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Od Redakcji
Wakacje to ten piękny fragment roku, kiedy większość z nas, uwolnionych na chwilę
od szarej codzienności, realizuje marzenia, które dojrzewały od dłuższego już czasu, czasem nawet od lat. Bez względu na ilość opadów, zachmurzenie i siłę wiatru, pakujemy
walizki i udajemy się w najróżniejszych kierunkach w poszukiwaniu przygody. Nie straszne nam uliczne korki, zapominamy na chwilę o cenach na stacjach benzynowych, bo
przecież przed nami najwspanialsze wakacje życia!
Aby w tym wyjątkowym, pięknym okresie nie stawiać Was przed dylematem – pogrążyć się w lekturze Nuras.info, czy zanurzyć się, tam gdzie udało Wam się dotrzeć, a potem podzielić się wrażeniami i fotografiami na naszych łamach – wakacyjne numery
proponujemy w wersji light.
Tym razem, trochę dla ochłody, zabieramy Was do Nor wegii, w okolice Koła Polarnego, a także do tajemniczych zakamarków Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Na bieżąco relacjonujemy postępy akcji poszukiwawczej w jeziorze Drawsko, jak również
zdradzamy podwodne sekrety Wigierskiego Parku Narodowego.
Trzymamy kciuki, aby po wakacyjnych wojażach pozostały Wam wyłącznie wspaniałe
wspomnienia, prawdziwe przyjaźnie, udane fotografie i… liczymy, że już wkrótce na naszych
łamach zagoszczą entuzjastyczne relacje z podróży dalekich i bliskich Waszego autorstwa.
Redakcja
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Cztery jaskinie i jeden lodowiec
Wracając z tegorocznej wyprawy, z
Lofotów, ekipa nalofoty.pl zatrzymała
się na cztery dni tuż za Kołem Polarnym, w okolicach miasta o dziwnej nazwie Mo i Rana. Dlaczego
właśnie tam?
Otóż miejsce to jest pełne podziemnych
skarbów – jaskiń tych suchych i tych najbardziej dla nas, nurków, interesujących – zalanych, podwodnych rzek.
Najbardziej znaną podwodną jaskinią tego regionu jest Plura. W tym roku stała się
wyjątkowo sławna poprzez film „Diving into the Unknown” opowiadający o niezwykłej akcji wydobycia ciał dwóch fińskich
nurków, którzy zginęli w tej jaskini podczas
eksploracji w grudniu 2014 roku, a których
ciała zostały uwięzione na głębokości ponad 100 m.
My odwiedziliśmy tę jaskinię po raz
pierwszy w 2015 roku, wracając z Lofotów.
Zatrzymaliśmy się wówczas tylko na jedno,
szybkie, w zasadzie cavernowe nurkowa-

nie, które oczywiście pozostawiło w nas
spory niedosyt, dlatego w tym roku zaplanowaliśmy już cztery dni postoju w tej okolicy.

Koło polarne
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Plura to ogromna, największa podwodna
jaskinia w Norwegii. Płynąca przez góry
rzeka w pewnym momencie znika w
ogromnym zapadlisku pod ziemią zwanym
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Trollkjćrka (Troll Church), aby pojawić się
ponownie w Plurdalen, w stawie na terenie
prywatnego gospodarstwa.
Eksploracja jaskini rozpoczęła się w latach dziewięćdziesiątych i trwa do dziś, a
w 33 tygodniu roku organizowana jest tam
nurkowa impreza Plurka.

Jaskinia stwarza możliwość nurkowania
na każdym poziomie wyszkolenia. Nurkowie bez szkolenia jaskiniowego mogą cieszyć się w miarę płytkim, ale niesamowicie
malowniczym nurkowaniem w stawie przy
wejściu do jaskini, pełnym pstrągów, a w
słoneczny dzień z piękną grą światła. Jest

Plura

też możliwość zrobienia nurkowania cavernowego na krótkim, ale również ciekawym
odcinku pomiędzy dwoma wejściami, oraz
nurkowania cave-main lina idzie drogą o
długości około 450 m do suchej komory,
najgłębszy punkt ma tu 34 metry. Za komorą zaczyna się już obszar do technicznych
nurkowań jaskiniowych, gdyż jaskinia opada tu dość szybko do głębokości 135 m.
Najlepsza widoczność w jaskini jest zimą,
ale w czerwcu też nie jest najgorzej – około 10-12 m.
Nurkowaliśmy od strony stawu, gdzie
wejście jest łatwe, są schody, stoły dla nurków, jest tablica informacyjna. Jaskinia dość
szybko opada, a zaraz za wejściem otwiera
się szeroka komnata. Woda w jaskini jest

Plura
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zimna, w czerwcu około 4OC, co niestety w
moim przypadku, pomimo ciepłego ocieplacza, znacznie skróciło czas pobytu pod
wodą. Adam natomiast, wyposażony w
ogrzewanie, wytrzymał dużo dłużej i jeszcze z Radkiem wykonał nurkowanie cavernowe oraz poganiał pstrągi w stawie.
Jednak mimo zimna warto było w tej jaski-

ni zanurkować, płynąca woda niesamowicie rzeźbi skałę tworząc cudowne formacje,
a zalegający na dnie piasek mieni się niczym posypany drobinkami złota.
Mieliśmy tam wrócić na kolejne nurkowanie, ale… No właśnie, w planach wyjazdu było odwiedzenie drugiej, mniej znanej,
nigdzie w zasadzie nieopisanej jaskini Litja-

Plura
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gi. Ze zdjęć i filmów znalezionych w sieci
wiedzieliśmy, że wejście do niej jest w rzece. Udało mi się też namierzyć przypuszczalną pozycję GPS. No i o północy
(przypominam – to Koło Polarne – więc
słońce świeci 24 godziny na dobę) pojechaliśmy na poszukiwania. Po przybyciu na
miejsce znaleźliśmy się na drodze prowa-
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dzącej do lasu, w okolicy rzeczywiście płynęła rzeka, ale szybki pierwszy rekonesans
nie przyniósł rezultatów w postaci wejścia
do jaskini. Adam z Radkiem już chcieli się
poddać i wracać na piwko do domu, jed-

nak ja nie byłabym sobą, gdybym odpuściła, więc postanowiłam, że pojedziemy jeszcze z drugiej strony. Panowie zostali przy
samochodzie, a ja przez gęstą, wysoka trawę ruszyłam w stronę rzeki na poszukiwa-

Plura
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nia. Opłaciło się przemoczyć całe buty!
Bingo! Jest wejście, a w zasadzie dwa wejścia – od drugiej strony byliśmy całkiem blisko tego drugiego, zabrakło nam dosłownie
paru metrów, a byśmy na nie natrafili!
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Główne wejście rzeczywiście jest niepozorne, ot rzeka lekko się rozlewa wokół małej
wysepki, tworzy malutkie zakole. Do wysepki prowadzą dwie kładki, a dokładnie
bele drewniane. Drugie wejście jest jeszcze
mniejsze, w zasadzie nikt by się po nich nie

spodziewał tego, co zastaje się pod wodą.
Na początku trzeba się trochę przeciskać
między skałami, żeby dostać się do jej wnętrza, które nie jest tak przestronne jak w Plurze. Jaskinia dla nurków z twinem czy
więcej niż dwoma butlami sidemount jest,

Plura
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przynajmniej na początku, dość ciasna i
trzeba się trochę uciurać, żeby posunąć się
dalej. Główna lina ma 475 m, a maksymalna głębokość to około 20 m. O ile w Plurze
prąd był bardzo słaby, a wręcz zerowy, o
tyle tu bez rąk daleko byśmy się nie posunę-
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li, co dodatkowo uatrakcyjniało to nurkowanie, szczególnie w drodze powrotnej –
w zasadzie nie trzeba było nawet machać
płetwami, wystarczyło się puścić i sruuu jesteśmy z powrotem u wejścia.

Tu również rzeka pięknie wyrzeźbiła
nurkową drogę, aż dech zapierało. Skały
mienią się w świetle latarki a obecna w nich
ruda żelaza dokłada rdzawe wzory. Bajka
w czystej postaci i to co w nurkowaniu ja-

skiniowym, przynajmniej my, lubimy najbardziej. Dlatego też pozostawiliśmy Plurę
na przyszły rok i wróciliśmy do Litjagi po
raz drugi, bo naprawdę warto. Tym razem
skorzystaliśmy z drugiego wejścia, w którym trzeba założyć primery line – co nie jest
łatwe przy jeszcze silniejszym prądzie niż
przy wejściu głównym, w zasadzie trochę
brakuje rąk do poręczowania. Byłam dzielna i dałam radę. Jezus oczywiście poszedł
na łatwiznę i wybrał trzymanie kamery, jak
zwykle wystawiając mnie do brudnej roboty – dżentelmen! Zabawnie było też przy
zdejmowaniu poręczówki w drodze powrotnej. Niezwykle interesująco wygląda-

Plura
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łoby to dla osoby postronnej – powiewałam
jak flaga na wietrze uczepiona do kołowrotka, a każde zdjęcie liny ze skały powodowało mega szybkie przemieszczanie się do
punktu jej kolejnego zaczepu – przyznam,
że tak szybko jeszcze nigdy nie nawijałam
liny na kołowrotek. Prąd w jaskini ma jeszcze jedną zaletę – otóż walka z nim tak rozgrzewa, że tym razem temperatura wody
jak dla mnie nie miała większego znaczenia i wyszłam po nurkowaniu mocno rozgrzana, pomimo że i tu było zaledwie 4OC,
a widoczność była lepsza niż w Plurze,
około 18-20 m.
Obie jaskinie, Plura i Litjaga, są naprawdę piękne i w 100% warte odwiedzenia i
zrobienia dodatkowego przystanku w okolicy Koła Polarnego, na dokładkę w tej okolicy jest też dużo suchych jaskiń, które
można odwiedzić. Dwie z nich, najbardziej
znane, to Grřnligrotta i Setergrotta będące
częścią jednego systemu. Oczywiście też
postanowiliśmy je obejrzeć.
Grřnligrotta to jedyna oświetlona jaskinia
w Norwegii. Jaskinia ta to sieć niezwykłych
pasaży o przeróżnych formach i kształtach
rzeźbionych przez wodę i lód przez prawie
700.000 lat. Grřnligrotta jest jedną z naj-

większych z 200 jaskiń w rejonie Rana. Ma
ponad 4200 metrów korytarzy, a utworzona
jest głównie z łupków i marmuru. W jednym z pomieszczeń, nazywanym Kaplicą,
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znajduje się wielki, jedyny w tym regionie i
tej jaskini, głaz granitowy. Teoria mówi, że
10.000 lat temu, pod koniec epoki lodowcowej, woda z topniejącego lodowca musiała przynieść ten głaz do Gornling.
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Jaskinia jest czynna dla turystów tylko od
połowy czerwca do połowy września. W
części udostępnionej dla zwiedzających robimy dość spokojny spacerek oświetlonymi
korytarzami, wśród szumu płynącej wokół
wody.

Inna jest Setergrotta, położona poniżej
Grřnligrotty. Tu zostajemy wyposażeni w
kaski z latarkami, rękawiczki i kombinezony. Po krótkim spacerku przez las docieramy do sporego wejścia do jaskini, które
powoli zwęża się i prawie na czworaka mu-
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simy przemieszczać się do obszernej komnaty. Kolejne komnaty połączone są kolejnymi szerszymi lub węższymi korytarzami.
Docieramy w końcu do podziemnej rzeki i
korytarza, w którym w okresie, kiedy jest
zalany wodą odbywają się nurkowania. Te-
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raz możemy jedynie nacieszyć się biegnącą
po powierzchni poręczówką. Ruszamy kawałek jej szlakiem i muszę przyznać, że jak

dla mnie, nurkowanie w jaskiniach jest dużo fajniejsze niż poruszanie się po nich na
sucho. W jaskini tej jest też biegnący w czy-
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stym marmurze, piękny wąwóz, opadający
wąską szczeliną do ponad 25 metrów. Siadamy na chwilę na jego skraju. Ciekawost-
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ką jest, że właściciel jaskini ponoć umieszcza w niej sery, aby dojrzewały, twierdząc,
że panują w niej doskonałe warunki, a sery

nabierają niesamowitego smaku. Niestety
nie mieliśmy okazji ich spróbować.
Obie jaskinie są warte odwiedzenia i każdemu, kto będzie przejeżdżał w okolicy
polecamy postój i obejrzenie ich. Na pierwszą wystarczy godzina, na drugą niestety
musimy zarezerwować już co najmniej trzy
godziny. Tanio też nie jest – 85 zł za Gronligrotte i 160 zł za Setergrotte – ale to Norwegia, tam nic nie jest tanie, jednak to, co

Gronligrotta
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stworzyła tam matka natura, jest zazwyczaj
piękne i warte zobaczenia!
Ostatnim punktem naszego pobytu w
okolicy Koła Polarnego był lodowiec Svartisen – niesamowicie szybko topniejąca bryła o przepięknym, głęboko błękitnym
odcieniu, choć w wielu przewodnikach
opisywana jako „czarny lód”. Rzeczywiście
obserwując go z oddali wydaje się jakby
szarawy, brudny jednak z bliska kolor jest
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błękitny jak cudowna laguna. Trudno od
niego oderwać oczy.

Lodowiec znajduje się na terenie Parku
Narodowego Saltfjellet – Svartise i zajmuje

Gronligrotta

powierzchnię 370 km2. Jest to drugi co do
wielkości norweski lodowiec o najwyższym
punkcie 1594 m n.p.m., jest też najgłębiej
osadzonym lodowcem w Europie. Dolina

Gronligrotta
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Vesterdalen dzieli lodowiec na dwie części:
wschodnią i zachodnią. Jeszcze w 1905 r.
Svartisen był potężną, zwartą bryłą o 25%
większą od obecnej.

Żeby dotrzeć do lodowca, udajemy się
na 30-minutowy rejs stateczkiem po jeziorze, którego woda ma kolor brudnego mleka, potem jeszcze tylko 3 km po skałach o

Gronligrotta
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tak cudownej fakturze, że trudno od nich
oderwać wzrok, z boku trasy podziwiamy
niesamowity żywioł wody spadającej ze
skał. Po trzech kilometrach naszym oczom
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ukazuje się lodowiec, ruszamy więc w jego
stronę. Na trasie mijamy znaki ostrzegające
przed niebezpieczeństwem, bryły lodu spadające od jeziora mogą wywołać potężną

falę, więc pewnej granicy lepiej nie przekraczać. Jak kozice pokonujemy kolejne
skalne przeszkody, żeby stanąć oko w oko
z wielkim błękitem, tak bardzo kontrastują-
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cym z otaczającymi go skałami i brunatno-mleczną wodą, która z niego wypływa.
Znajdujemy lodową grotę i nie zważając
na ociekającą wszędzie wodę, brniemy do
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jej wnętrza. Jesteśmy cali mokrzy, ale widok
jest nieziemski, otacza nas przepięknie błękitny lód. Warto było!

Nie mamy aż tyle czasu, ale po wcześniejszym umówieniu jest też możliwość
odbycia wycieczki po lodowcu – tylko z

Szwecja, droga do domu
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przewodnikiem i za niemałą kwotę około
450 zł. Wycieczka trwa około siedmiu godzin.
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Nam musi wystarczyć to, co zobaczyliśmy i jedynie muśniecie lodu opuszkami
palców, cóż trzeba szybko wracać na statek powrotny, a w nocy pakować się do domu.
Kończy się nasza wyprawa na Lofoty
2016, i pobyt na Kole Polarnym, teraz jeszcze tylko szybka podróż przez malownicze

zakątki Szwecji (tuż przy granicy z Norwegią jest ona niesamowicie piękna szczególnie w porannych mgłach), wypatrywanie
łosi, reniferów, lisów, i na koniec prom do
Polski. Cóż, żadna bajka nie trwa wiecznie,
ale wrócimy tu znowu za rok i na 100% nalofoty.pl wynajdzie kolejny nowy zakątek
tej krainy, który odwiedzimy – już nawet

Svartisen
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mamy coś na oku i oczywiście każdego, kto
ma ochotę się do nas przyłączyć, serdecznie zapraszamy!
Agata Isajew „Gagatek”
aisajew@nalofoty.pl
Zdjęcia z archiwum www.nalofoty.pl
Adam Borkowski i Agata Isajew i Radek Słowiński
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Primosten, ze stoickim spokojem
Hadria – starożytny port morski
założony przez Etrusków. To pochodzenie nazwy Adriatyk. Morze Adriatyckie to północne odgałęzienie
Morza Śródziemnego, oddzielające
półwyspy Apeniński i Bałkański. Geologicznie zaś to Płyta adriatycka
obejmująca Półwysep Apeniński i
Morze Adriatyckie.

peny czy mureny. Zatem jeśli spotkamy coś,
czego nie znamy lub nie jesteśmy pewni, to
nie próbujmy dotykać. Oglądajmy, filmujmy a na pewno omijajmy.

Żyje w nim około 370 gatunków ryb, w
tym sardela, makrela, tuńczyk czy uzbrojona w jadowe kolce na grzbiecie skorpena.
Poorane rozpadlinami podwodne skały zamieszkują ośmiornice, małże, gąbki, ślimaki, raki, homary i mątwy. Czasami na
chorwackie wody zapuszczają się niewielkie rekiny, a co kilka lat trafiają tu zbłąkane
wieloryby. Stałymi mieszkańcami tutejszych wód są natomiast delfiny butlonose.
Spotkamy rozmaite stworzenia – w większości zupełnie nieszkodliwe, część z nich
jednak może stanowić mniejsze lub większe zagrożenie, jak choćby jeżowce, skor22

Osoba podróżująca pieszo to wędrowiec, podróżujący środkiem komunikacji to
podróżny lub wojażer. Więc my – podróżni, z nastawieniem na doświadczenie
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wspaniałej przygody w nowym miejscu, na
rewelacyjne obiekty do fotografii czy filmu,
wyruszamy w drogę na średnio odległe destynacje. Nasza podróż (z łaciny zwana peregrynacją, z francuskiego wojażem) to nie
wyprawa, jak w odległych czasach, gdy
podróżni w ramach przygotowań zabierali
garderobę na różne pory roku, zastawę stołową, zapasy jedzenia, czasem namioty czy
służbę. Jednak w ramach pakowania zabraliśmy nasz sprzęt nurkowy (w tym do fotografii podwodnej) i kilka drobiazgów
umilających nam życie. Za cel wybraliśmy
wyjątkową, małą miejscowość rybacką, słynącą z ciekawej historii, dobrej kuchni i
świetnych miejsc do nurkowania.
Primosten powstało na małej wyspie, w
pobliżu lądu, w 1542 roku, w okresie za-

grożenia atakami tureckimi. Chronione było przez masywne mury i zwodzony most.
W dawnych dokumentach Primosten nosił
nazwę Caput Cista, a pod obecną nazwą
pojawił się po raz pierwszy w 1564 roku.
W kolejnych wiekach most został zmieniony na groblę, więc Primosten stał się półwy-
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spem, tworząc unikalną, naturalną jednostkę razem z półwyspem Raduca. Będąc już u
celu, mijając las sosnowy oraz ładną plażę
wjeżdżamy do starego miasteczka otoczonego kamiennymi murami i już wiemy, czemu to niepowtarzalne piękno i urocza
lokalizacja tak przyciąga ludzi.
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Kwaterujemy się w nowocześnie wyposażonych apartamentach. Z naszych balkonów roztacza się widok na morze i
okoliczne wysepki. Dobrze skomponowany dziedziniec z miejscem do grillowania,
placem zabaw dla dzieci i miejscami parkingowymi dla samochodów nie burzą obrazu całości.

