
Nr 12 (85) GRUDZIEŃ 2016

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


Nuras.info 12/2016

2

NNuurraass..iinnffoo  rreeddaagguujjee:: Dariusz Smosarski darek@nuras.info, współpracują: Miłosz Dąbrowski, Agata Isajew, Michał Winek, Rudi
Stankiewicz, Adam Borkowski, Radosław Bizoń, Grzegorz Zieliński; Skład komputerowy i łamanie: Studio AVALON – Olsztyn

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

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

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

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

Zdjęcie okładki: Jacek Biernacki

OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Okres bo żo na ro dze nio wej krzą ta ni ny, po go ni za naj zgrab niej szym kar piem, naj bar dziej zie lo ną cho in ką i nie -

po wta rzal ny mi pre zen ta mi w nie wia ry god nie oka zyj nych ce nach, sku tecz nie wy ry wa nas z zi mo we go ma ra zmu.
Choć po zba wio ny śnie gu, a zwłasz cza mro zu gru dzień nie na stra ja opty mi stycz nie mi ło śni ków nur ko wa nia pod -
lo do we go, z pew no ścią nie spo dzian ki, któ re znaj dzie cie już wkrót ce pod cho in ką przy wró cą sze ro kie uśmie chy
na Wa szych twa rzach. Je śli nie, no cóż, w przy szłym ro ku spró buj cie być jesz cze bar dziej grzecz ni… Nad no -
wo rocz ną lamp ką szam pa na, w hu ku roz świe tla ją cych nie bo fa jer wer ków od po wiedz cie so bie na py ta nia, co się
uda ło, a nad czym war to jesz cze po pra co wać w nad cho dzą cym ro ku. Gdy już do ko na cie wła snych pod su mo wań,
za pra sza my do udzia łu w ko lej nej edy cji ple bi scy tu Czy tel ni ków Ma ga zy nu Nu ras.in fo i za chę ca my do wy ty po -
wa nia OSO BY oraz PRO DUK TU, któ re w mi ja ją cym ro ku za słu ży ły na szcze gól ne wy ró żnie nie.

Tra dy cyj nie cze ka my na Wa sze pro po zy cje w dwóch ka te go riach:
• PRO DUKT RO KU 2016 -  sprzęt nur ko wy wy ró żnia ją cy się in no wa cyj no ścią, nie za wod no ścią, ja ko -

ścią, no wa tor ski pro jekt szko le nio wy, wy daw nic two, itp. 
• OSO BO WOŚĆ RO KU 2016 – oso ba ce chu ją ca się pro fe sjo na li zmem i do świad cze niem, któ ra w mi -

ja ją cym ro ku wy ka za ła się naj więk szą ak tyw no ścią i za an ga żo wa niem w roz wój bra nży nur ko wej. 
No mi na cje mo żna zgła szać do 15 lu te go 2017 r. pod ad re sem: wy daw nic two@nu ras.in fo 
Ży czy my na szym Czy tel ni kom, Sym pa ty kom i Współ pra cow ni kom cie płej, ro dzin nej at mos fe ry przy

wi gi lij nym sto le, a ta kże speł nie nia naj bar dziej sza lo nych ma rzeń w no wym ro ku!
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Rum mu, Es to nia. Eg zo tycz na na -
zwa, dłu gi czas kom plet nie po za mo -
imi wy obra że nia mi, że kie dy kol wiek
wy bio rę się w tę stro nę Eu ro py.
Wszyst ko za czę ło się od ja kichś
zdjęć i chy ba dwóch fil mi ków. Obej -
rza łem fil mi ki, zdję cia, ale nie wy ko -
na łem mi ni mal ne go choć by wy sił ku,
by spraw dzić na ma pie, gdzie to jest. 

W stro nę Ro sji? Eeee, nie ma co kom bi -
no wać – dzi ki wschód, pew nie da le ko,
pew nie nie do ogar nię cia, że by tam do je -
chać – co za kręt to cza ją ce się ra dio wo zy
czy ha ją ce na tu ry stów z za cho du i na gi -
gan tycz ne ła pów ki, dziu ry w dro gach wiel -
ko ści kra te ru tun gu skie go, bie da, dzicz i
bóg je den ra czy wie dzieć, co jesz cze. Jesz -