Podwodny świat w pobliżu oferuje bogactwo wrażeń, każdy na pewno znajdzie
tu coś dla siebie. Czas na nurkowania.
Pierwsze miejsce nurkowe niedaleko bazy
to płytka idealna miejscówka na nurkowanie sprawdzające i adaptujące, ale też na
obserwację lokalnej podwodnej fauny i flory. Obecność w wodzie jeżowców to naj-
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lepsze świadectwo, że morze w tym miejscu jest czyste. Te kolczaste organizmy najczęściej usadawiają się na skałach lub
między kamieniami, przy czym dzięki czarnemu ubarwieniu są dość dobrze widoczne w płytkiej wodzie. W miejscu
występowania jeżowców zaleca się, aby
buty miały odpowiednio grubą podeszwę,
tak aby cienki jak igła kolec nie był jej w
stanie przebić. Na wszystkich rodzajach
dna: piaszczystym, skalistym lub na łąkach
traw morskich czy pod skałami wypatrujemy rozgwiazd (Asteroidea) – to drapieżnik z
rodzaju szkarłupni. Występują w różnorodności barw, kształtów i rozmiarów. Są bardzo powolne, pełzają leniwie, poszukując
zdobyczy.
W niektórych miejscach na dnie występują kępki trawy, które mogą być parzące.
Należy unikać zwłaszcza traw, które kolorem lub/i wyglądem przypominają ukwiały.
Natomiast wśród traw wypatrzyliśmy Kabryla (Serranus cabrilla) – pływa w poszukiwaniu małych skorupiaków i mięczaków,
które stanowią podstawę jego pożywienia.
W tym spokojnym, ograniczonym zatoką
miejscu występuje też rzadka o tej porze roku przedstawicielka życia podwodnego o
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ciekawym przezroczystym ciele – „nieduża
meduza”. Meduzy są zwykle niewielkie,
przezroczysto-różowe lub brązowawe, niektóre parzą, inne nie. Uczucie takie jak przy
zetknięciu skóry z pokrzywą – swędzi i piecze, ale nie jest niebezpieczne i zwykle samo szybko schodzi. Leczenie – na początek
wystarczy miejsce oparzenia opłukać delikatnie morską wodą, spryskać Pantenolem,
ale potem dobrze skonsultować się z lekarzem. Czasami spotyka się pojedyncze
osobniki lub gromadki po kilka sztuk, ale
zwykle poza sezonem i łatwo je po prostu
ominąć w wodzie.
Około 300 metrów od stałego lądu leży
mała wyspa Smokvica. Płyniemy tam katamaranem.
Nurkujemy przy uroczej ścianie z otworami, szczelinami i małymi jaskiniami, która do powierzchni wznosi się nad
piaszczystym dnem z 30 metrów głębokości. Rodzaj dna i prądy utworzyły tu środowisko obfitujące w organizmy żywe.
Spotykamy gatunek ryby z rodziny piotroszowatych – Piotrosza, zwanego paszczakiem
(Zeus
faber).
To
bardzo
charakterystyczna ryba, mocno spłaszczona z wyraźnym czarnym okiem na środku

płaszczyzny bocznej ciała. W skalistym
dnie z dużą ilością rozpadlin pojawia się
też i znika Kardynałek (Apogon imberbis) o
owalnym ciele i charakterystycznym czerwonym kolorze.
Zanurkowanie do antycznych łodzi i koralowych łąk na pionowych ścianach, od-
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wiedzenie morskich jaskiń i zamieszki- wanych przez ławice ryb wraków okrętów wojennych to wyzwanie dla każdego nurka.
Dzisiaj nurkowanie na SS Zagrzeb. Ten
wrak leży na szlaku żeglownym niedaleko
miasteczka Rogoznica. Dobrze zachowany
z możliwością penetracji przestrzeni ładun-
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kowych jest w całości pokryty przez gąbki i
otoczony dużą ilością podwodnego życia.
Zaobserwować możemy skorpeny, białe
amarele, rozmaite korale, kolorowe glony
oraz przemykające pomiędzy nimi widlaki
(Phycis). Ze względu na głębokość na jakiej
spoczywa, jest to wrak idealny dla kursów i

nurkowań trimiksowych. Sternik naszej łodzi wskazał nam pływającą na cienkiej lince plastikową butelkę i rzekł:
– To jest wasza lina referencyjna i poprowadzi was prosto do wraku.
Informacja została uzupełniona komunikatem „No current”.
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W praktyce wylądowaliśmy na dnie w
okolicach 70 m bez śladów obiektu, który
był naszym celem. Szefowa grupy (Kasia)
podjęła jednak intensywne działania poszukiwawcze, co skutkowało trafieniem na
wrak w 10 minucie. Przygoda jednak nie
zakończyła się wraz z opuszczeniem wraku
w 16 minucie, czekała nas jeszcze 20-minutowa dekompresja w toni, „wzbogacona”
silnym prądem wody. SS Zagrzeb został
zbudowany w Szkocji, był statkiem pasażersko-towarowym o długości 53 m, szerokości 8 m. W nocy 14.01.1917 został
uderzony torpedą wystrzeloną z francuskiego okrętu podwodnego Archimede i zatopiony.
Wieje Bora. Porywisty i suchy wiatr północno-wschodni wiejący z gór w kierunku
morza. Przynosi niezwykłą przejrzystość
powietrza, ale też wysokie fale, dlatego po
kilku wietrznych dniach warunki nurkowe
często są trudne.
Ten dzień przeznaczyliśmy na dwie pobliskie destynacje: wodospady rzeki Krka –
główną atrakcję stanowi siedem malowniczych wodospadów – oraz Split, którego historia zaczęła się za panowania cesarza
Dioklecjana. Około roku 300 n.e. wzniósł
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on tu warowny pałac, pełniący rolę letniej
rezydencji.
Ci najbardziej wytrwali, tzn. kursowa
grupa deep diverów, kontynuowała ćwiczenia, uzupełniając umiejętności o przygodę
w nurkowaniu w maskach pełnotwarzowych.
Wyspa Tmara – oferuje ogromne możliwości nurkowania. Można spotkać tu piękne podwodne ściany i jaskinie, które
znajdują się nawet na głębokości 35 m. Jest
tu również rafa, która ze względu na swój
kształt nazywana jest „Katedrą”. Nad żwirowatym i skalistym, obficie porośniętym
glonami, dnem napływamy na niebiesko
opalizującą głowę z ciemnymi podłużnymi,
przechodzącymi na żółte lub pomarańczo-

wo zabarwione boki paskami. Wargacz (Lubrus bimaculutus). Ryba żyjąca samotnie,
przydenny drapieżnik aktywy jedynie w
dzień, noce spędza w pieczarach i rozpadlinach skalnych. Miejsce to obfituje też w
prawdziwy „wysyp” ślimaków nagoskrzelnych, które stają się obiektem zainteresowania szczególnie fotografów.
Na wartą zobaczenia, zlokalizowaną w
pobliżu Grebasticy, często odwiedzaną
słynną jaskinię, z kopułą powietrzną zabrakło nam czasu.
Przed nami najnowsze odkrycie nurkowe
w tych okolicach, a nawet całej Chorwacji.
Nasz katamaran nurkowy z bazy Manta płynie z Primosten, pokonuje trasę na nowe
miejsce nurkowe w około 1,5 godziny. W
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pobliżu wyspy Żirje jeszcze końcowe omówienie i schodzimy pod wodę. Dzisiaj nurkujemy na wraku samolotu Junkers Ju 87
R-2 Stuka.
Opadamy na dziób samolotu, który znajduje się na głębokości 25 metrów. Wrak zachowany jest w bardzo dobrym stanie, jest
kompletny i leży na jasnym, piaszczystym
dnie. Identyfikację ułatwił charakterystyczny układ skrzydeł w kształcie litery W. Płynąc wzdłuż, docieramy do kokpitu
Junkersa. Pusty fotel pilota oraz miejsca po
wskaźnikach i zegarach. Tuż przy prawej
części ogona samolotu, na około 28 m głębokości, mijamy oderwany statecznik. Wracając, w odległości 20 metrów od dziobu w
linii lewego skrzydła, na głębokości prawie
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22 metrów napotykamy 12-cylindrowy widlasty silnik bombowca (Junkers Jumo 211
Da, chłodzony cieczą, o mocy 1200 KM)
Płynąc, by wykonać przystanek bezpieczeństwa na nieciekawych, kamienistych
wypłyceniach wyspy Żirje, analizujemy nowe doświadczenia oraz wrażenia. Będzie-

my wspominać kolorowe gąbki i ukwiały,
które ubarwiły wrak, dodając mu nowej,
przepięknej kolorystyki i różnorodne, mieniące się w świetle wielobarwne ryby dające mu nowe życie.
Cieszymy się tym nurkowaniem, gdyż jak
twierdzą miejscowi, wrak jest coraz ubo-
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ższy, znikają jego elementy, ale przede
wszystkim dlatego, że planowane jest jego
wydobycie.
Informacje i ciekawostki (nie tylko z Wikipedii):
Junkers Ju 87 Stuka (z niem. Sturzkampfflugzeug) to niemiecki bombowiec nurkujący z okresu II wojny światowej. Maszyna
zaprojektowana przez Hermanna Pohlmanna i oblatana 17 września 1935, swój
chrzest bojowy przeszła w 1936 roku podczas wojny domowej w Hiszpanii. Bombowiec ten był wielokrotnie, z sukcesem
wykorzystywany w czasie II wojny światowej, między innymi: podczas ataku na Polskę, walk w Skandynawii, ofensywy na
Francję, kampanii śródziemnomorskiej, bitwy o Kretę czy operacji Barbarossa. W niemieckiej propagandzie samolot stał się
symbolem wielkości Luftwaffe. To właśnie
wersja Ju 87 R-2 (od Reichweite – zasięg) o
zasięgu około 1800 kilometrów, dzięki zamontowaniu dodatkowych odrzucanych
zbiorników, była używana do operacji nad
morzami. Kolejną, najbardziej oryginalną
właściwością bombowca była konstrukcja
skrzydeł złamanych na kształt litery „W”,
która została wymyślona przez Hugo Jun-
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kersa. Ten specyficzny profil dawał dużą siłę nośną, a także pozwalał na start i lądowanie na bardzo krótkim odcinku a także
zwiększał pole widzenia pilota. Wszystko
to umożliwiało zastosowanie tzw. lotu nurkowego – pod ostrym kątem, co pozwalało
na uwolnienie ładunków w ostatnim momencie i zwiększenie celności zrzutu. Dopracowany mechanizm hamulców aerodynamicznych oraz autotrymer pozwalały na
wyprowadzenie maszyny z lotu nurkującego i płynne odzyskanie sterowności. Cechą
charakterystyczną Junkersów Ju-87 były
montowane w początkowym okresie wojny, napędzane małym śmigłem, syreny akustyczne, tzw. trąby jerychońskie. Sygnały
dźwiękowe uruchamiane były automatycznie podczas wprowadzania samolotu w lot
nurkowy. Wycie syren miało na celu wywołanie paniki na ziemi. Dodatkowo do bomb
podczepianych do samolotu montowano
kartonowe rurki, które wywoływały narastający w trakcie spadania świst. Załogę samolotu stanowiły dwie osoby – pilot i tylny
strzelec. Dwuczęściowa, rozsuwana kabina
była wykonana ze szkła akrylowego, połączonego stalową ramką. Natomiast sam
kokpit był oddzielony od silnika ogniood-

porną przegrodą. Do wad Ju 87 należało
słabe opancerzenie, mała zwrotność i prędkość. Powyższe cechy powodowały, że bez
eskorty myśliwców stawał się łatwym celem. Według podawanych danych historycznych, najbardziej prawdopodobna
wersja zakłada, że odnaleziony wrak to jeden z trzech bombowców eskadry włoskiej
biorącej udział w bombardowaniu floty jugosłowiańskiej w dniu 12 kwietnia 1941 roku w pobliżu Szybenika. Stracono wówczas
dwie jednostki: jedną zestrzelono, druga z
powodu uszkodzeń lądowała na powierzchni morza. Więc jeden z nich wciąż
czeka na odnalezienie. Historia odkrycia
wraku to coroczna eksploracja zorganizowana przez chorwacką Katedrę Archeologii
Podwodnej, centrum nurkowe ZG–SUB z
Zagrzebia i Muzeum Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej. Eksploracje te były częścią tradycyjnych, corocznych
obchodów rocznicy walk o Szybenik. Mimo wielu informacji od rybaków nikt nie
przypuszczał, że okolice wyspy Żirje skrywają prawdziwą perełkę. Wrak Junkersa Ju
87 R-2 Stuka, mimo że spędził pod wodą
ponad 70 lat, zachowany jest w bardzo dobrym stanie. Nic zatem dziwnego, że szyb29

ko stał się mekką nie tylko podwodnych archeologów, ale przede wszystkim ciekawych podwodnego świata nurków.
Płynąc na wyspę Drvenik liczymy, że
otaczające ją wody rzeczywiście wypełnione są wspaniałymi formami i strukturami
dna, o których tyle słyszeliśmy. Wracając
mijamy Amarele (Diplodus vulgaris), Oblady (Oblada melanura) oraz małe Chromisy.
Napotkany Ostrosz (Trachinus draco), ze
względu na kolce jadowe zaliczany do niebezpiecznych zwierząt morskich, to ryba
zamieszkująca przybrzeżne wody. Mimo że
osiąga długość ciała do 45 cm, nasz egzemplarz to junior o długości około 20 cm. Grupa tech nurków podziwia ścianę od
głębokości prawie 70 m, pozostali 40, 30
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m, a juniorzy 12 m. Kurs deep wykonuje
znane ćwiczenia z testu narkotycznego,
później już luz, płyniecie w toni na granicy
40m. Na koniec rytuał czy raczej codzienna już praktyka „strzelanie” (lub próba) boi.
Dużym ułatwieniem w wyjściu na pokład
jest winda dla nurków. Przerwa pomiędzy
nurkowaniami w miejscowości Rogoznica,
to delektowanie podniebienia rarytasami
morza w postaci dań z kalmarów, dagni
(małży), ryb, krewetek czy sałatki z ośmiornicy.
Drugie nurkowanie, do głębokości 20 m,
odbywamy na kolejnym z wraków (zwanym lokalnie Chokolade).
Kiedy patrzy się na skąpane w słońcu,
ubogie, suche i kamieniste winnice Dalmacji
widać, że winorośl nie ma tu lekko. A jednak uprawia się ją tutaj od wieków. Dzięki
słynnemu, czerwonemu winu produkowanemu w renomowanych winnicach, Primosten
zyskał uznanie w świecie winiarskim. Szeroko znany gatunek wina, którego umiarkowane spożywanie ma dobry wpływ na serce i
żyły to „Babić”. Nabyte drogą kupna jednak
nie odleżało u mnie zbyt długo. „Czerwone
wino… smakuje mi” Biorąc do ręki kieliszek
z winem, zmieniamy nieco tempo naszego

życia, a zmysły kierujemy na to, co związane jest z jego zawartością. Wytrawne o charakterystycznym ciemnym, rubinowym kolorze, wyczuwalne korzenne nuty i aromat z
wyraźnym smakiem, specyficznym bukietem
powstającym podczas fermentacji i dojrzewania. Zawartość alkoholu: 12,7%. Po ko-
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lejnych łykach w pełni pojmujemy ducha
degustacji. To specyficzne położenie winnic
przedstawia najlepszy dowód ludzkiej siły i
trudu. Jak już różni znawcy rzekli „krucha
ziemia chroni swoje skarby”, to człowiek z
„kamienia” uzyskuje takie cuda. Każdy kieliszek wina to również lekcje historii, geogra-
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fii, winiarstwa, botaniki a czasem nawet religii. My zaś dopowiadamy – każda kolejna
butelka to historie, zwierzenia, przyjaźnie i
ich koniec, opowieści (morskie też) i mocne
postanowienia. W trakcie degustacji wina
czas na posiłek. Wytrawne wina czerwone
pasują do czerwonych mięs i dziczyzny, a
także do ostrzejszych, fermentują- cych serów oraz dań z grzybów. Więc z zamówieniami podążamy w tym kierunku. Mój wybór
padł na ćevapčići – chorwackie kotleciki z
siekanego mięsa. Chociaż właściwie trudno
określić dokładnie ich narodowość, występują praktycznie w większości krajów bałkańskich, pod najrozmaitszymi nazwami. Na
koniec przyszedł czas, aby pospacerować
wąskimi uliczkami z gęstą zabudową.
Miasto zachowało swoją historyczną atmosferę i wszystkie cechy średniowiecznego,
śródziemnomorskiego miasteczka rybackiego. Ten spacer donikąd, bez pocałunków w
świetle księżyca czy szeptów, które budzą
przed świtem, ale za to z wiatrem pobudzającym zmysły i długimi rozmowami zakończył noc. Ranek! Powoli wracając na kwatery
wzdłuż wybrzeża mijamy palmy, cyprysy,
kaktusy, kasztany jadalne, figi, migdały, oliwki, granaty, cytryny, pomarańcze i winorośle.