Rummu,
cud podwodnego świata
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cze pew nie ja kieś za błą ka ne bo jów ki lo kal -
nych wiel bi cie li sta re go po rząd ku i wszy scy

pi ja ni wszę dzie.
Gdy bym tak da lej my ślał, nie do szło by

do jed ne go z naj faj niej szych wy jaz dów, ja -
kie mia łem przy jem ność za li czyć wraz z
mo imi przy ja ciół mi z Klu bu 4di vers. W
koń cu któ re goś dnia klik ną łem na Go ogle
Maps i spraw dzi łem lo ka cję, po oglą da łem
tra sę prze jaz du, zba da łem mo żli wo ści noc -
le go we, za czą łem roz wa żać ró żne sce na -

riu sze nur ko we (dłu gi czas wa żnym ele -
men tem wte dy jesz cze moc no nie pew nej
wy pra wy by ło nur ko wa nie w es toń skiej
czę ści Bał ty ku – fo ki, to tal nie in ne, nie sa -
mo wi te wra ki z brze gu, itp.). Na gle za czę -
ło to na bie rać kształ tów rze czy wi stych.
Na gle zda łem so bie spra wę, że nie jest to
prak tycz nie ża den nie zwy kły wy czyn. Dro -
gi są pro ste, kra je przez któ re pro wa dzą
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wca le nie stra szą na pa da mi na prze jezd -
nych, nie jest to ża den dzi ki wschód. To jest
Es to nia. Kraj, z któ rym prak tycz nie nic nie
ma my wspól ne go. Jed na wiel ka nie wia do -
ma. Po cią ga ją ca, przy zy wa ją ca, za pra sza -
ją ca – od kryj mnie! To tyl ko ty siąc
ki lo me trów pro stej jaz dy pro stą dro gą – je -
cha łem już du żo da lej, bo do Czar no gó ry.
Czas prze jaz du po da wa ny przez na wi ga cję
to pra wie dwa na ście go dzin. Dłu go, ale da

się zro bić. Za czę li śmy się oswa jać z od le -
gło ścią, cza sem prze jaz du, a wi do ki spod
wo dy co raz bar dziej nas ku si ły. Sła li śmy
więc za py ta nia do lo kal nych cen trów nur -
ko wych i baz noc le go wych, kom bi no wa li -
śmy lo gi sty kę wy jaz du. Za sko czy ła nas
prak tycz nie ka żda od po wiedź. Ge ne ral nie
wszy scy na ma wia li nas na Bał tyk. Rum mu
trak to wa no ja ko do da tek – mak sy mal nie
dzień, no mo że dwa dni nur ko wa nia, a po -

tem war to prze je chać na Bał tyk. Ce ny or ga -
ni za cji pię ciu dni nur ko wań by ły dość po -
wa żne, jak na Eu ro pę przy sta ło. W skró cie,
li cząc wy jazd ty go dnio wy, ce na wy pra wy
by ła by nie bez-  piecz nie bli sko kosz tów
prze lo tu do Egip tu, nur ko wań ta mże i spa -
nia w bar dzo przy zwo itym ho te lu. A tu jesz -
cze do je chać na miej sce trze ba! Zmro zi ły
mnie wstęp nie wy li czo ne kosz ty, sta nę ło
więc na krót szym wy jeź dzie, na zba da niu
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sa me go Rum mu. Ter min wy zna czy li śmy na
dłu gi week end ma jo wy. Wszyst ko za czę ło
się ład nie ukła dać – zna leź li śmy sym pa tycz -
ną ba zę noc le go wą przy sa mym akwe nie,
któ ra go to wa by ła przy go to wać nam

wszyst ko na miej scu: nur ko wa nia, noc le gi,
wy ży wie nie. Kosz to wo cał kiem przy zwo -
icie, po mi mo że Es to nia przy ję ła eu ro. Zo -
sta ło tyl ko od li cza nie dni do wy jaz du.

Na kre ślo ny plan obej mo wał dwa dni

nur ko wa nia w Rum mu, je den dzień „su -
chy” na Tal lin i po tem po wrót do Pol ski.
Eki pa z Klu bu 4di vers ze bra ła się dość szyb -
ko. W za sa dzie nie by ła to du ża gru pa, bo
obej mo wa ła tyl ko trzy sa mo cho dy, ale od -
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po wia da ła nam ta licz ba ja ko opty mal na na
wy pad eks plo ra cyj ny, po któ rym spo dzie -
wa li śmy się wszyst kie go i du żo by ło dla nas
nie wia do mych.

Bla dym piąt ko wym świ tem ru szy li śmy
spod mo je go do mu w Jó ze fo wie i roz po czę -

li śmy dłu gą pod róż ku Rum mu. Gra ni cę
Pol ski mi ja li śmy już w oko li cach po łu dnia,
ma jąc świa do mość, że to jesz cze nie jest
na wet po ło wa dro gi. Je cha ło się jed nak pó -
ki co do brze i nie na tra fi li śmy na ża den
wzmo żo ny ruch spo wo do wa ny dłu gim

week en dem. Tra sa nie dłu ży ła się, ki lo me -
try le cia ły. Z za cie ka wie niem ob ser wo wa -
łem wi do ki zza szy by pró bu jąc od czy tać z
nich, jak się wie dzie na szym są sia dom. Li -
twa i Ło twa prak tycz nie się nie ró żnią mię -
dzy so bą. Przy gnę bia ją ce wi do ki wsi, ra czej
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wciąż za co fa nej, bie du ją cej okrut nie, dro gi
jed nak wska zu ją na spo re i nie daw ne in we -
sty cje – as falt świe ży, rów ny i do brej ja ko -
ści, choć nie ste ty prak tycz nie trzy czwar te
dro gi po ko nu je my zwy kłą dwu pa smów ką z
ogra ni cze niem pręd ko ści do dzie więć dzie -
się ciu ki lo me trów na go dzi nę. Kra jo braz po
mi nię ciu Su wałk się wy gła dza i prak tycz nie
do koń ca je dzie my po pła skim jak stół te re -

nie, spo ra dycz nie za le sio nym. Do pie ro w
Es to nii jak by la sów przy by wa. Ro bi się już
ciem no, choć nie cał ko wi cie. Je dzie my ca -
ły czas w le sie mi ja jąc rzad ko za bu do wa -
nia. Wi dzi my zna ki in for mu ją ce o ło siach
wy cho dzą cych na dro gi. W koń cu na wi ga -
cja ka że zje chać nam z głów nej dro gi i klu -
czy my jesz cze gdzieś wo kół zbior ni ka
Rum mu, by wresz cie zo ba czyć ta bli ce kie -

ru ją ce do dom ków, w któ rych bę dzie my
spać. Zje żdża my z as fal tu w szu tro wą dro -
gę. Po rząd ną, za dba ną i rów ną, do oko ła
nas pięk ny igla sty las, dro ga do je żdża do
zbior ni ka, skrę ca gwał tow nie i idzie je go
brze giem. Czu je my ro sną ce na pię cie, po -
mi mo znu że nia wie lo go dzin ną jaz dą. W
koń cu do cie ra my do osa dy my śliw skich
dom ków nad Rum mu. Pro ste, drew nia ne
chat ki wy ła nia ją się w bla sku sa mo cho do -
wych re flek to rów. Wszyst ko skrom ne, su ro -
we, bar dzo po cią ga ją ce. Już wcze śniej
przez te le fon zo sta łem po in for mo wa ny
przez mi łą wła ści ciel kę, że klucz znaj dę
pod za da sze niem skła dzi ku drew na do ko -
min ka, z bo ku na sze go dom ku. Jest pierw -
sza w no cy, do oko ła ci cha, spo koj na noc,
wi dzi my sa mo cho dy je dy nych współ go ści
– gru py Fi nów zaj mu ją cych naj więk szy do -
mek. Roz po zna je my nasz do mek, od naj du -
je my klu cze i z co raz więk szą eks cy ta cją
za po zna je my się z miej scem na sze go wy -
po czyn ku. Do mek my śliw ski w sty lu skan -
dy naw skim, z cen tral nie umiesz czo nym
ko min kiem ogrze wa ją cym ca ły dom. Ma my
maj, na ze wnątrz za uwa żal ny chłód (wciąż
zda rza ją się przy mroz ki), w dom ku już by -
ło pa lo ne, jest cie pło i przy tul nie. Po wej -
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ściu od ra zu znaj du je my się w otwar tej
kuch ni z pa le ni skiem i dłu gą drew nia ną ła -
wą. Na par te rze jest jesz cze prysz nic, fiń -
ska sau na (a ja kże!), to a le ta i po kój z
dwu oso bo wym łó żkiem. Wcho dzi my po
faj nych, gru bo cio sa nych, drew nia nych

scho dach na pię ter ko, a ra czej an tre so lę, z
któ rej mo żna ob ser wo wać wszyst kich w
kuch ni, bo nad nią jest otwar ta prze strzeń.
Na an tre so li znaj du je się ko lej nych sześć
po je dyn czych łó żek i bal kon. Wszyst ko ład -
ne, no we, cie szy oko. Je ste śmy bar dzo pod -

eks cy to wa ni ca łym tym oto cze niem, miej -
scem i fak tem, że wresz cie je ste śmy tu, w
eg zo tycz nym Rum mu, że ju tro (czy li już
dzi siaj, bo jest już do brze po pół no cy) bę -
dzie my nur ko wać w nie sa mo wi tym miej -
scu. Dzień więc jesz cze się nie koń czy,
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obo wiąz ko wo wy pi ja my po wi tal ne wi no
ra du jąc się tym, że wszyst ko pó ki co wy glą -
da prze pysz nie. Zau wa ża my, że po mi mo
póź nej po ry, wca le nie jest tak ciem no. 