Płoszymy szykujące się na rybne polowanie
czaple, ibisy, żurawie i flamingi. Wysoko na
niebie krąży sokół wędrowny, a na drodze
wśród wapiennych skał wyleguje się, szukając porannego ciepła, rzadko spotykana jaszczurka trójpręga. O tym, że wstał już dzień
świadczy też charakterystyczne intensywne
„grzechotanie” – to „grające” cykady.
Na tarasie do naszego domu, przy kolejnych kieliszkach wina, twórczo rozwijamy
jeszcze smutki kończącego się wyjazdu, jak
również dylematy rozwiniętego w sąsiedniej Grecji wiecznego powrotu. Koncepcja
ta była ważną częścią filozofii stoickiej.
Wieczny powrót (inaczej apokatastasis) to
koncepcja filozoficzna przyjmująca, że
świat powtarzał się i będzie powtarzać się
wciąż w tej samej postaci nieskończenie
wiele razy. Czy będziemy więc tu jeszcze
kolejny raz, czy może świat to wciąż na nowo odgrywany spektakl, za każdym razem
w najdrobniejszym szczególe identyczny z
poprzednim. Ilość możliwych zmian jest
skończona, dlatego prędzej czy później ten
sam stan materii powtórzy się. Fajnie byłoby tu wrócić jeszcze… ten kolejny raz
RMH
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Romek M. Hłobaż – nurek zawodowy i techniczny, NAUI CD, instruktor nurkowania i trener wielu
federacji, wydał ponad 1600 certyfikatów, wyszkolił ponad 70 instruktorów oraz wielu znanych polskich nurków technicznych. Wyróżniony za
osiągnięcia dydaktyczno/wychowawcze państwowym odznaczeniem – Medal Komisji Edukacji Narodowej. Odbył w swojej karierze ponad 6000
nurkowań na akwenach całego świata, uczestniczył, jako konsultant i nurek zabezpieczający, w rekordzie głębokości Polski i innych ciekawych
projektach nurkowych. Mając świadomość ryzyka
i respekt niezagłuszony rutyną, głębokość 100 m
przekraczał kilkadziesiąt razy a jego wiedza, spokój i opanowanie wielu pozwoliła na bezpieczny
powrót z tej głębokości. Autor filmowych zdjęć specjalnych www.filmpolski.pl i książki „Dotknąć Głębi” www.dotknacglebi.pl

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?
Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?
Napisz do nas
redakcja@nuras.info
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MRU – spełnione marzenia
Każda z osób nurkujących, niezależnie od stopnia zaawansowania, ma
w swojej głowie marzenia nurkowe,
czyli zbiór, czasami całą listę miejsc,
które chciałaby w przyszłości odwiedzić i w nich zanurkować.

słownie pod MRU, ale z człowiekiem, który się tam wychował, a sam system zna jak
własną kieszeń. Wie o nim więcej niż niejeden przewodnik. Dlatego dla mnie od

Dla jednych będą to znane w Polsce jeziora, dla miłośników historii wraki w morzu lub oceanie, dla innych jaskinie czy
kopalnie i dla jeszcze innych dziwne miejsca pod ziemią. Pamiętam dokładnie moją
listę marzeń, MRU dodałem do niej po
obejrzeniu na youtubie filmu z nurkowania
Majkiego – Michała Winka. Jak to bywa z
marzeniami, są takie, które realizują się
szybko i takie, które spokojnie czekają…
Moje czekało tylko pięć lat i naprawdę
przez czysty przypadek zostało zrealizowane. Będąc w Tatrach poznałem w czasie podejścia pod Jaskinię Miętusią kaMariusza.
W trakcie rozmowy okazało się, że nie tylko rozmawiam z osobą, która mieszka do34

tamtej chwili stał się „Kustoszem” tego miejsca. Akcja w Tatrach się skończyła, ale ja
już byłem umówiony na rozeznanie terenu.
Na jego podstawie miał być wdrożony w
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życie plan nurkowy w północnej części
kompleksu MRU.
Na początku tego roku, pomimo nierozpieszczających warunków atmosferycznych, wybrałem się w rejon Międzyrzeckiego Systemu Umocnionego w asyście
Kustosza i jego kolegi Pawła, by dokładnie
ocenić ilość sprzętu i ludzi, których trzeba
zaangażować do wykonania nurkowania.
Cel też był taki, by w dniu nurkowania
ograniczyć do minimum spacer ze sprzętem
w długich korytarzach. Z obejrzanych
wcześniej filmów wnioskowałem, że marsz
do celu był długi i wyczerpujący. Na miejscu okazało się, że PZW 730 i jego ponad
30-metrowy komin idealnie nadaje się na
szyb zrzutowy sprzętu. Problemem chwilowym, jak się później okazało, była płyta
pancerna, która tylko na pierwszy rzut oka
wydawała się nie do pokonania.

KLIKNIJ

Po tej wizycie już wiedziałem, że potrzebne są dwie osoby znające techniki linowe do obsługi PZW 730, bloczki liny,
mocne jaskiniowe worki transportowe Olki
Chruściel i dwie osoby, które pomogą przenieść na lekko pozostały sprzęt.
Już dwa miesiące później wszystko było
umówione i zaplanowane. Nurkuję ja z Bizonem, kaMariusz z Asią obsługują PZW
35

730 (tylko oni mają biodra z gumy).
Płyta pancerna naprawdę ma małe wymiary!!!
Wojtek, Paweł, Bizon i ja dostajemy się
do wnętrza przez północne lewe odwodnienie (dla niewprawionych niski, ponad
300-metrowy korytarz, którym płynie woda
może być zaskoczeniem), docieramy pod
PZW 730, odbieramy sprzęt i z tego miejsca
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przez stację Nordpol dwoma kursami pieszymi transportujemy sprzęt do korytarza,
gdzie pojawia się upragniona woda.
Przyniesiona plandeka doskonale chroni
sprzęt Radka przed przemoczeniem oraz
pozwala na suche przebranie się w suche
skafandry. Mamy dużo czasu, więc na spokojnie skręcamy butle z automatami. Nurkowanie wykonujemy w konfiguracji

sidemount, używając do tego po dwie butle
8-litrowe. Osoby, które nam towarzyszyły
zostawiają nas i wykorzystują wolny czas
na zwiedzanie części podziemnego kompleksu. Po około 40 minutach jesteśmy gotowi, by się zanurzyć. Na początku
jesteśmy trochę rozczarowani, bo na pierwszy rzut oka widać, że woda znacznie się
obniżyła, ukazując na ścianach stare wod-

36

ne nacieki oraz miejscami starą, poprzerywaną poręczówkę. Mówimy sobie płynąc
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wpław, że albo dalej będzie lepiej, albo sobie tutaj popływamy po powierzchni. Mijamy pierwsze odbicie w lewo i jest na tej

wysokości około 160 cm wody. Dalej prosto w świetle latarki widać, że korytarz się
obniża, choć nie wiadomo, czy lustro wody

37

nie dotknie w pewnym momencie stropu,
ale gdzieś na samym końcu korytarza. Płyniemy dalej, starając się nie dotykać płetwa-
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mi o spąg, wystarczy jeden niewłaściwy
ruch i widoczność spada do zera. Po kilkunastu chwilach dostajemy od losu to, na co
czekaliśmy, czyli następuje całkowite zanurzenie – woda dotyka stropu a korytarz nadal się obniża. Będąc w krystalicznie czystej
wodzie poruszamy się do przodu. Po kilku

chwilach mijamy odbicie w lewo, korytarz
ten biegnie do wysadzonego odwodnienia
Kęszyca, przyczyny zalania tej części kompleksu. Płynąc dalej docieramy do końca
głównego korytarza zamurowanego ścianą
z cegieł, przed nią zawracamy. Podczas powrotu odwiedzamy po naszej lewej stronie
pomieszczenie z milionem drutów i dalej,
płynąc w stronę wyjścia, docieramy do ko-

38

rytarza, który odbija pod kątem 90 stopni w
lewo. Wpływamy do niego, jest o niebo
mniejszy od głównego, wysoki na dwa metry i szeroki na około 130 cm. Płyniemy bardzo wolno, podziwiając formy, które przez
lata woda utworzyła na ścianach. Końca korytarza w świetle latarki niestety nie widać.
Poruszamy się dalej starą, przez kogoś położoną poręczówką, która niestety biegnie po
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suficie. W pewnym momencie i ona się
kończy, zakładamy swoją i dalej nurkujemy. Docieramy do rozszerzenia i salki po
prawej stronie. Po minięciu jej, korytarz biegnie prosto i po kilkunastu metrach ostro
skręca w lewą stronę. Kilkanaście minut, kil-

kadziesiąt metrów i docieramy do końca,
czyli do poprzecznej ściany z czerwonej
cegły. Jesteśmy dokładnie w Kęszycy, niedaleko cmentarza. Zawracamy, zwijamy
poręczówkę i nadal w krystalicznej wodzie
wracamy w stronę wyjścia. Po 30 minutach

39

znowu jesteśmy na podziemnym „ lądzie” i
możemy opowiadać o swoich wrażeniach.
Miejsce nas zaskoczyło w 100%, bo o ile
na początku zapowiedzi wzrokowe nie
wróżyły dobrego nurkowania z uwagi na niski stan wody, to już po nim okazało się, że
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jesteśmy w pełni zadowoleni. Trud noszenia butli i sprzętu nie poszedł na marne!!!
Przebranie, spakowanie sprzętu i ruszamy
na Nordpol z plecakami pełnymi sprzętu.

Kilka kursów i wszystko ląduje pod 730. Robimy przerwę na kawę i czekamy na resztę
grupy. Gdy wszyscy docierają, Asia z kaMariuszem ruszają do góry, a my (Paweł, Ra-

40

dek, Wojtek i ja) rozpoczynamy powrót
przez mokre korytarze pereł MRU. Owe
perły, fenomen tego miejsca, tworzy twarda woda otaczając ziarenka piasku kamie-
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niem, budując z nich okrągłe formy przypominające do złudzenia perły.
Po 50 minutach docieramy pod 730 od
strony lądu, odbieramy sprzęt i ładujemy go

do aut. Jestem w szoku, bo nawet nie jest
mocno zabrudzony, jak to zwykle bywa.
Finalnie lądujemy u kaMariusza w domu,
gdzie jego Mama gości nas, jak zawsze,

41

pysznym posiłkiem. To nie koniec naszego
wypadu. Jeszcze w nocy ruszamy na kilkugodzinny spacer, by zobaczyć inne miejsca
i zrobić parę ciekawych zdjęć z tej pełnej
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przygód wycieczki. Fotki spod wody? Tak,
było ich całe mnóstwo, ale jak się okazało,
Radek źle ustawił aparat i wyszły niewyostrzone. Może to miejsce tak działa, a może to tylko znak, by wrócić tam i jeszcze raz
zrobić to samo. Kto wie, co kryje się za za-

murowaną ścianą z cegieł niedaleko cmentarza pod Kęszycą…
Na koniec chciałbym podziękować
wszystkim, którzy swoimi siłami przyczynili się do realizacji tego nurkowania. Bez
Waszego wkładu to by się nie udało.
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Podczas tego wypadu testowałem nowy
wyrób Trojana – czołówkę do zadań specjalnych, zbudowaną w oparciu o głowicę
z fat boya.
Mariusz - mlinke sidemount
Radek Bizoń
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Prawie jak delfin
Odkąd pamiętam, zawsze fascynował mnie podwodny świat. Początkowo podziwiałem go w telewizji,
potem godzinami przesiadywałem
przed akwarium, aż w końcu przyszedł ten czas, by dotknąć głębi i
poczuć się jak delfin...

robić dobrze, nadal więc ćwiczyłem w basenie.
Dużymi krokami zbliżał się majowy
weekend. Wraz z moim tatą, który też nurkuje, planowaliśmy wspólny rodzinny wyjazd na kajaki. Jednak któregoś dnia

Moja przygoda rozpoczęła się w Szkole
Nurkowania NAUI z Rydułtowa, gdzie pod
okiem Marka i Justyny wykonałem swój
pierwszy oddech pod wodą. Początki były
trudne, uczyłem się podstaw, czyszczenia
maski, posługiwania się ABC, do tego wykłady z fizyki, tablice – ogrom wiedzy, ale
było ciekawie. Nie mogłem doczekać się
następnych zajęć. Kolejne godziny na basenie upływały szybko, a ja czułem jakiś niedosyt, wciąż pytałem, kiedy pojadę na
wody otwarte? W odpowiedzi słyszałem:
„Renio, musimy popracować jeszcze nad
pływalnością…” Eh, no trudno, muszę to
44

zadzwonił telefon taty – jedziemy na Koparki! Spływy kajakowe odeszły na drugi plan,
nie mogłem doczekać się tego nurkowania…
Dotarliśmy nad wodę, była piękna pogoda, mama z moim bratem zażywali kąpieli
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słonecznych. Pierwsze nurkowanie wykonałem z Justyną. Było niesamowicie, widziałem przepływające okonie, płotki. Nie
mogłem uwierzyć – ja nurkuję! Kolejne za-

45
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nurzenie było już z Markiem, wykonaliśmy
ćwiczenia z maską, automatami, było fantastycznie. Następne nurkowania ubiegły na
zwiedzaniu zbiornika, podziwianiu podwodnego świata oraz powtarzaniu ćwiczeń

– maska, automaty, pływalność i wiele innych. W końcu przyszedł ten czas, gdy Justyna i Marek uścisnęli mi dłoń, oberwałem
płetwą i otrzymałem swój pierwszy certyfikat Junior Scuba Diver NAUI. W końcu je-
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stem certyfikowanym nurkiem. Hura!!!
Wakacje już tuż, tuż. Pracowałem więc
nad ocenami, chciałem mieć jak najlepsze
świadectwo i pojechać na wakacje. Udało
się, polecieliśmy na GOZO! Tata kupił mi
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automat i piankę, resztę pożyczyłem od
Marka. Kilka godzin lotu, jazdy samochodem i byliśmy na miejscu. Cała grupa z rydułtowskiej szkoły nurkowania dotarła na

miejsce. Ależ tu fajnie, jutro nurkujemy.
Pierwsze nurkowanie sprawdzające zaliczyłem w parze z moim instruktorem. Zrobiliśmy zdjęcia, osiągnąłem głębokość 12 m.
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Cieszę się i wciąż nie mogę uwierzyć, że
moje marzenie się spełniło. Czuję się jak
delfin... Widzę mnóstwo ryb, takich jak w
akwarium mojego taty. Kolejne dni, kolej-
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ne nurkowania, każde jest inne, ciekawsze
– jaskinia, wrak, ściana, Blue Hole, Azure
Window. Niesamowite! W wolnych chwilach robimy piesze wycieczki. Marek i Ju-

styna zabierają nas na czerwoną plażę, kilka godzin wędrówki po górach to spore wyzwanie, ale jest fajnie, nie czuję zmęczenia.
Wraz z kolegami, Szymonem i Igorem, po-
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dziwiamy urwiste zbocza Gozo. Dni mijają,
a ja wykonuję kolejne nurkowania, wszystko odbywa się dość intensywnie i zorganizowane jest z zegarmistrzowską precyzją.
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Czas mija szybko, nie myślę o powrocie do
domu, chcę więcej. Jestem z grupą, która
nauczyła mnie nurkować i pokazała, jak
wygląda podwodny świat. Teraz już wiem,

dlaczego mój instruktor na kursie kazał mi
wielokrotnie wykonywać ćwiczenia, zalewać maskę, odnajdywać automaty czy pracować nad pływalnością, warto było
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trenować. Zrozumiałem to wszystko nurkując na Gozo, z przyjaciółmi, dla których
nurkowanie to pasja i sposób na życie. Teraz już wiem, jak to jest być delfinem, chcę
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więcej! Będę nurkował, ćwiczył, doskonalił
swoje umiejętności.
Teraz czas na mojego młodszego brata,
który obserwował mnie z boku i kibicował,

po każdym nurkowaniu dopytywał, co widziałem i jak było. Też musi to zobaczyć i
poczuć to co ja, bo nie da się tego opisać
słowami…
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Tekst: Rinaldo Rucki 14 lat
Junior Scuba Diver NAUI
z Rydułtowskiej szkoły nurkowania
Fot.: Marek Mencel
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DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ
Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja elektroniczna) poszukuje autorów artykułów.
Jeżeli znasz się na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym,
szkoleniu płetwonurków i chcesz zaistnieć w świecie napisz do nas. Twój
artykuł może być opublikowany.
Współpraca z nami nie jest odpłatna. W zamian za to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym
magazynie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontaktowych.
Na artykuły czekamy do 20 każdego
miesiąca pod adresem http://nuras.info/.
Redakcja Magazynu Nuras.info kontak: wydawnictwo@nuras.info
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Zapraszamy
na szkolenia
Sidemount
i Sidemout Tech
w Centrum Nurkowym
Bestdivers
Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl
tel.601321557
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Czy warto nurkować w nocy?
Płetwonurek nocny PNO KDP CMAS
Kiedy zachęcam świeżo upieczonych płetwonurków, tuż po kursie P1,
na dodatkowe szkolenie umożliwiające bezpieczne nurkowanie w nocy, to
widzę w oczach rozmówców zdziwienie i po chwili pytanie: w nocy też
można nurkować? Pojawia się zaciekawienie, niepewność i wiele pytań
zazwyczaj zakończonych burzliwą
dyskusją.
Rozbudzona tajemniczym podwodnym
światem w wydaniu nocnym wyobraźnia i
chęć podniesienia poziomu adrenaliny robi
swoje. Wielu na moją zachętę odpowiada
– tak, chcę zobaczyć i poznać tę inną stronę nurkowania.
Umawiamy termin, zaczynając od krótkiej, ale treściwej i niezbędnej teorii, potem
wyjazd na nurkowisko. Za dnia przygoto52
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wujemy stanowisko, klarujemy sprzęt, jeszcze kilka przydatnych rad i przypomnienie
zasad bezpieczeństwa.

Kiedy przychodzi czas wejścia do wody,
dostrzegam u wszystkich podniecenie i niepewność pierwszych reakcji. Potem zanu-
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rzamy się w ten inny świat, pełen mroku i
tajemnic, rozświetlony strumieniami światła z naszych lamp. Każdy przeżywa tę
chwilę inaczej, wszyscy są bardzo skoncentrowani, szczególnie gdy jest to pierwsze
wejście w nocy pod wodę.
Odczuwamy, że stanowimy zwartą grupę, jesteśmy blisko, doceniamy rolę partnera i to, jak wiele zależy od dobrze przygotowanego i niezawodnego sprzętu.
Kiedy po wyjściu z wody przychodzi
chwila na podsumowanie i refleksje, rzadko
mam szansę zabrania głosu. Trudno się
przebić, gdy wszyscy chcą przekazać swoje wrażenia i fascynacje, opowiadając o
tym, co przeżyli i zobaczyli.
W tych rozmowach i dyskusjach mimochodem odczuwamy, że stanowimy nie tylko w wodzie, ale i po wyjściu fajny zespół.
Pierwsze Nocne Nurkowanie dla każdego jest czymś wyjątkowym i niepowtarzalnym. Każdy był tym zafascynowany i pod
wielkim wrażeniem. Często przed opuszczeniem nurkowiska pojawiało się pytanie
–następne nocne to kiedy będzie?
Niedawno zadałem pytanie Dominice,
czternastoletniej kursantce, o wrażenia z
nocnego nurkowania:
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– Było super, choć na początku trochę się
bałam. Było ciemno i wszystko było takie
inne. Była to jednak dla mnie niezapomniana przygoda, będę miała o czym opowiadać. Widziałam ryby, które się mnie nie
bały i mogłam je prawie dotknąć, za dnia
byłoby to niemożliwe. W ciemności nawet

znane miejsca i przedmioty oświetlone
światłem latarki wyglądały zupełnie inaczej. Były bardziej tajemnicze i przez to na
pewno ciekawsze. Zauważyłam, że nurkowanie w nocy sprzyja integracji grupy, ponieważ musieliśmy bardziej współdziałać i
zachować większą ostrożność. Należało
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jeszcze bardziej zwracać uwagę na partnera i trzeba było być bardziej skoncentrowanym. Na pewno będę chciała znowu
zanurkować w nocy, teraz to już z tatą i mamą, bo stanowimy fajny zespół.
Zbyszek, który niedawno ukończył kurs
P1 i szkolenie nurkowania nocnego, zafa-
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scynowany był niesamowitą innością podwodnego świata widzianego w świetle podwodnych lamp.
Po pierwszym nurkowaniu nie wiedział
o czym opowiadać, bo wrażeń było tak
wiele. Wszystko było takie nowe i inne, jednak zwrócił uwagę, jak ważne jest partnerstwo i wzajemna asekuracja.

Michał nurkuje już wiele lat i nadal nazywa nurkowanie nocne niezwykłym i nietuzinkowym wydarzeniem. Fascynuje go w
nim wspaniały spektakl i gra świateł o ró-
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żnych odcieniach wydobywających się z
ciemności, moment kiedy miejsca i rzeczy
są na nowo odkrywane, a które po chwili
już znikają zastąpione kolejnymi. Smugi
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światła przecinające gejzery bąbelków wydychanego powietrza zmierzające ku powierzchni i refleksy światła odbitego od

przepływających nieopodal ryb. Jak mówi,
ta iluzoryczna odmienność trwa przez chwilę, a przysparza fascynacji na długi czas.
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To też chwila, kiedy sprawdzają się nasze nabyte wcześniej umiejętności nurkowe
i organizacyjne. W trakcie przebywania
pod wodą w osłonie nocy, jesteśmy niemal
zanurzeni w bezkresnej pustce. W takim
momencie na pewno znaczenia nabiera
partnerstwo i praca zespołowa, znajomość
nawigacji, umiejętność komunikowania się
i opanowanie.
Na pytanie, czy warto, każdy odpowiedział z uśmiechem – po prostu trzeba spróbować!
A jak wygląda kurs?
Dwie godziny teorii, podczas której zostanie omówione m.in. środowisko wodne
w nocy, sprzęt stosowany w nurkowaniach
nocnych, organizacja nurkowania oraz
technika i bezpieczeństwo nurkowań nocnych. Praktyka obejmuje przygotowanie
sprzętu do nurkowania w nocy, prawidłowe operowanie światłem i dwa nurkowania
nocne. Kursy nocne dostępne są w większości klubów i centrów nurkowych. Jeżeli jesteś zainteresowany, znajdź kurs blisko
siebie.
Podstawowe zasady bezpiecznych nurkowań w nocy:
– oznacz miejsce wejścia i wyjścia z wo-
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dy przy pomocy dobrze widocznego źródła
światła;
– posiadaj zapasowe źródło światła;
– przed nurkowaniem omów plan nurkowania oraz sytuacje awaryjne;
– wykonaj sprawdzenie partnerskie z
uwzględnieniem prawidłowo zamocowanego źródła światła podstawowego i zapasowego;
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– nie oślepiaj partnera;
– stosuj nocne znaki „OK” i „coś nie tak”;
– w przypadku zagubienia partnera, zakryj swoje źródło światła, pozwoli to na zauważenie poświaty partnera.
Tadeusz Stachura instruktor M2 KDP CMAS.
Marcin Wajdyk instruktor M2 KDP CMAS.
fot. : Michał Mikuła
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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.
Wystarczy dodać do ciepłej wody, aby neopren w Twojej piance otrzymał nowe życie. Skutecznie usuwa pozostałości organiczne i
sól z każdego typu pianek i neoprenów. Zapobiega przedwczesnemu starzeniu pianki i oksydacji.
System do pielęgnacji neoprenu i sprzętu wodnego.Zalecane jest mycie ręczne po każdym użyciu i dokładne spłukanie. Szczególnie należy wyprać piankę wypożyczoną przed użyciem. Wyważony system do pielęgnacji neoprenu i sprzętu wodnego.
Koncentrat był testowany przez 18 miesięcy przez zespół archeologów podwodnych od oceanu
spokojnego do polskich jezior. Widoczne efekty (zapach, kolor i brak podrażnień na skórze) nurkowie uzyskiwali po dwu trzech praniach.Płyn nasz jest używany przez szkoły nurkowe i wypożyczalnie
piane do nurkowania. systematyczne stosowanie płynu zapobiega powstawaniu bakterii i grzybów.

Produkt dostępny
w dobrych sklepach nurkowych
i centrach
Informacje i zamówienia hurtowe tel. 531 48 35 35
58
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Magazyn Nuras.info
pobierany jest średnio
w 65000 egz.,
nie może zabraknąć
w nim Twojej reklamy
klikn ij po s zczegó ły
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(Wy)nurzeni.

Ekspedycja wigierska
13 czerwca 2016
W jeden z weekendów przyjechał do nas z Olsztyna ichtiolog, Paweł Laskowski. Mieliśmy przyjemność poznać się na targach nurkowych w Warszawie, gdzie podczas rozmowy okazało się, iż Paweł kilkanaście lat wcześniej
prowadził badania nad jeziorem Białym Wigierskim. Od kilku miesięcy współpracujemy przy naszym projekcie (Wy)nurzeni. Ekspedycja wigierska, jednak
tylko poprzez kontakt telefoniczny i mailowy. Wśród wielu obowiązków Paweł znalazł w końcu czas, żeby przyjechać i zanurkować z nami. Wybór miejsca był oczywisty – jezioro Białe Wigierskie.
W sobotę przy niezbyt dogodnych warunkach pogodowych pojechaliśmy nad jezioro. Wiał silny wiatr, od czasu do czasu
padał deszcz, a słońce próbowało się przebić przez warstwę chmur. Nie zniechęciło
to nas w najmniejszym stopniu, nie mogliśmy się doczekać zanurzenia pod taflą jeziora Białego. Tym razem pojechaliśmy w
inne miejsce, przedzierając się przez krza-

ki i mijając okolicę, gdzie kiedyś stała gajówka. Na drodze do wody znaleźliśmy małą przeszkodę w formie wiatrołomów, kilka
konarów musieliśmy usunąć, by przejść.
Zejście do wody charakteryzowało się skarpami i osuwającym się z nich piaskiem. Ze
względu na niekomfortowy wiatr, szybko
sklarowaliśmy sprzęt i wskoczyliśmy do wody.
60
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Widoczność była słaba ze względu na pogodę. Silny wiatr tworzył na powierzchni
spore fale, a deszcz przyczyniał się do znacznego mącenia wody. Dzieje się coś dziwnego, ponieważ jest bardzo mało ryb i nie ma
raków, a wręcz spotkaliśmy kilka martwych.
Zdaniem Pawła, jest to dość dziwne zjawisko
o tej porze roku, które nie wiadomo tak naprawdę czym jest spowodowane.

Po skończonym nurkowaniu czekała na
nas pyszna przekąska przyrządzona przez
jednego z naszych suwalskich sponsorów
Kuchnię Tatarską „U Alika”. Emil zawsze
staje na wysokości zadania i tym razem nas
nie zawiódł, przywożąc swoją turystyczną
kuchenkę, w której udało się podgrzać owe
orientalne pyszności. Dziękujemy bardzo
Emilce i Alikowi za pokrzepiający posiłek.
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Jak zwykle, było przepyszne. Mimo niewielkiej ilości ryb, Hubert mógł przetestować nowy nabytek sponsorski – aparat
Olympus TG-4. Jak widać na poniższych
zdjęciach, jest to naprawdę świetny aparat.
Dziękujemy firmie Olympus za pomoc w
realizacji naszego projektu.
Niedziela okazała się lepszym dniem na
nurkowanie, ze względu na pogodę. Słońce
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nie opuszczało nas przez całe przedpołudnie, a temperatura, już wyższa, ogrzewała
atmosferę. Wraz z Pawłem wybraliśmy się
na kolejne nurkowanie w jeziorze Białym
Wigierskim, mimo że z powodów rodzinnych brakowało obecności Emila i Huberta.

Podjechaliśmy pod sam brzeg, dokładnie
w to miejsce, gdzie pierwszy raz zanurkowaliśmy w ramach projektu. Po wejściu pod
wodę zaskoczył nas dość silny prąd, spowodowany wczorajszymi podmuchami wiatru.
Paweł przejrzał mapy batymetryczne tego
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odcinka jeziora, więc zdecydowaliśmy się
popłynąć w prawo. Jak wynikało z mapy,
widzieliśmy skarpę na głębokości ok. 4 metrów, która spadała ostro w dół. Napotkaliśmy ławicę bardzo małych okoni i kilka
konarów zwalonych drzew. Poza tym nic
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więcej, ryb jak nie było, tak nie ma.
Tak zakończyła się weekendowa wizyta
naszego kolegi Pawła. Mamy nadzieję na
kolejne spotkania i wspólne nurkowania w
innych jeziorach Wigierskiego Parku Narodowego.
Ewa Drucis

O Białym Wigierskim w deszczu, wietrze
i słońcu… a nawet w śniegu (pod wodą)
Wczoraj aura nie rozpieszczała. Kilka razy nas zlało rzęsiście, kilka razy osuszyło, a
pod wodą… padał śnieg. Kilka tygodni było słonecznie i ciepło, nie pomyślałem, że
może być inaczej, a tu proszę. Emil znalazł
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winnego. To Paweł nas nawiedził i przywiózł z Olsztyna niepogodę.
Sobota
Spotkaliśmy się w realnym świecie z
Pawłem Laskowskim, ichtiologiem z Olsztyna i redaktorem Nurkowej Polski. To on po-
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wiadomił nas o tym, że odkryliśmy rybę piekielnicę w Czarnej Hańczy.

Dziś nurkujemy razem w jeziorze, w którym Paweł prowadził badania kilkanaście
lat temu. Taka historia koło zatacza.
Już na początku, tuż przed miejscem,
gdzie stała gajówka, drogę zagrodziły nam
wiatrołomy… kilka konarów trzeba było
usunąć z drogi. A potem znów deszcz,

wiatr, słońce, deszcz, wiatr słońce, czyli na
zmianę (oprócz wiatru, który towarzyszył
nam przez cały czas).
Emil wziął mój stary aparat w obudowie,
która przypłynęła do mnie z Hong Kongu
na dwa dni przed wyjazdem do Egiptu. Do
dziś klasyczną rolę „bolca” w zawiasie pełni gwóźdź wetknięty tam przez Mimiego,
instruktora z Dahab. Trochę ten bolec zardzewiał, ale jest. Tkwi, bo ten z Hong Kon64

gu wypadł już na drugim nurkowaniu, a
aparat, zalany słoną wodą, odmówił współpracy.
Okazało się, że obudowa znów puściła.
Tym razem w Polsce, na 20 metrach. Przyczyniłem się do skrócenia nurkowania
pierwszej ekipy (i stresu Emila). Woda w
Białym jest słodka, czyli obyło się bez serwisu. Trochę suszarki i wszystko wróciło do
normy.
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Dziś w planach pierwsze próby z Olympusem TG-4 w dedykowanej obudowie.
Światło raczej zmienne, widoczność trochę
gorsza niż ostatnio i mnóstwo „zakwitu”.
Woda nasycona była drobinami unoszącymi się jak śnieg na wietrze. Taka aura.
W końcu mam możliwość zrobienia także fotografii zbliżeniowej. Tego właśnie
brakowało, bo dzięki nowym możliwo-

ściom odkryłem, że pod wodą też kwitną
kwiatki... jak maki prawie.
Tyle naszego sobotniego nurkowania w
Białym Wigierskim. Kilka nowych odkryć,
kilka nowych nazw gatunkowych w głowie
za sprawą Pawła Laskowskiego (ichtiolog w
końcu). Śmiesznie tak trochę. Znałem człowieka tylko przez telefon i Internet, a on
wziął i się nam w Suwałkach objawił.

Jest jakaś moc w tych nowych mediach,
można sobie rozmawiać z ludźmi z wielkiego świata... No, może z wielkiej Polski
(wielkiej, bo Polacy dziś przecież wygrali z
Irlandią, taki historyczny triumf). Internet
zbliża ludzi, ale tylko tych, którzy potrafią
posługiwać się właściwie tym narzędziem.
A z narzędziami jednak jest tak, że czasem przestają działać właściwie, chodzi mi
o te zalania (sprzętu, który swoje lata ma).
Olympus nie wygląda na takiego, co da się
zalać. Nawet jak obudowa się rozszczelni,
to w środku siedzi aparat, który jest wodoszczelny (do 15 metrów, jak podaje producent, ale ponoć są tacy, którzy byli głębiej).
Taką mamy nową zabawkę.
Hubert Stojanowski

Mamy piekielnice! Sensacja z Czarnej
Hańczy potwierdzona!
Rok temu zrobiłem zdjęcie piekielnicy.
To taka ryba, która jest zagrożona i nie był
odkryta w Wigierskim Parku Narodowym, a
ja przypadkiem zrobiłem jej zdjęcie. Wczoraj tam wróciliśmy, żeby zobaczyć, czy
jeszcze jest w Czarnej Hańczy. Na szczęście była. Tata powiedział, żebym to ja opisał ten wypad, bo to moje odkrycie.
65
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Pojechaliśmy z tatą nad rzekę Czarną
Hańczę, aby sprawdzić, czy dalej są tam
piekielnice. Nie od razu tak wymyśliliśmy,
bo tata miał robić inne zdjęcia, ale go namówiłem na jakiś wyjazd. Wzięliśmy dwa
aparaty Olympusa w obudowach. Ten
sprzęt dostaliśmy do testowania. Jak tata pisał do Olympusa, to prosił o aparat dla mnie

66

i trochę przypadkiem napisał, że mogą w
sumie pożyczyć nam dwa. Drugi chciał
wziąć sobie. Okazało się, że nasz pomysł
się spodobał i załatwiliśmy sobie dwa aparaty TG-4 dla mnie i OM-D dla taty w obudowach podwodnych. Miałem napisać, że
pierwszy raz testowaliśmy razem aparaty,
ale tata mi przypomniał, że przecież w niedzielę też nurkowaliśmy z nimi w Wigrach,
ale widoczność była bardzo słaba. Właściwie to wzięliśmy udział w programie telewizyjnym „Załoga Eko”, ale o tym jeszcze
napiszemy, jak pokażą program w telewizji.
Zanim jednak pojechaliśmy nad rzekę, to
tata zrobił mi niespodziankę i pierwszy raz
w tym roku zajechaliśmy na pierogi do pani Teresy. Mieliśmy zjeść dopiero nad rzeką, ale się nie udało. Zjadłem już w
samochodzie, z jagodami i z poziomkami.
Pierogi były naprawdę smaczne.
Zajechaliśmy na miejsce, ubraliśmy się w
pianki i weszliśmy do wody. Płetwy zostały
na brzegu, bo było płytko. Kiedy wszedłem
do wody, mocno się zdziwiłem, bo było naprawdę wiele ryb, no i jednym gatunkiem
była oczywiście PIEKIELNICA. Była o wiele
większa niż w tamtym roku. Bardzo łatwo
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robiło się im zdjęcia, bo wystarczyło poruszać palcem w kamykach, tak żeby trochę
piachu płynęło z prądem i one od razu podpływały do nas. Szukały jedzenia. Tata prawie jednej dotknął.
W piance było mi ciepło i nie chciało się
wychodzić, ale musieliśmy wracać. Po drodze znaleźliśmy jeszcze wielkie pole jakichś
niebieskich roślin i pewnie wrócimy tu niedługo, bo mama lubi fotografować kwiaty.

Najważniejsze, że udało się nam znowu
w tym samym miejscu znaleźć piekielnice.
Tata poszedł w jedną i drugą stronę rzeki i
nigdzie nie znalazł tych ryb. Były tylko pod
tym jednym zwalonym drzewem. Ciekawe
dlaczego tylko tam…

Czy nie myślałeś
o wypromowaniu się na
łamach naszej gazety?
Magazyn Nuras.info nawiąże
współpracę z autorami artyku-

Miłosz Stojanowski 12 lat
fot.: Hubert Stojanowski, Emil Sieńko
i Łukasz Drucis

łów. Jeżeli znasz się na fotografii
podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz zaistnieć w
świecie napisz do nas. Twój artykuł może być opublikowany.
Współpraca z nami nie jest odpłatna. W zamian za to oferujemy Ci jednak promocję w
renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego zdjęcia
oraz danych kontaktowych. Na
artykuły czekamy do 20 każdego miesiąca pod adresem
http://nuras.info/.
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SPELEOnurkowanie w Meksyku, cz. 1
Przygotowania do wyprawy
W połowie marca 2016 roku pojechaliśmy do Meksyku, by wziąć udział
w wyprawie eksploracyjnej Proyecto
Karstologico Nacional (PKN) pod kierownictwem dr. Rafaela Lopeza, której celem była eksploracja nieznanych
syfonów w jaskiniach gór Sierra Negra. Jedną z zaproszonych do udziału grup i jednocześnie jedyną z Polski
było SPELEOnurkowanie, reprezentowane przez Piotra Karpińskiego „Pitera” i autora tego tekstu dr.
Dominika Graczyka „Honzo”.
Wyprawa została podzielona na dwa zasadnicze etapy. Pierwszym z nich było
sprawdzenie i opływanie nowego sprzętu,
który miał być wykorzystywany podczas
eksploracji. Po pierwsze sprzęt był zupełnie
nowy i trzeba było go „dotrzeć”, po drugie
był po części nam nieznany i musieliśmy
nauczyć się używać go tak, by w pełni wykorzystywać wszystkie jego możliwości. By-

ły to zwłaszcza suche skafandry Santi, automaty i uprzęże sidemountowe z workami
wypornościowymi Apeksa, elementy wypo-

Laguna Kam Lum

sażenia firmy Aqualung i oświetlenie Ammonite. Dopiero wtedy mogliśmy przejść do
etapu drugiego, czyli akcji eksploracyjnych.

fot. Piotr Karpiński
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Zdecydowaliśmy, że etap pierwszy obejmie nurkowania w dwóch rejonach: w zalanych kraterach wulkanów na wschód od
Mexico City i w cenotach na Jukatanie.
Akurat w tym czasie w kraterach Alchichica
i La Preciosa ekipa badawcza geologów z
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) prowadziła badania nad występującymi tam stromatolitami. Stromatolity
są to formacje skalne złożone z cienkich lamin węglanu wapnia wytrąconego z wody
morskiej jako efekt uboczny życia sinic.
Mianem tym określane są również same
skały węglanowe powstałe w miejscach
wzrostu mat sinicowych. Tworzą je bakterie
i jest ich kilka typów, wzrastających w różny sposób zależnie od warunków – mieliśmy do czynienia z dwoma z tych typów.

Alchichica

fot. Rafael Lopez

La Preciosa

fot. Piotr Karpiński
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Podwodnym celem badaczy było zebranie
próbek skalnych z różnych głębokości, zamontowanie czujników światłoczułych na
różnych głębokościach i opisanie warun-

ków terenowych w miejscu występowania
stromatolitów.
Kratery znajdują się kilka godzin jazdy na
wschód od stolicy Meksyku, w pobliżu

Przed nurkowaniem w Escondido

fot. Rafae Lopez
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miejscowości Perote, na wysokości 23302340 m n.p.m. Ekipa nurkowa składała się z
czterech osób: poza wymienionymi już Rafaelem, Piterem i mną był jeszcze Salvador
Trejo. Do zespołu naukowców należało siedem osób, wykładowców i studentów geologii UNAM.
Rozpoczęliśmy od nurkowań w Alchichica. Jezioro ma głębokość do 61 m, woda w
nim jest słona, a jej przejrzystość bywa
zmienna. Podczas naszych nurkowań wynosiła do 5 m – ponoć mieliśmy szczęście.
Na miejscu zjawiliśmy się niemal tuż po
przylocie z Polski, po zaledwie jednodniowym wypoczynku. Na szczęście auta mogły dojeżdżać niemal nad brzeg wody. Nie
byliśmy jeszcze zaadaptowani do takich
wysokości i zmęczenie było odczuwalne
przy każdej pracy.
Zanim zajęliśmy się realizacją misji badawczej, przeprowadziłem krótkie szkolenie z technik nurkowych i sprzętowych,
których używamy w jaskiniach europejskich i które mogą być przydatne podczas
planowanych eksploracji. W Meksyku dominuje szkoła „amerykańska”, a w przypadku eksploracji i akcji za syfonami często
bardziej pomocne okazują się techniki
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„francuskie” – nie wiedzieliśmy czego się
spodziewać i musieliśmy być przygotowani
na każdą ewentualność. Nie były to oczywiście pełne Warsztaty SPELEOnurkowania,
które normalnie trwają kilka dni, a tematyka porusza kwestie nie tylko technik nurkowania pod stropem, ale też psychologii,

fizjologii i obszernego zarządzania ryzykiem. Rafael i Salvador są doświadczonymi
nurkami jaskiniowymi i wystarczyło tylko
wskazać podstawowe różnice i pokazać

trochę „patentów” własnych, którą to wiedzę i umiejętności wykorzystywaliśmy później podczas eksploracji w Sierra Negra. Po
takiej unifikacji wiedzy przyszedł czas na

Przed nurkowaniem w Alchichica
fot. Rafael Lopez

Przed nurkowaniem w Alchichica
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fot. Rafael Lopez
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pierwsze nurkowania. Dla Meksykanów były to pierwsze nurkowania w suchych skafandrach, zatem przed nurkowaniami i
podczas nich skupiliśmy się na nauce podstawowych technik użytkowych – od zakładania, pływania i autoratownictwa do
konserwacji. Uczniowie byli pojętni i nie

trzeba było zbyt wiele czasu, by się wszystkiego nauczyli. Skafandry specjalnego wzoru – projektu własnego, wzmocnione, by
działać w nich nie tylko pod wodą, ale także w partiach suchych jaskiń, pomiędzy
syfonami – wykonała i przekazała firma
SANTI, jeden z głównych sponsorów wyprawy. Meksykanie bardzo się cieszyli z
tych skafandrów, bo wreszcie było im cie-

pło pod wodą, my natomiast wody o temperaturze 14 stopni wcale za zimną nie uważaliśmy.
My – Polacy, w całkiem nowym dla nas
miejscu, skupiliśmy się na podziwianiu pięknych podwodnych formacji skalnych, które
tworzyły bogato tu występujące kolonie mikroorganizmów – stromatolity. Woda w kraterze ma odcień zielonkawy, dno pokryte jest

Mętna woda w La Preciosa
fot. Rafael Lopez

Autor zanurza się w La Preciosa
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fot. Rafael Lopez
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pyłem wulkanicznym, miejscami porasta je
trawa, kolorystyka jest różnorodna i bogata.
Podczas pierwszego nurkowania, do 24 m
głębokości, jeszcze nie trzeba było bezwzględnie używać światła, ale na kolejnych,
poniżej 30 m, już tak. Podczas tych nurkowań zaznajamialiśmy się z wybranym na wy-

prawę oświetleniem Ammonite System, zarówno latarkami kablowymi, jak i kompaktowymi. Dla mnie osobiście, jako speleonurka,
rewelacją okazały się latarki Ammonite Stingray – niewielkich rozmiarów, lekkie i o dość
długim czasie świecenia. Nurkowałem z nimi
pierwszy raz i byłem pod dużym wrażeniem.

Piter w Alchichica

fot. Honzo
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Po przerwie spożytkowanej na przekonfigurowanie niektórych elementów sprzętu,
jak na przykład otrzymane od Apeksa
uprzęże sidemountowe czy też automaty,

Przygotowanie do nurkowania w Alchichica
fot. Piotr Karpiński
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podzieleni na dwie grupy weszliśmy z powrotem do wody, teraz już z konkretnymi
zadaniami do wykonania na rzecz ekipy badawczej. Mieliśmy zamontować na 20 i 30
m głębokości czujniki światła HOBO, a następnie je zabojkować w taki sposób, by
nad samym czujnikiem nie ograniczać ilo-

ści światła. Druga ekipa nurków w tym czasie zbierała próbki skał z poszczególnych
głębokości i stanowisk, wszystko na bieżąco opisując. To, co mnie dziwiło podczas
nurkowań w Alchichice, to brak jakichkolwiek ryb. Napotkałem je dopiero kolejnego
dnia na 41 m głębokości, ale była to jedynie

Przygotowanie do nurkowania

fot. Piotr Karpiński
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ławica bardzo małych rybek. W tym dniu
dalej montowaliśmy czujniki i zbieraliśmy
próbki skał, testowaliśmy także kolejne elementy sprzętu, który planowaliśmy wykorzystywać podczas właściwej części
wyprawy, m.in. „suche worki” oraz skrzynki Gando – te ostatnie świetnie nadają się
do transportu delikatnego sprzętu przez suchą jaskinię, pod wodą utrzymują szczelność do kilku metrów, zatem nie należy z
nimi nurkować zbyt głęboko – w końcu nie
do tego celu zostały stworzone. Po zrealizowaniu zadań badawczych i testowych
zakończyliśmy akcję w tym miejscu.
Przenieśliśmy się do znajdującego się w
pobliżu krateru La Preciosa, jeszcze bardziej malowniczo położonego. Wiało tu
znacznie mocniej niż w Alchichice i temperaturę powietrza 16-18 stopni odczuwaliśmy jako zaledwie kilka stopni powyżej
zera. Na szczęście KDP CMAS wyposażyła
nas w kurtki, dzięki którym było nam komfortowo w takich warunkach. W tym kraterze woda jest słodka, ale niestety o
przejrzystości zaledwie ok. 1,5 m – w wodzie jest mleczna zawiesina, dno jest bardzo muliste i lepkie. Napotkaliśmy jednak
większe ryby przy dnie, na głębokości
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ok.20 m, a także mnóstwo pojedynczych linek i całych sieci do połowu.
Podczas nurkowań w kraterach wydatnie
pomogliśmy ekipie badawczej, poznaliśmy
nowe, ciekawe miejsca podwodnego świata i przetestowaliśmy elementy sprzętu – byliśmy więc gotowi do kolejnych etapów
wyprawy. Dodatkowo były to dla nas nurkowania na największej jak dotąd wysokości. Wróciliśmy do Mexico City,
przepakowaliśmy się i po dniu wypoczynku
ruszyliśmy na Jukatan.
Podróż tę odbywaliśmy samochodem,
choć to pełne dwa dni jazdy, a nie samolotem. Jukatan jest zaledwie 1,5-2 godziny lotu od Mexico City. Spowodowane to było
faktem, że z Jukatanu mieliśmy zabrać po
osiem sztuk butli 80 i 40 cl, sprężarkę spa-

Zapote czyli Hel Bells z góry

La Preciosa

fot. Piotr

fot. Piotr
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Karpiński

Karpiński
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linową i booster na wyprawę do Sierra Negra. Łatwiej i taniej było to przewieźć samo-

chodem. W wycieczce towarzyszyła nam
żona Rafaela – Polka – Agata Breczko.

Actun Ha

fot. Piotr Karpiński
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Po dwóch dniach jazdy, z obowiązkową
przerwą na nocleg (w nocy zbyt niebezpiecznie jest poruszać się na niektórych
fragmentach autostrad z uwagi na napady),
dotarliśmy do Playa del Carmen, gdzie
mieszkaliśmy. Codziennie rano pokonywaliśmy ok. 40 km, by dostać się do Tulum, w
którego rejonie nurkowaliśmy, a wieczorem
wracaliśmy do Playa del Carmen.
Zwiedziliśmy takie jaskinie jak Actun-Ha
– gdzie podziwialiśmy ślady pradawnych
ognisk i przebogatą szatę naciekową w rozchodzących się w różne strony korytarzach
tej rozległej jaskini, The Pit – gdzie urzekła
nas olbrzymia caverna ze stropem usianym
stalaktytami, woda o przejrzystości ponad 40
m oraz kręte, ciasne korytarze w kruchej skale, Minotauro – gdzie ściany nieobszernych
korytarzy są białe, a nacieki liczone w milionach. W jaskini Escondido pływaliśmy korytarzami z halokliną, w Zapote podziwialiśmy
setki mniejszych i większych dzwonów
stworzonych przez naciekającą skałę, a w
Xan-hole zaczynaliśmy nurkowania w kałuży na podwórku czyjejś hacjendy. W cenocie Ponderosa okazało się, że nie wszystkie
jaskinie w rejonie mają szatę naciekową, ale
za to widzieliśmy ślepe ryby w głębi jaskini.

Autor podczas nurkowania

fot. Piotr Karpiński
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Największe wrażenie zrobiło na nas wielogodzinne pływanie korytarzami o różnorodnych przekrojach, rozmiarach i morfologii, bogatych w nacieki, o zmiennej kolorystyce.
We wszystkich jaskiniach tego regionu
woda jest przejrzysta (co najmniej kilkanaście
metrów), a jej temperatura wynosi 24-26OC,
co czyni te nurkowania niezwykle komforto-

wymi. Na powierzchni pod koniec marca
temperatura wahała się w okolicach 30OC,
dla Pitera było nieco za gorąco, dla mnie natomiast doskonale. Śmiało mogę powiedzieć,
że Jukatan to raj dla nurków jaskiniowych.
Poza podwodnymi jaskiniami odwiedziliśmy także lagunę Kam-Lum, to taki Blue
Hole z dala od linii brzegowej Morza Karaibskiego, o głębokości ok.90 m. Woda tam

Autor w wejściu do cenoty Xan hole

ma niemal 30°C, a na mniejszych głębokościach znajdują się setki jamek zamieszkanych przez agresywne rybki.
Podczas wszystkich nurkowań nadal testowaliśmy sprzęt, poddawaliśmy go różnym sprawdzianom i opracowywaliśmy
niekonwencjonalne sposoby używania, by
jak najlepiej wykorzystać jego możliwości
podczas czekających nas wkrótce akcji,
wysoko w górach, na zupełnym odludziu.
Co ciekawe, na sprzęt, po który przyjechaliśmy tam autem, się nie doczekaliśmy.
„This is Mexico” – jak po wielokroć komentowaliśmy różne zdarzenia, których byliśmy
świadkami lub uczestnikami. Okazało się,
że sprzęt utknął na cle i nie sposób było nic
zrobić. Rafael z Salvadorem i Agatą wrócili
do Mexico City samochodem, a my z Piterem kilka dni później samolotem wykorzystując czas na Jukatanie na odwiedzanie
kolejnych jaskiń. Naszym przewodnikiem
był w tych dniach Angel Navarro Moya,
dzięki któremu zobaczyliśmy wiele unikatowych miejsc. A podróż samolotem okazała się dużo wygodniejsza i szybsza oraz
wcale nie droższa niż podróż autem.

fot. Piotr Karpiński
Dominik Graczyk „Honzo”
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Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Kilka słów o wizualizacji
Metoda ta jest nienowa i na zachodzie stosowana w wielu dziedzinach. Od zwykłego życia, przez
psychoterapię aż do leczenia raka
(gdzie podobno przynosi zdumiewające efekty, choć złośliwi twierdzą, że
na tle innych metod leczenia tej
choroby, mieć zdumiewające efekty
to nie sztuka).
Uwaga! Termin „wizualizacja” jest w
tym tekście rozumiany jako taki eksperyment mentalny, który przy pomocy wyobrażenia sobie czegoś, ma pomóc w nabyciu
jakiejś umiejętności lub w rozwiązaniu jakiegoś problemu, albo w uniknięciu jakiegoś problemu. Jest to więc coś innego niż
wizualizacja nastawiona na odprężenie i
zrelaksowanie, jak to się niekiedy robi podczas rozmaitych terapii. Ważne jest, żeby

nie pomylić tych pojęć. Nie będziemy stosowali wizualizacji, żeby sprowadzić na
siebie pewne zdarzenia, lecz właśnie odwrotnie, żeby ułożyć sobie w głowie, jak
mamy ich unikać.
Zagadnienie jest obszerne, więc uda nam
się zaledwie dotknąć, i to też przy zastosowaniu ogromnych uproszczeń, tylko dwóch
punktów: wizualizacji w nurkowaniach głębokich i wizualizacji w pracy organizatora
nurkowań.
Gdy idę głęboko, wyobrażam sobie (czyli wizualizuję), że wraz ze zwiększaniem
głębokości naciągam elastyczną, na przykład gumową powierzchnię, która nie chce
przepuścić mnie w dół. Dokładnie tak, jak
człowiek podskakujący na przyrządzie gimnastycznym zwanym batutem. Gdy taki
gimnastyk opada, naciąga swoim ciężarem
batut, zaś im niżej schodzi, tym bardziej ba80

tut próbuje wypchnąć go z powrotem w górę. W pewnym momencie osiągany jest taki punkt, w którym napięcie batutu
powoduje nieodwołalne wyrzucenie skoczka w górę – czy on tego chce, czy nie.
Taki właśnie „mentalny batut” naciągam
sobą, gdy idę głęboko. Przy odrobinie treningu te psychiczne procesy wchodzą w
sferę odruchu warunkowego, zachodzą
więc poniżej poziomu świadomości. Z każdym kolejnym metrem rośnie we mnie
psychiczny opór przed kontynuowaniem
zanurzenia, dokładnie tak, jak rosną naprężenia rozciągające w materiale batutu. Nie
ma to nic wspólnego z lękiem. Jest to po
prostu brak ochoty do kontynuowania zanurzenia. Ma to szczególne znaczenie, gdy
przyjdzie działać w narkozie, kiedy jak wiadomo pojawia się, spowodowana euforią
narkotyczną, ochota do przekraczania ogra-
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niczeń. Oczywiście każde nurkowanie, nawet najprostsze, musi być starannie zaplanowane i planu tego nie wolno przekraczać
– należy go jak najściślej realizować. Rzecz
w tym, że w narkozie korci człowieka do
głupot, bo spada potencjał woli. Można jednak „zaprogramować” w sobie nieprzekraczalną głębokość – właśnie metodą
wizualizacji napinanego batutu. Wiadomo
przecież, że człowiek potrafi obudzić się
bez budzika o zadanej godzinie – jeśli np.
postanowił sobie obudzić się o 4.30, to się
o 4.30 obudzi, oczywiście przy odpowiedniej koncentracji na zadaniu. Dokładnie tak
samo można założyć sobie np. głębokość
50 m. Programuje się wtedy „maksymalne
napięcie” rozciąganego „batutu” – to, przy
którym wyrzuci nas on do góry. To zaprogramowanie, wraz z wdrukowanym przez
lata starannego treningu poczuciem odpowiedzialności za partnera, powoduje wraz
z rosnącą głębokością rosnący przymus powrotu, który po prostu uniemożliwi nam
przekroczenie planowanej głębokości
choćby o pół metra.
Wizualizacja jest jednym z elementów
systemu pozwalającego realizować bezpieczne nurkowania.

Oczywiście wizualizacje w nurkowaniach szkoleniowych są znacznie trudniejsze niż ta omawiana powyżej, która
dotyczyła zaledwie jednego elementu tj.
głębokości. Zawodowy instruktor buduje w
swojej psychice zespoły przymusów chroniących go przed np. utrudnianiem ćwiczenia, gwałtownością ruchów, traktowaniem
ćwiczącego jak równego sobie pod względem odporności na zmęczenie czy narkozę, nadmierną prędkością ćwiczenia a
także (zwłaszcza!) irytacją na nieudolnego
ćwiczącego. Złożenie ich to jednak trudna
sztuka, która przychodzi z latami intensywnej działalności zawodowej, traktowanej
„fulltime”, nie zaś w sposób „weekendowy”.
Trzeba się strzec „niedzielnych instruktorów” tak samo jak „niedzielnych kierowców”.
Tomasz Strugalski

Powyższy tekst zawiera fragmenty bestsellerowej
książki Tomasza Strugalskiego „Wszyscy muszą wrócić –
filozofia nurkowania”. Tę i pozostałe książki tego autora
można kupić tu: http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
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Autor jest instruktorem nurkowania, a także adwokatem, doktorem nauk prawnych, prowadzi własną Kancelarię

Adwokacką

www.adwokat.strugalski.pl.

Jest

zwolennikiem surowej, wysokiej odpowiedzialności organizatorów sportu czy rekreacji za bezpieczeństwo
uczestników. W czasach gdy prowadził bazy nurkowe,
w prowadzonych przez niego bazach w Polsce i za granicą, przez blisko 20 lat nigdy nie zdarzył się wypadek.
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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli
znasz się na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu
płetwonurków i chcesz zaistnieć w świecie napisz do nas. Twój artykuł może
być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie
Twojego zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do 20 każdego miesiąca pod adresem
http://nuras.info/.
Redakcja Magazynu Nuras.info kontak: wydawnictwo@nuras.info
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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
83
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Co powinniśmy wiedzieć o atestacji butli
Ponieważ dyskusje na temat okresowych badań UDT butli ze znakiem
CE i potrzeby ich zgłaszania są powodem wielu waśni i sporów, postaramy się wyjaśnić ten temat oraz
wskazać zmiany prawne, jakie nastąpiły w tym zakresie, a o których mało się mówi.
Przedstawimy w kilku punktach procedurę, jakiej powinna przestrzegać osoba mająca zamiar rozpocząć użytkowanie
(eksploatację) butli ze znakiem CE. Nasze
rozważania dotyczą głównie butli nowych,
ale odnosić się też będą do butli, które były już poddawane badaniom na terenie naszego kraju – czyli dopuszczone do
eksploatacji.
Otóż na wstępie, po zakupie nowej butli
ze znakiem CE, użytkownik zobowiązany
jest zgłosić rozpoczęcie użytkowania (eksploatacji) butli w UDT (nazywane to jest badaniem odbiorczym, jeśli nie dokonał tego
dystrybutor nowych butli). Przeprowadze-

nie badań odbiorczych potwierdza naklejka
UDT i/lub trwałe oznaczenie nabite na butli, stempel inspektora UDT i papierowy
protokół z badania wraz z decyzją zezwalającą na eksploatację.
Skąd taki obowiązek zgłaszania, ktoś zapyta – ano stąd, iż butle ze znakiem CE wytwarzane są w oparciu o wytyczne dyrektywy 97/23/WE, które dotyczą tylko fazy
projektowania i wytwarzania butli, ale nie
ich eksploatacji i transportu, w odróżnieniu
od butli ze znakiem (PI) wytwarzanych
zgodnie z Dyrektywą 99/36/WE (obecnie
nowa 2010/35/WE), która dotyczy zarówno
procesu wytwarzania, jak i eksploatacji i
transportu zbiorników ciśnieniowych (wytyczne transportowe zgodne z ADR).
Zgłoszenie (dopuszczenie do eksploatacji po badaniu odbiorczym wykonanym w
UDT) jest ważne do daty oznaczonej na butli (i w protokole). Jest przedłużane, gdy butla przechodzi kolejne badania okresowe z
wynikiem pozytywnym przy udziale inspektora UDT. Badania okresowe nazywa84

ne są potocznie legalizacją. W przypadku
każdorazowej zmiany sposobu użytkowania należy dokonać badań dopuszczających i nowego zgłoszenia, nawet w
przypadku, kiedy butla posiada ważne badania okresowe.
Zgłoszenia butli nowych można dokonać
tylko wtedy, jeśli butla ma ważne badania
okresowe naniesione w sposób trwały na
butli u wytwórcy. W przypadku nowych
butli będzie to badanie przeprowadzone u
producenta i może ono być nadane na
okres dłuższy niż 2 lata, gdy chodzi o butle
powietrzne oddechowe do użytku nurkowego, lub 5 lat w przypadku butli oddechowych do użytku lądowego, o czym
wspomnimy w dalszej części.
Jeśli nowa butla była poddawana badaniom technicznym przez wytwórcę na tere-
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nie UE w ramach oceny zgodności, to zgodnie z dyrektywami unijnymi nie ma potrzeby powtarzania badań już przeprowadzonych (czyli prób ciśnieniowych, rewizji
wewnętrznej itp.) i przy dopuszczeniu do
eksploatacji badania odbiorcze wykonywane są w sposób uproszczony, bez rewizji
wewnętrznej i prób ciśnieniowych (co z reguły jest tańsze niż pełne badania okresowe), chyba że kraj, na terenie którego ma
być eksploatowana butla, ma zastrzeżenia
do jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła badania, wtedy pełne badania dopuszczające są wymagane.
Polska jako kraj nie ma zastrzeżeń do znanych powszechnie jednostek notyfikowanych takich jak TUV czy Lloyd’s Register itp.

Użytkowanie bez zgłoszenia wiąże się z
konsekwencjami prawnymi, szczególnie w
razie wypadku związanego z użytkowaniem niezgłoszonej butli lub zgłoszonej, ale
użytkowanej w sposób inny niż podano na
zgłoszeniu.
Formularze zgłoszenia można pobrać ze
strony www.udt.gov.pl w zakładce FORMULARZE.
Do przeprowadzenia zgłoszenia i procedury dopuszczenia potrzebne będą następujące dokumenty producenta:
Instrukcja użytkowania (eksploatacji) od
wytwórcy,
Deklaracja zgodności (zawierająca m.in.
skład chemiczny materiału z jakiego wykonana jest butla, nazwę wytwórcy, numery
seryjne danej partii butli, której dotyczy
itp.). Przykłady deklaracji zgodności można
znaleźć w Internecie.
Wytyczne dotyczące terminów badań
okresowych butli ze znakiem CE będących
wyposażeniem aparatów oddechowych
można znaleźć w nowym rozporządzeniu
Rady Ministrów z grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.
z 2012 r., poz. 1468).
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Wytyczne te wskazują na 2 lata dla butli
powietrznych oddechowych do nurkowania
i 5 lat dla butli powietrznych oddechowych
do użytku lądowego – ale co najważniejsze
i nowe – dopuszczono inne okresy użytkowania nowych butli, jeśli producent w swojej instrukcji użytkowania określa inne
terminy do powyższych zastosowań. Tak
więc terminy badań okresowych określa wytwórca w swojej instrukcji eksploatacji, oraz
procedura i wytyczne UDT.
W przypadku niektórych butli okres ten
wynosi nawet10 lat.
Mówiąc prosto, jeśli instrukcja wytwórcy
przewiduje użycie butli ze znakiem CE do
nurkowania, czy też do systemów oddechowych dla straży pożarnej i służb ratowniczych, a w jej treści wskazano na inne
okresy użytkowania pomiędzy badaniami
okresowymi dla poszczególnych zastosowań, to przyjmuje się właśnie te okresy badań przy zgłaszaniu do eksploatacji butli
nowych. Mogą one więc wynosić więcej
niż odpowiednio 2 i 5 lat, co do niedawna
było niemożliwe.
Stąd wcześniejsze wskazanie na potrzebę
posiadania instrukcji producenta przy zgłaszaniu butli.
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Przy dłuższych okresach badań okresowych wskazana jest okresowa kontrola stanu butli – szybka rewizja po wykręceniu
zaworu mająca na celu ocenę przebiegu
eksploatacji, zwłaszcza jeśli korzystamy z
nieznanych lub niepewnych punktów napełniania mogących przyczynić się do szybszej korozji, zanieczyszczeń olejowych itp.
Następne okresy terminów badań okresowych po upływie ważności badań przeprowadzonych u producenta powinny być
zgodne z przepisami kraju, w którym butla
będzie użytkowana.
Fragmenty nowego w/w rozporządzenia
w części dotyczącej butli ze znakiem CE do
systemów oddechowych:
Strona 1 z 4 nowego rozporządzenia z
grudnia 2012 r.
Informacja dotycząca badań eksploatacyjnych (odbiorczych i okresowych) butli w
aparatach oddechowych i zbiorników gaśnic oraz zbiorników przenośnych w urządzeniach specjalnych lub będących
urządzeniem specjalnym.
Zgodnie z § 1 ust. 1 lit. e rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w
sprawie rodzajów urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu

(Dz.U. z 2012 r., poz. 1468) dozorowi technicznemu
podlegają zbiorniki przenośne, między
innymi takie jak:
1. Zbiorniki (butle) będące wyposażeniem aparatów oddechowych.
Strona 2 z 4 w/w ustawy
Badania eksploatacyjne butli w aparatach
oddechowych i zbiorników gaśnic oraz zbiorników przenośnych w urządzeniach specjalnych lub będących urządzeniem specjalnym
Formy dozoru technicznego i terminy badań okresowych powyższych zbiorników
przenośnych:
1. Zbiorniki (butle) będące wyposażeniem aparatów oddechowych.
1.1. Butle stalowe, aluminiowe i kompozytowe w aparatach oddechowych do użytku lądowego.
Forma dozoru technicznego – dozór pełny.
Badania okresowe – co 5 lat, z tym że dla
butli oznaczonych CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono inne terminy.
1.2. Butle stalowe, aluminiowe i kompozytowe z wkładką stalową w aparatach do
nurkowania.
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Forma dozoru technicznego – dozór pełny.
Badania okresowe – co 2 lata, z tym że dla
butli oznaczonych CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono inne terminy.
1.3. Butle kompozytowe z wkładką aluminiową, niemetaliczną lub bez wkładki w
aparatach do nurkowania.
Forma dozoru technicznego – dozór pełny.
Badania okresowe – co 5 lat, z tym że dla
butli oznaczonych CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono inne terminy.
1.4. Terminy badań butli aparatów oddechowych oparte są na wymaganiach norm:
PN-EN 1968 :2002 „Butle do gazów –
Okresowa kontrola i badania stalowych butli do gazów bez szwu”,
PN-EN 1802 :2002 „Butle do gazów –
Okresowa kontrola i badania butli do gazów bez szwu ze stopu aluminium,
PN-EN 1803 :2002 „Butle do gazów –
Okresowa kontrola i badania butli spawanych do gazów ze stali węglowej”,
PN-EN - ISO 11623 :2002 „Butle do gazów – Okresowa kontrola i badania butli do
gazów wykonanych z kompozytów“.
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Treść nowej ustawy § 1 ust. 1 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia
2012 r. w całości do wglądu na stronie
www.udt.gov.pl.
W przypadku, kiedy butla posiada trwałe
oznaczenie UDT lub producenta dotyczące
badań okresowych i jest dopuszczo- na do
eksploatacji (zgłoszona), możemy ją użytkować do terminu, jaki widnieje na butli i naklejce UDT (daty muszą być takie same).
Naklejka może, ale nie musi, być naklejona na butli – ułatwia ona osobom mniej
wtajemniczonym szybką identyfikację ważności badań okresowych bez posiadania
wiedzy na temat oznaczeń typu 2016/03
26, gdzie 2016/03 to rok i miesiąc produkcji, a 26 to końcówka roku następnej kontroli okresowej, 26 to rok 2026 – miesiąc
przyjmuje się z części pierwszej oznaczenia czyli 03 (marzec). Dla badań okresowych przeprowadzonych przez inspektora
UDT analogicznie np. 16/03 18. Pamiętajmy, iż przy w/w datach musi się znajdować
wybity stempel jednostki notyfikowanej lub,
w przypadku butli używanych, stempel inspektora UDT o okrągłym kształcie zawierający oznaczenia oddziału UDT (jest ich w
Polsce 29) i numer inspektora w danym od-

dziale, oraz litery – U na górze i T na dole
stempla.
Do każdej butli, która przeszła badania
okresowe u inspektora UDT powinna być
dołączona kopia z protokołu przeprowadzonego badania, gdzie podana jest pojemność butli, ciśnienie robocze i określony
czynnik, na jaki butla została dopuszczona,
np. powietrze, oraz data ważności badania
i numer seryjny butli itp.
Podsumowując – każdy rzetelny i świadomy odpowiedzialności prawnej nabywca zbiorników ciśnieniowych ze znakiem
CE, powinien bezwzględnie dokonać formalności związanych ze zgłoszeniem butli
do eksploatacji i uzyskać dopuszczenie na
jej eksploatację (jeśli nie dokonał tego dystrybutor nowych butli).
Jeśli butle nie są dopuszczone do eksploatacji, lub użytkownik zgłoszoną już wcześniej butlę ma zamiar użytkować do innych
celów niż te na jakie przeprowadzono wcześniej zgłoszenie, należy takie butle zgłosić i
uzyskać dopuszczenia do eksploatacji.
Jednocześnie rzetelny sprzedawca, aby
zaoszczędzić kupującemu nerwów i bieganiny od UDT do sprzedawcy, powinien już
przy sprzedaży wręczyć kupującemu dekla87

rację zgodności producenta (może być
zbiorcza deklaracja zgodności całej partii
butli z wyszczególnionymi numerami fabrycznymi i cechami produktu, wydawana
przez producenta) oraz instrukcję eksploatacji (użytkowania) butli lub udostępnić te
dokumenty w formie elektronicznej z możliwością wydruku, ponieważ dokumenty
te są wymagane przez inspektorów UDT
podczas zgłoszenia, czyli badania dopuszczającego butlę do eksploatacji.
Mam nadzieję, że powyższy artykuł w
sposób zrozumiały tłumaczy zawiłości
związane z badaniami okresowymi i rzuca
światło na wątpliwości dotyczące możliwości zgłoszenia nowej butli nawet na okres
10 lat, oraz na jakiej podstawie UDT dopuszcza zgłoszenie nowych zbiorników na
inne okresy niż te, do których większość jest
przyzwyczajona. Dotyczy to zwłaszcza
punktów napełniania, które niejednokrotnie, jak wynika z mojego doświadczenia,
podważają okresy badań okresowych na
czas dłuższy niż 2 lata w przypadku do aparatów nurkowych.
Piotr Kosmalski
fhuoptimal@tlen.p
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Jezioro tajemnic
O wielkich łodziach na jeziorze
Drawsko
Marek Andrzej Halter – głos w
dyskusji
Już kolejny raz na portalu „Jezioro
Tajemnic” pojawia się informacja o
wielkich, 60- osobowych łodziach pływających przed wojną po jeziorze
Drawsko. Informacje te opatrzone są
znakiem zapytania, czy w ogóle takie łodzie mogły zabierać aż tyle
osób.
Wydaje mi się, że wątpliwość rodzi się
przy sposobie określania możliwości „ładunkowych” tych jednostek. Na zdjęciach z
1938 r. pokazane są łodzie spacerowe, o
których nie wiemy – czy były projektowane specjalnie do tego celu, czy też były
przerabiane z szalup ratunkowych lub roboczych.

O rozbieżności poglądu na pojemność
osobową może świadczyć załączone zdjęcie ze statku „San Diego”. Wyraźnie można
wyczytać, że przy długości 9 m, szerokości
3,2 m i wysokości burty 1,25 m może ona
przyjąć 74 osoby (ale w warunkach awaryjnych). Niewiele większa łódź ratunkowa ze
„Stefana Batorego” (wersja pierwsza, aluminiowa) o długości 10,5 m, szerokości 3,3 m
i wysokości burty 1,7 m była przeznaczona
dla 100 osób. Te wymiary pamiętam z czasów, gdy w latach 70. XX wieku zamierzałem ją kupić i przerobić na jacht żaglowy.
Takie szalupy przystosowane do innych
celów będą mogły zabierać mniej osób. Dlatego ośmielam się twierdzić, że informacje
podawane prze byłego Burmistrza, p. Kazimierza Krupińskiego, nie są przesadzone.
Argument przemawiający za moim poglądem pływał po Drawsku w postaci stateczku „Europa”. Według mojego pobie- żnego
rozeznania jednostka ta powstała poprzez
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przystosowanie szalupy ratunkowej do celów rekreacyjnych. A była to szalupa o pojemności 80-100 osób. To, że mogła
zabierać tylko 12 pasażerów wynika z obecnych przepisów bezpieczeństwa dla śródlądowych jednostek pływających komercyjnie, a nie z możliwości technicznych.
Odpowiednie wymogi rejestracyjne obejmują także kwalifikacje załogi. To samo odnosi
się do nowej łodzi spacerowej „Aquarius”.
Opierając się na starych zdjęciach i stosując metody znane w historii sztuki można
z dużym przybliżeniem określić długość
tych łodzi i wysokość burty. Trudniej z szerokością, chyba że znajdzie się zdjęcie od
dziobu lub od rufy. Na pewno dokumentacja takich jednostek jest w posiadaniu niemieckich hobbystów. Do pełniejszego
rozpracowania tematu przydałyby się także
ówczesne, niemieckie przepisy określające
warunki komercyjnego przewozu ludzi po
wodach śródlądowych.

Co kryje muł?

To historyczny film. Jak po dwóch wiekach wygląda zatopiony w jeziorze Drawsko wojskowy plac manewrowy? Teraz
każdy może to zobaczyć!
Nagranie dokumentuje działania Ekspedycji „Zatopiony Poligon”, która odbyła się
w długi majowy weekend (27-28.05.2016).
– Przez ten czas pokryła go gruba warstwa mułu – opowiada twórca filmu i szef
ekipy nurkowej penetrującej to zagadkowe
miejsce Dariusz de Lorm, najlepszy szkoleniowiec nurkowy świata w 2013 i 2014 roku. – Aby sprawdzić, co kryje się pod nim,
potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, jak na
przykład eżektor, czyli „podwodny odkurzacz”, i szeroko zakrojone badania, na które konieczne są określone pozwolenia –
dodaje właściciel szkoły nurkowej ANDAtek.
Na konkretne ustalenia przyjdzie więc
jeszcze poczekać. Starostwo Powiatowe w
Drawsku Pomorskim będzie podejmowało
próby znalezienia partnerów, którzy zechcą
takie badania przeprowadzić i podzielić się
ich wynikami. Chętnych zapraszamy do
kontaktu: jeziorotajemnic@powiatdrawski.pl
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Zapraszamy do obejrzenia filmu!
www.youtube.com/watch?v=MXG6leeuxqc

Jak powstało jezioro Drawsko?

Odpowiedź na tytułowe pytanie poznali
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, klasy I LO. Wykład na
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ten temat przeprowadził Marek Andrzej
Halter.
W czwartek, dziewiątego czerwca br.
młodzież wysłuchała prelekcji dotyczącej historii j. Drawsko w ujęciu przyrodniczo-historycznym. Wykorzystując Geoportal, pan
Marek przeanalizował genezę powstania tego akwenu, jego uwarunkowania geograficz-
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ne i fizyczne. Dodał do tego aspekt historyczny – wczesne osadnictwo oraz zmiany,
do jakich to doprowadzało. Przeanalizował
również możliwości wykorzystywania j.
Drawsko do celów turysty- cznych.
Przed wykładem M. Halter został uhonorowany certyfikatem uczestnika Akcji Eksploracyjno-Historycznej „Jezioro Tajemnic”.
Wręczył mu go osobiście Starosta Drawski
Stanisław Kuczyński.

tu, w zakładce „Ustalenia/ Jezioro Drawsko”:
http://jeziorotajemnic.pl/ustalenia/jezioro-drawsko/.

Nagroda gwałtownie podskoczyła!

M. A. Halter to niestrudzony i bardzo zasłużony popularyzator żeglarstwa, wieloletni współpracownik najbardziej prestiżowych czasopism dotyczących tej tematyki.
Bardzo serdecznie polecamy najlepszy tekst
locyjny o jeziorze Drawsko, szczególnie
przydatny dla żeglarzy, autorstwa pana
Marka. Jest on dostępny na stronie projek90

Centrum Reklamy Emen oraz supermarket Intermarché z Drawska Pomorskiego, a
także „Moto –Styl” Piotr Białach z Czaplinka – to trzy nowe firmy, które drastycznie
podniosły nagrodę za „U-boota” z jeziora
Drawsko.
45 tysięcy złotych – tyle od poniedziałku
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20 czerwca 2016 roku wynosi pula nagrody za wydobycie i przekazanie w uzgodniony sposób Starostwu Powiatowemu w
Drawsku Pomorskim wraku historycznej łodzi podwodnej z okresu II wojny światowej
lub wcześniejszego. Znalazca otrzyma także Statuetkę Odkrywcy.
– Już czekam na sponsora, który zadeklaruje kolejne 5 tys. zł i w ten sposób podnie-

sie nagrodę do symbolicznych 50 tysięcy –
zapowiada Starosta Drawski Stanisław Kuczyński.
Trzy kolejne firmy z terenu pojezierza
drawskiego, które włączyły się w Akcję Eksploracyjno-Historyczną „Jezioro Tajemnic”
prowadzoną przez Powiat Drawski podbiły
nagrodę o 5 tys. zł każdy.
Przypomnijmy, dotychczasowymi spon-
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sorami nagrody są: Powiat Drawski, Gmina
Czaplinek, Kabel Technik Polska sp. z o.o.,
Hotel „Pałac Siemczyno” wraz z Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie,
ECN – Systemy Nurkowe z Drawska Pomorskiego oraz World Technix ze Złocieńca.
Teraz dołączyli kolejni.
Film z podpisania deklaracji zwiększenia
nagrody: https://youtu.be/X99_6xnlAW4
Krótko o nowych sponsorach
Supermarket Intermarché w Drawsku Pomorskim, Piotr Płażalski
Supermarket Intermarché w Drawsku Pomorskim został otwarty w 2013 r. Zlokalizowany jest przy ulicy Toruńskiej 4,
posiada powierzchnię handlową wynoszącą ponad 1200 m2. Punkt otwarty jest od
poniedziałku do soboty w godz. 7:00-21:00
oraz w niedzielę od 8:00 do 20:00. W ofercie sklepu znajduje się około 12 tys. produktów i wyrobów przemysłowych oraz
spożywczych. To znaczący pracodawca i
193 placówka należącą do Intermarché w
Polsce. Na terenie sklepu działa m.in. piekarnia i wędzarnia. Klientom oferowane są
również produkowane na miejscu wyroby
garmażeryjne. W ofercie sklepu dostępne są
ponadto wyroby pochodzące od lokalnych

Nuras.info 7/2016
producentów, w tym produkty piekarniczo-cukiernicze. Robiąc zakupy, klienci będą
mogli skorzystać ze znajdującego się przy
sklepie parkingu ze 100 miejscami dla aut
osobowych. https://www.facebook.com/IntermarcheDrawsko
„MOTO –STYL”, Piotr Białach
„MOTO –STYL” Piotr Białach z Czaplinka, ul. Złocieniecka 7 – to prężny i znany
od lat przedsiębiorca, działający w kilku
branżach, m.in. motoryzacyjnej i budowlanej.
http://www.sbs gru pa.pl/hurt.php?ac tion=szu kaj&ma pa=zach_pom&mia sto=Czaplinek
Centrum Reklamy Emen w Drawsku Pomorskim, Marek Nowak
Emen mieszczący się przy ul. Sikorskiego
1-5, to m.in. wykonawca Statuetki Odkrywcy, która jest dodatkowym trofeum za odnalezienie i wydobycie „U-Boota” z jeziora
Drawsko. Zapewnia kompleksową obsługę
w zakresie reklamy, począwszy od materiałów poligraficznych takich jak: pieczątki,
wizytówki, ulotki itp. poprzez elementy komunikacji wizualnej wewnętrznej i zewnętrznej – szyldy, banery, litery
przestrzenne wraz z oklejaniem pojazdów i

witryn sklepowych. Proponuje również
wszelkie gadżety reklamowe: długopisy, koszulki, kubki, smycze itp. Wyroby charakteryzuje wysoka jakość i przystępna cena.
Termin realizacji zleceń jest krótki, a
uprzejma obsługa zawsze chętnie doradzi,
który produkt z tej szerokiej oferty najbardziej będzie odpowiadał potrzebom.
http://emen.com.pl/

Odnaleziono kotwicę z „Dezety”?

Adam Tuchalski przekazał do Izby Muzealnej w Czaplinku stalową kotwicę wydobytą z jeziora Drawsko. Może ona
pochodzić z łodzi, na których trenowały
przyszłe kadry niemieckiego aparatu wojennego.
– Kotwicę osobiście wydobyłem z j.
Drawsko w 2006 r., przy trzcinach, w zatoce przy miejskiej oczyszczalni ścieków.
Znajdowała się na niewielkiej głębokości,
więc zawadziłem o nią nogą pływając obok
łodzi. Fakt ten jest dość interesujący z uwagi na niewielką głębokość pozostawienia
kotwicy w tym miejscu – mówi A. Tuchalski.
„Dezeta” z której być może pochodzi ko92

twica (niem. nazwa Jugendwanderkutter) to
najczęściej 12-osobowy kuter żaglowy.
Konstrukcja powstała na początku XX wieku jako jednostka szkoleniowa zaprojektowana dla kadetów niemieckiej Marynarki
Wojennej. Na widokówkach z czasów
przed 1945 r. widać, że po jeziorze Drawsko pływały cztery duże dwumasztowe łodzie żaglowe. Zakładając, że takie łodzie
miały na wyposażeniu odpowiednie kotwi-
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ce, można przyjąć, że pochodzi ona z którejś z nich.
– Od roku 1936 na j. Drawsko prowadzono intensywne szkolenia żeglarskie, a
ośrodek mieścił się w tak zwanych „trzech
domkach” przy plaży. W efekcie kilku
mieszkańców Czaplinka służyło w marynarce wojennej Niemiec – mówi Romuald
Czapski z miejscowej Izby Muzealnej. – Podobna kotwica znajduje się w Ośrodku
Sportów Wodnych.
Słychać głosy, że niektórzy mieszkańcy
Czaplinka pamiętają jedną z „Dezet”. Miała ona pływać po Drawsku do lat 70. Podobno w tamtym czasie przekazano ją na
rozwój żeglarstwa w sąsiednim… Szczecinku. Jeżeli to prawda, być może czaplinecka
łódź jest tam do dzisiaj. Jaki był los pozostałych trzech?
Prosimy o sygnały w tej sprawie!
http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/
Opr. na podst. Art. z 117 nr KCz Maj 2016

Jej rozmiary sugerują, że mogła napędzać
dużą jednostkę. Dziś znamy już odpowiedź.
Jak się okazuje, nie jest to dawna historia, choć może nieco mniej znana przez
młodszych mieszkańców.

Wiemy, skąd wielka śruba

Ekipa Akcji otrzymała zapytanie od zaintrygowanych Czytelników o bardzo dużą
śrubę, która leży na terenie obecnego
Ośrodka Sportów Wodnych w Czaplinku.
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– W 1987 roku wybudowana została
Szkoła Podstawowa w Czaplinku przy ul.
Wałeckiej. W pierwszych latach swego istnienia szkoła ta współpracowała z Polską
Żeglugą Morską w Szczecinie, która pomagała w wyposażaniu jej w meble i inny
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sprzęt, a także przysyłała tu dzieci swoich
pracowników na kolonie letnie – wyjaśnia
kompetentnie Zbigniew Januszaniec, miłośnik historii z Czaplinka. – Na pamiątkę tej
współpracy czaplinecka Szkoła Podstawowa otrzymała od PŻM kotwicę okrętową (na
zdj.) oraz śrubę okrętową.
Jak dalej podaje pan Zbigniew, kotwica i
śruba przez szereg lat leżały jako elementy
ozdobne, a zarazem edukacyjne, na placu

szkolnym przy charakterystycznym pagórku z kasztanowcami. Kotwicę i śrubę okrętową przetransportowano wiosną 2013
roku na teren przystani OSW, gdzie miały
być wyeksponowane jako marynistyczne
ciekawostki techniczne.
Kotwicę wykorzystano przy instalowaniu
tablicy pamiątkowej poświęconej powojennemu pionierowi czaplineckiego (i nie tylko
czaplineckiego!) żeglarstwa – Antoniemu
Tołłoczce. Na wykorzystanie śruby okrętowej nie ma na razie pomysłu.
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Może ktoś z Czytelników będzie go
miał?Zapraszamy do przesyłania propozycji!
http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/

Łowcy „Szarych Wilków” w akcji!

W weekend 11 i 12 czerwca grupa nurków, wraz z ekipą miesięcznika „Odkrywca” oraz przedstawicielami Powiatu Drawskiego, miała zamiar rozpocząć poszukiwania MesserschmittaBf 109, którego szczątki
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niec gminy Czaplinek Jarosław Łysko zaproponował na fb Akcji:
„Ujście Zatoki Kluczewskiej 10-12 m –
„rury” 60-70 cm x ok. 7,5 m. Jedna sterczy
z dna na ok. 5 m do góry – razem 20 szt.
Zatokę Kluczewską z nastawieniem na dużą tratwę z położonym dźwigiem. Warto

spoczywać mają w jeziorze Drawsko. Ich
uwagę przykuł jednak elektryzujący wpis na
profilu facebook Akcji „Jezioro Tajemnic”.
Dlatego zmienili zamiary i obrali nowy cel.
W odpowiedzi na apel o sugestie co do
zatoki, która miałaby zostać zeskanowana
przez naukowców ze szczecińskiej Akademii Morskiej na początku lipca, mieszka95
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też zerknąć, czy na dnie są obiekty ok. 12 m
długości (2-3 szt.) – miniaturowe łodzie
podwodne.”
Wpis nie uszedł uwadze nurków, którzy
nawiązali kontakt z panem Jarosławem. Ten
zgodził się wskazać rejon zatoki Kluczewskiej, o jakim wspomniał w doniesieniu.
Na wskazany obszar udała się również
ekipa miesięcznika „ODKRYWCA“ – Łukasz Orlicki i Maciej Kwiatkowski, a także

przedstawiciele firmy DIVER SERVICE –
Adam Brzuska i Radosław Malinowski,
przedstawiciel firmy GRALmarine – Bartłomiej Grynda, oraz Szkoły Nurkowej ANDAtek: Anna Nazarenko, Dorota Wicepolska,
Małgorzata, Paulina, Julia i Robert Sikorscy,
Bartosz Drzewiecki, Ryszard Pikuła, Rafał
Jaros, Adam Wicepolski, Łukasz Różyło,
Daniel, Aleksandra oraz Dariusz de Lorm.
Powiat Drawski reprezentowali Paweł Wolański, Jacek Brzozowski i Robert Patrzyński. W rejonie był także Marek Halter.
Co „Explorersi” zastali na miejscu? W
pierwszej kolejności wykonali sonarowanie
fragmentu dna zatoki. Dziś prezentujemy
ten materiał szerszej publiczności. Mapy z
mozaiką wykonał Michał Szczepaniak z
„GRALmarine”. Na końcu animacji sonarowej widać nurka…
Animacja: https://youtu.be/H3YPArNr3kg
C.D.N.

Łowcy w akcji – cz. II

Co „Explorersi” zastali w Zatoce Kluczewskiej? Na „U-Booty” przyjdzie jeszcze
poczekać…
Już w trakcie dopływania do celu, załogi
łodzi zostały zaskoczone wypłyceniem, któ96

rego szczyt znajduje się około 40 cm pod
lustrem wody.
– Jest ono dość długie. Trudno powiedzieć, czy ma naturalne, czy też sztuczne
pochodzenie – relacjonuje Dariusz de
Lorm, kierujący ekipą nurkową. – Jest usypane w przeważającej części z kamieni.
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Widać je na zdjęciach satelitarnych w Google (na zdj.). Ta płycizna znana jest też żeglarzom.
Jeszcze na miejscu zrodziła się teoria, że
może to być wał celowo usypany do wyhamowywania próbnych torped lotniczych,
co pasowałoby do doniesienia Jarosława
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Łysko o tajemniczych rurach zalegających
na dnie. Nie ma informacji, aby ta część jeziora była wykorzystywana turystycznie w
czasie wojny i przed nią. Dlatego nadawałaby się do prowadzenia prób, między innymi ze względu na długość zatoki i jej
oddalenie od miasta.
Skąd mogłyby startować samoloty? Tu
pojawił się kolejny interesujący trop. Jest

możliwe, że w miejscu dzisiejszego lotniska cywilnego w Broczynie k. Czaplinka
jeszcze przed wojną istniało trawiaste lotnisko niemieckie. Potwierdzenie tych teorii
wymaga jednak dalszych badań. Prosimy o
wszelkie sygnały w tej sprawie.
Po dotarciu na miejsce, nurkowie spenetrowali wskazany rejon Zatoki Kluczewskiej. Niestety, nie znaleźli w tym miejscu
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żadnych artefaktów. Ich ciekawość wzbudziło regularne, długie na ponad 10 metrów
zagłębienie w dnie.
– Wygląda to tak, jakby coś dużego było
ciągnięte w kierunku brzegu – ilustruje sytuację pan Dariusz.
Nic więcej nie można było jednak stwierdzić. Po powrocie z wyprawy J. Łysko dodał
kolejny wpis na profilu fb Akcji:
– Szukaliśmy rur. W tym miejscu nawet
trałowaliśmy jezioro. Rury sterczącej z dna
jeziora nie ma. Przypomniało mi się, że
jeszcze w 2005 r. przestałem ją widywać.
Potem dowiedziałem się, że przypłynęli jacyś z nurkami i ją wyciągnęli. Dwie rury były przerzucone ukosem na krzyż. Leżały
niedaleko trzcin. Rozmawiałem o tym, co
to może być – też nie znaleźliśmy. Rur dłuższych także nie znaleźliśmy. Nurkowie
znaleźli rów wyryty w dnie. Z tego co
wiem, około pół roku z przerwami grzebała tam tratwa. Ułatwiał ćwiczebnym U-Bootom wypływanie na płyciznę. Słyszałem o
nim od nurka już dawniej. W jego najbliższej okolicy miały być dłuższe rury ze
zgrubieniami pośrodku, ale ich nie było.
Jedna rura leżała w samym rowie. Dno jeziora w tym miejscu zostało już spenetro-
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wane, a rury prawdopodobnie przepite.
Dwa dni ich szukaliśmy. A może małych łodzi podwodnych było więcej niż trzy? (…)
Wszyscy bardzo się napracowaliśmy i byliśmy pomęczeni.
Być może więc, na odnalezienie mini
„U-Bootów” przyjdzie jeszcze poczekać.
Na bardzo ciekawe znalezisko poszukiwacze natrafili jednak… na brzegu. Do sprawy wrócimy.

UFO w Czaplinku!

Tym razem, z okazji przypadającego 2
lipca Światowego Dnia UFO, niespodzianka rodem z Archiwum X – jedno z pierwszych na świecie zdjęć niezidentyfikowanego obiektu latającego wykonano w 1947
roku w Czaplinku!
To ten sam rok, w którym dokonano
pierwszej współczesnej obserwacji tego
zjawiska, a także rok tajemniczych wydarzeń z Roswell. Zaczęło się od doniesienia
pilota Kennetha Arnolda, który poinformował o dziewięciu niezwykłych obiektach latających zaobserwowanych podczas lotu
nad Górami Kaskadowymi. Ich prędkość
oszacował na 2500 km/h. Tego samego
dnia w rejonie północno-wschodniego Pa-

cyfiku odnotowano także 18 innych obserwacji niezwykłych obiektów latających.
Jak donosi blog „Paranormalna Polska”,
„Czaplinek był jednym z pierwszych miejsc
w Polsce, gdzie zaobserwowano UFO. (…)
Latający spodek udało się nawet sfotografować. Zdjęcie przedstawia dużych rozmiarów dysk lecący nisko nad ziemią. (…) W
latach 40. nie umiano jeszcze tak manipulować zdjęciami jak obecnie, więc przypuszcza się, że ujęcie jest autentyczne. Nie
można mieć jednak pewności, zwłaszcza
że autor zdjęcia już nie żyje.”
Kto był autorem zdjęcia i w jakich okolicznościach zostało wykonane? Prosimy o
informacje! Każdą informację nagradzamy
Certyfikatem Uczestnika Akcji „Jezioro Tajemnic”!
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http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/
Światowy Dzień UFO w Wikipedii:
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_UFO
Zdjęciu pochodzi z www.express.co.uk

Nagrody wręczone!

Zwycięzcy oraz wyróżnieni w konkursach związanych z Akcją Eksploracyjno-Historyczną „Jezioro Tajemnic” w ostatnią
środę (29.06.2016) odebrali nagrody. Rower i laptop powędrowały do właścicieli!
Przypomnijmy, że Starostwo Powiatowe
w Drawsku Pomorskim ogłosiło trzy konkursy będące elementem działań podejmowanych w ramach Akcji „Jezioro
Tajemnic”: konkurs plastyczny, konkurs na
grę planszową oraz konkurs na pieszą trasę
turystyczną opartą na motywach związanych z Akcją.
W konkursie na grę planszową zwycięzcą została Adela Zaręba z Czaplinka, która
otrzymała laptopa, natomiast Wiktor Żochowski odebrał rower za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie plastycznym
„Tajemnice naszych jezior”. Wśród osób
wyróżnionych w konkursie plastycznym
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znalazły się: Wiktoria Kamińska, Wojciech
Zięba, Oliwier Biegajło, Natalia Lewandowska, Aleksander Małys oraz Anna Preca.
Wszyscy otrzymali materiały promocyjne.
Konkurs na pieszą trasę turystyczną nie został rozstrzygnięty z powodu zbyt małej ilości
przekazanych prac – wpłynęła tylko jedna.
Złożył ją Bartłomiej Hołownia ze Złocieńca.

Ponieważ wszystko wskazuje na to, że Akcja
jest rozwojowa, Starosta Drawski Stanisław
Kuczyński jest przekonany, że należy powrócić do tego konkursu na przykład w przyszłym roku. Ciągle przybywa nowych
informacji i z tego powodu trasy mogą być
jeszcze ciekawsze. To powinno także skłonić
do uczestnictwa dużo większe grono osób.

Oprócz Starosty, w uroczystym wręczeniu nagród uczestniczył także Wicestarosta
Jacek Kozłowski oraz Janina Jung, Członek
Zarządu Powiatu Drawskiego.
Przypominamy także o nowym konkursie związanym z Akcją: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim wraz ze
sponsorem firmą ECN- Systemy Nurkowe
ogłosiło konkurs na najciekawszą relację z
nurkowania w jeziorze Drawsko w ramach
100
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Akcji Eksploracyjno-Historycznej „Jezioro
Tajemnic”. Nagrodą jest profesjonalny skafander! Czas na nadsyłanie prac: do 30 listopada! Jednym z celów konkursu jest
zebranie informacji koniecznych do przygotowania mapy wraków w jeziorze Drawsko. Szczegóły na stronie internetowej
projektu http://jeziorotajemnic.pl/ – w zakładce konkursy. Zapraszamy!

Są już gadżety związane z „Jeziorem Tajemnic”!

Doczekaliśmy się! Pierwsza firma z Pojezierza Drawskiego rozpoczęła produkcję
gadżetów związanych z Akcją Eksploracyjno-Historyczną „Jezioro Tajemnic”. To
drawskie Centrum Reklamy „Emen” – jeden
ze sponsorów nagrody za „U-Boota”. Chętni mogą też wejść we współpracę i zająć się
sprzedażą.
– Na stronie internetowej firmy zamieściliśmy zdjęcia przykładowych gadżetów,
aby przybliżyć naszą ofertę i umiejętności.
Jesteśmy w stanie wykonać każdy możliwy
gadżet z logiem Jeziora Tajemnic – deklaruje właściciel firmy Marek Nowak.
To prawda. „Emen” to także wykonawca
oryginalnej Statuetki Odkrywcy, która jest

dodatkowym trofeum za odnalezienie i wydobycie „U-Boota” z jeziora Drawsko.
Wśród propozycji firmy skierowanej do fanów Akcji są m.in. koszulki, czapeczki,
kubki, czy pendrivey w kształcie karty kredytowej.
Starosta Drawski Stanisław Kuczyński
wielokrotnie namawiał przedsiębiorców do
włączenia się w Akcję poprzez produkcję i
sprzedaż gadżetów. Idealnym dla nich
miejscem dystrybucji są sklepy typu „1001
drobiazgów”, saloniki prasowe, ośrodki wypoczynkowe i stoiska z pamiątkami. Cha101

rakterystyczne logo „JT” dostępne jest bez
jakichkolwiek opłat.
Link do produktów zawierających logo
Akcji: http://emen.com.pl/gadzety-jezioro-tajemnic.html
Każdy, kto chce sprzedawać gadżety produkowane przez Emen, powinien nawiązać
z firmą kontakt poprzez e-mail: poczta@emen.com.pl , ew. telefon:94 363 60
65, 603 114 666 lub osobiście. Siedziba firmy mieści się przy ul. Sikorskiego 1-5 w
Drawsku Pomorskim. Jeśli otrzymamy taką
informację, chętnie opublikujemy dane nowych dystrybutorów!
Czekamy na zgłoszenia wszelkich inicjatyw związanych z Akcją!

Perkoz wypłynie na „Misję Siemczyno”

Czaplinecki katamaran weźmie udział w
badaniach Zatoki Henrykowskiej (Siemczyńskiej) jeziora Drawsko. Na pokładzie
będą m.in. przedstawiciele Akademii Morskiej ze Szczecina. Misja odbędzie się w
dniach od 5 do 8 lipca 2016 r. Po tym okresie każdy chętny będzie mógł skorzystać z
rejsów „Perkozem”.
Na co dzień stateczek spacerowy stacjo-
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nuje w Ośrodku Sportów Wodnych w Czaplinku. Nazwa „Perkoz” została wyłoniona
w drodze konkursu. Jej autorem jest mieszkaniec Czaplinka Zbigniew Januszaniec.
Jednostka z 2006 r. ma długość całkowitą 7,92 m, zaś szerokość 2,51 m. Wysokość
do najwyższej nierozbieralnej części to
1,30 m. Katamaran dysponuje 12 miejscami
i jest zarejestrowany jako mały statek pasażerski. Posiada świadectwo żeglugowe (bk
2) tur –co uprawnia go do żeglugi w rejonach pływania 2, 3 i 4, a także dokumenty
rejestracyjne statku żeglugi śródlądowej.
Zapraszamy na rejsy po jeziorze Drawsko!
Rejs trwa ok. 2 godzin i przebiega malowniczymi wodami po j. Drawsko na wyspę Bielawę. Wspaniała wyprawa pozwoli
na spędzenie miłych chwil w gronie rodziny lub przyjaciół, podczas której można podziwiać piękne krajobrazy. Statek wypływa
z przystani Ośrodka Sportów Wodnych w
Czaplinku.
Rozkład kursów:
I rejs - godz. 11:00
II rejs - godz. 16:00
Bilet wstępu: 20 zł, dzieci do lat 10 – 15 zł
Możliwość rejsów na zamówienie.
O S W – Czaplinek

ul. Nadbrzeże Drawskie 1
tel. 665-777-716
O „Misji Siemczyno” pisaliśmy już tutaj:
http://jeziorotajemnic.pl/zbliza-sie-misja-siemczyno/

Trwa misja Siemczyno. Są kolejne odkrycia!

W zatoce Henrykowskiej (zwanej też
Siemczyńską) trwa misja badawcza. Przedstawiciele Akademii Morskiej ze Szczecina
oraz nurkowie penetrują dno tej części je-
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ziora Drawsko. Wyruszyli także do zatoki
Manewrowej położonej najbliżej Czaplinka. Sprzęt sonarowy odnalazł około 70
obiektów, które muszą zostać poddane weryfikacji nurkowej.
– Wśród nich są co najmniej trzy zatopione łodzie, mozaika na dnie oraz nieznany
obiekt o długości około 15 metrów – relacjonuje na gorąco Dariusz de Lorm ze
Szkoły Nurkowania „ANDAtek”.
Na miejscu przebywali także przedstawiciele programu „Zanurzenie” oraz Mie-
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sięcznika „Odkrywca”. Partner Akcji – „Pałac Siemczyno” – sponsoruje noclegi
wszystkich uczestników „Misji Siemczyno”.
Natomiast Gmina Czaplinek oddała do dys-

pozycji badaczy stateczek „Perkoz”, wraz
ze sternikiem.
Głębokość przypominającej fiord zatoki
Henrykowskiej dochodzi do 30 metrów.
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Wstępne podsumowanie badań planowane
jest o godz. 10.30 w najbliższy piątek
(08.07.2016) w Starostwie Powiatowym w
Drawsku Pomorskim.
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http://www.pa lac siem czy no.pl/in dex.php?lang=pl

Nagroda jak w banku. A potem
do restauracji!
Nowi sponsorzy nagrody głównej w ramach Akcji Eksploracyjno-Historycznej „Jezioro Tajemnic” organizowanej przez
Powiat Drawski to Pomorski Bank Spółdzielczy Świdwin oraz Przedsiębiorstwo

Turystyczne wraz z Restauracją „Stary Drahim” w Starym Drawsku.
– Stawka przekroczyła symboliczne 50
tysięcy. I poszybowała wyżej – relacjonuje
Starosta Drawski Stanisław Kuczyński i dodaje tajemniczo: – Wszystko wskazuje na
to, że to jeszcze nie koniec.
W ostatnią środę, 6 lipca br. nagroda za
wydobycie i przekazanie Starostwu Powiatowemu w Drawsku Pomorskim historycz-
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nego okrętu podwodnego (tzw. U-Boota)
prawdopodobnie zatopionego w jeziorze
Drawsko osiągnęła pułap 55 tysięcy złotych. Oba wymienione podmioty zadeklarowały swój udział do puli nagrody i
złożyły deklaracje opiewające na 5 tys. zł
każdy.
– Z rzeczowego punktu widzenia powinna być konkretna odpowiedź na pytanie,
czy w jeziorze są U-Booty, czy ich nie ma.
Tymczasem takiej odpowiedzi brakuje. Stąd
pytanie, dlaczego? – zastanawia się Krzysztof Drapała, Prezes Zarządu Banku. – Nic
nie jest wykluczone, dopóki nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Drugi ze sponsorów włączył się w Akcję
już wcześniej: „Stary Drahim” to jedyna na
świecie restauracja serwująca „Ubooty z jeziora Drawsko” – oryginalne dania rybne
nawiązujące do jednego z wątków „Jeziora
Tajemnic”. Właściciel restauracji Ryszard
Swęd wskazuje, że jest to danie przyrządzone wyłącznie z okolicznych ryb.
Krótko o Pomorskim Banku Spółdzielczym:
PBS z siedzibą w Świdwinie wspólnie z
206 zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
tworzy Spółdzielczą Grupę Bankową. Po-
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siada sieć 13 placówek bankowych – w tym
w Czaplinku. Dysponuje ponad 60-letnim
doświadczeniem, a do dyspozycji oddaje
bazę świetnie przygotowanego personelu.
Bank umożliwia klientom dostęp do środków pieniężnych poprzez 3000 bezprowizyjnych bankomatów oraz 10 własnych
bankomatów. Reprezentuje polski, budo-

wany od wielu pokoleń, kapitał i działa na
podstawie przejrzystych zasad. Znajomość
Klienta, wieloletnia współpraca i bezpośrednie relacje, zarówno z Klientem indywidualnym, jak i przedsiębiorstwami, to
rękojmia bezpiecznego funkcjonowania Pomorskiego Banku Spółdzielczego. www.pomorski-bs.pl/o-banku/oddzialy.html
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Krótko o restauracji Stary Drahim:
„Stary Drahim” – to przedsiębiorstwo turystyczne i restauracja pięknie położona w
Starym Drawsku nad jeziorem Drawsko.
Jest to, jak dotąd, jedyna na świecie restauracja serwująca „Ubooty z jeziora Drawsko”. Drugi raz z rzędu zwyciężyła w
plebiscycie na najpopularniejszą restaurację regionu organizowanym przez jednego
z Patronów Akcji „Jezioro Tajemnic” – Głos
Koszaliński. Restauracja zapewnia pełną
obsługę gastronomiczną, której podstawą
jest dobra polska kuchnia. Ponad 20-letnie
doświadczenie w branży gastronomicznej
gwarantuje wysoką jakość usług. W menu
znajdziemy oprócz tradycyjnych dań kuchni polskiej – dania z dziczyzny (dzik, jeleń,
sarna), pyszne ryby z jeziora Drawsko (sielawa, sieja, okoń, lin...), jak również własne
pierogi czy ciasta pieczone w restauracji.
Firma organizuje także catering oraz imprezy okolicznościowe, w tym chrzciny, komunie, wesela, bankiety, kolacje firmowe i
inne przyjęcia rodzinne i biznesowe.
http://starydrahim.pl/
Film z podpisania deklaracji sponsorskich:
https://youtu.be/sEDy6aUL-v4

Co to jest? Zagadka na dnie
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co na pierwszy rzut oka wydaje się być zarysem U-Boota, w rzeczywistości okazało
się koroną powalonego drzewa.
Znalezisko ma długość 16 m i szerokość
4 m, czyli wpisywało się w wymiary małego okrętu podwodnego. Przy ocenie obrazów sonarowych trzeba wziąć pod uwagę,
że generowany obraz „na żywo” jest obarczony zniekształceniami, które eliminuje
się w kolejnych etapach przetwarzania. I
tak było w tym przypadku.
Ekipa nurkowa Dariusza de Lorm zapowiedziała już podwodną inspekcję w tym

Wstrzymywaliśmy się z publikacją tego
zdjęcia do czasu zakończenia wewnętrznych uzgodnień. Sonar szczecińskiej Akademii Morskiej podczas „Misji Siemczyno”
uchwycił coś nietypowego na dnie jeziora
Drawsko.

– To, co widać na sonarze, przypominało tylko mini U-Boota – twierdzi Grzegorz
Zaniewicz, szef akademickiej grupy badawczej, która w ubiegłym tygodniu zakończyła badania m.in. zatoki Henrykowskiej
(Siemczyńskiej). – Dla pełnej oceny wykonano dodatkowe przejazdy sonarowe. To,
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rejonie, aby obejrzeć wszystko bezpośrednio. Nurkowie byli obecni w czasie wykonywania zapisu danych sonarowych na
pokładzie stateczku „Perkoz”, udostępnionego przez Gminę Czaplinek na potrzeby
badań.

– W chwili odkrycia na pokładzie zapanowała istna gorączka. Na pewno powrócę
w to miejsce i wykonam zdjęcia – relacjonuje pan Dariusz.
Funkcję bazy dla ekipy poszukiwawczej
pełnił partner Akcji i jeden ze sponsorów
nagrody głównej – „Pałac Siemczyno” leżący w pobliżu jeziora Drawsko. „Pałac”
sponsorował noclegi wszystkich uczestników „Misji Siemczyno”.
c.d.n.
Fot.: Starostwo, Akademia Morska, Adam Namyśków.

Nagroda ze smakiem

Zgodnie z zapowiedziami organizatora
Akcji „Jezioro Tajemnic”, Starosty Draw-
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skiego Stanisława Kuczyńskiego, nagroda
za „U-Boota” ciągle rośnie. Nowy sponsor
to tym razem przedsiębiorca z Kalisza Pomorskiego. Zakład Mięsny „Niedźwiedź”
podbija stawkę do 60 tysięcy złotych.
Uroczyste podpisanie deklaracji zwiększenia puli nagrody odbyło się przy okazji
prezentacji wstępnych wyników badań fragmentu jeziora Drawsko wykonanych przez
Akademię Morską.
– Jesteśmy podekscytowani tym, co zobaczyliśmy – tłumaczy decyzję o przystąpieniu
do Akcji Adam Niedźwiedź. – Prezentacja
była pełna emocji, pełna uniesień. Jesteśmy
pewni, że coś znajdziemy. Metodyka badań,
podejście naukowe – zafascynowały nas.
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W piątek 8 lipca 2016 r. właściciel firmy
Zakłady Mięsne Niedźwiedź – Janusz Niedźwiedź podpisał deklarację o zwiększeniu
puli nagrody o kolejne 5 tys. zł. W tym samym czasie odbyła się dyskusja podsumowująca badania przeprowadzone w zatoce

Henrykowskiej (zwanej też Siemczyńską)
przez koło naukowe Akademii Morskiej
oraz Szkołę Nurkową Andatek w ramach
„Misji Siemczyno”.
Dotychczasowymi sponsorami nagrody
są: Powiat Drawski, Gmina Czaplinek, Ka-
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bel Technik Polska sp. z o.o., Hotel „Pałac
Siemczyno” wraz z Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie, ECN – Systemy
Nurkowe z Drawska Pomorskiego oraz
World Technix ze Złocieńca, Centrum Reklamy Emen z Drawska Pomorskiego, supermarket Intermarché z Drawska Pom.,
firma „Moto –Styl” z Czaplinka, Przedsiębiorstwo Turystyczne wraz z Restauracją
„Stary Drahim” w Starym Drawsku, Zakład
Mięsny „Niedźwiedź” z Kalisza Pomorskiego i Pomorski Bank Spółdzielczy Świdwin.
Krótko o Zakładzie Mięsnym Niedźwiedź
To firma rodzinna, funkcjonuje na rynku
od 1996 r. Siedziba firmy mieści się w Kaliszu Pomorskim (woj. zachodniopomorskie).
Przedmiotem działalności zakładu jest dostarczanie klientowi szerokiego asortymentu mięs i wędlin. Integralną częścią zakładu
produkcyjnego jest własna ubojnia, która
umożliwia kompleksowy nadzór nad jakością pozyskiwanego z rynku surowca. Firma bazuje na surowcu krajowym (w
przeważającej większości z terenu województwa zachodniopomorskiego).
Zakład jest w pełni dostosowany do wymogów stawianych przez Unię Europejską.
Według przepisów weterynaryjnych po-
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siada kategorię “A”, która umożliwia mu
eksport swoich produktów do wszystkich
krajów UE. Na terenie zakładu znajduje się
akredytowane laboratorium diagnostyki
włośnicy. Zakład posiada wdrożone systemy HACCP, GHP i GMP umożliwiające zapewnienie klientowi najwyższej jakości
produktów.
Długoletnie doświadczenie, stały nadzór
służb weterynaryjnych i wykorzystanie zaawansowanych technologicznie maszyn i
urządzeń pozwala na oferowanie produktu
wysokiej jakości w przystępnej cenie.http://www.zmnie dzwiedz.pl/in dex.html
Film: https://youtu.be/U39m0XDC-lA

Przekroczyliśmy setkę

Certyfikat Uczestnictwa w Akcji Eksploracyjno – Historycznej „Jezioro Tajemnic”
o numerze 100 trafił do instytucji, która
podniosła nagrodę za „U-Boota” do symbolicznych 50 tysięcy złotych – działającego
również w Czaplinku Pomorskiego Banku
Spółdzielczego ze Świdwina.
Przypomnijmy przy tej okazji, że Certyfikat nr 1 został przekazany przez Starostę
Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego oso-

bie, której równie symboliczne znalezisko
– guzik z płaszcza marynarza Kriegsmarine
– przyczyniło się do uruchomienia Akcji:
Mariuszowi Kapczukowi z Czaplinka.
W chwili obecnej nagroda wynosi już 60
tysięcy zł i, jak zaznacza Starosta, nadal
może wzrosnąć.
Unikalne Certyfikaty, z których każdy ma
indywidualny numer, przyznawane są za
zaangażowanie i uczestnictwo w Akcji.
Otrzymują je sponsorzy, uczestnicy konkursów, a przede wszystkim osoby, które przekazują ekipie „Jeziora Tajemnic” informacje
mogące pomóc w rozwikłaniu zagadek jeziora Drawsko i jego okolic. Jesteśmy
wdzięczni za stare fotografie i pocztówki,
dokumenty, mapy, wycinki prasowe, wspomnienia i sugestie. Można je przekazywać
w punktach zlokalizowanych w sekretariatach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Czaplinku (ul. Grunwaldzka 1) lub w LO
(ul. Parkowa 2), a także w Wydziale Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym
w Drawsku Pomorskim (Pl. E. Orzeszkowej
3) w godzinach pracy placówek. Najpopularniejszym jak dotąd sposobem jest jednak
droga internetowa – poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie interneto109

wej projektu http://jeziorotajemnic.pl/ w zakładce „Zgłoś informację”.
Każdy Certyfikat jest podpisywany osobiście przez Starostę. Po przekazaniu informacji poprzez formularz elektroniczny, można
go otrzymać także drogą pocztową. W
związku z koniecznością wpisania danych
i przesłania Certyfikatu na adres pocztowy,

Nuras.info 7/2016
konieczne jest podanie imienia i nazwiska
oraz adresu. Przesyłając informację, przesyłający wyraża jednocześnie zgodę na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Akcji, której organizatorem
jest Starosta Drawski.
Zapraszamy do kontaktu!
http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja
elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się
na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do
nas. Twój artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za
to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8.
Redakcja Magazynu
Nuras.info - kontak:
wydawnictwo@nuras.info
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