W dom ku za sta je my map kę akwe nu,
pro stą kse rów kę z za zna czo ny mi miej sca -
mi nur ko wy mi, z od ręcz nie opi sa ny mi
punk ta mi – tu ja kieś wier tło, tu ja kaś ko par -
ka, psia bu da, sta cja pomp, ba ra ki, bra ma i
bu dyn ki. Z ma py wy ni ka, że nie bę dzie my
się nu dzić. Na dziś jed nak wy star czy, czas
się zre ge ne ro wać, wy spać.

Po ra nek jest sło necz ny, do mek ską pa ny
w po ran nych pro mie niach wy glą da jesz cze
ład niej. Wy cho dzę na po dwór ko, a tam już
cie pło, słoń ce mi ło grze je. Lu bię Su walsz -
czy znę, chęt nie tam by wam, po mi mo że ni -
gdy nie mo żna tam li czyć na szcze gól nie
wy so kie tem pe ra tu ry i tak też jest da lej na
pół noc. Te ren jest już pła ski, jed nak przy -
ro da do pie ro się bu dzi do ży cia, choć w
Pol sce cen tral nej ma my już eks plo zję zie -
le ni. Jest cie pło, za ska ku ją co cie pło – mo -
żna ła zić po słoń cu w krót kim rę kaw ku,
jed nak w cie niu czuć chłód, a au ta zdra dza -
ją ozna ki kon tak tu z noc nym mro zem. Po -
chła nia my śnia da nie i pa ku je my się do aut.
Na szym ce lem jest miej sce po dru giej stro -

nie zbior ni ka, opi sa ne na ma pie ja ko „psia
bu da”.

Zbior nik Rum mu ma kształt li te ry L. W
krót szym ogon ku, na je go koń cu mie ści się
na sza osa da dom ków my śliw skich, stąd
mo żna wy na jąć pły wa ją cą plat for mę, by z
niej wy ko nać kom for to wo wszyst kie nur ko -

wa nia w ka żdym miej scu na je zio rze. Na
za krę cie znaj du je się wła śnie „psia bu da”,
to jest w za sa dzie je dy ne miej sce, do któ re -
go mo że my w ła twy spo sób do je chać sa -
mo cho da mi. Je że li bę dzie my po ru szać się
ni mi da lej wzdłuż dłu ższe go brze gu od za -
krę tu, po chwi li do je dzie my do mu rów „sta -
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re go wię zie nia” i na tym się skoń czy do stęp
do akwe nu. Resz ta te go brze gu gra ni czy z
wię zie niem, te raz zaj mo wa nym w du żej
czę ści przez ja kąś ta jem ni czą fir mę, na te re -

nie któ rej nie bra ku je woj sko wych sa mo -
cho dów. Na dru gim koń cu akwe nu znaj du -
je się, zna na ze zdjęć i fil mów, część
zbior ni ka z cha rak te ry stycz ną gó rą, bu dyn -

ka mi wy sta ją cy mi z wo dy. Do miejsc tych
nie bę dzie my w sta nie do je chać sa mo cho -
da mi. Jest tyl ko jed na le śna dro ga okrą ża ją -
ca mu ry wię zie nia i pro wa dzą ca do
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prze ciw le głe go brze gu, skąd mo żna prze -
ciąć akwen (nie zbyt sze ro ki w tym miej scu),
do pły nąć do bu dyn ków i przy oka zji za li -
czyć je den z naj faj niej szych pod wod nych
za byt ków Rum mu, czy li sta ry wię zien ny
mur z bra mą. Dro ga ta jest wy bit nie wy bo -

ista i peł na głę bo kich do łów i ko le in. Po
jed nym nie zbyt po rząd nym desz czu do dat -
ko wo za mie nia się w grzę za wi sko. To nie
jest miej sce dla oso bó wek.

Usta wia my au ta nad stro mym brze giem
zbior ni ka i za czy na my skrę cać sprzęt.

Obok nas sto ją dwaj es toń scy przed sta wi -
cie le GUE. Za się gam ję zy ka u nich. Rze czy -
wi ście za raz na do le jest owa psia bu da i
stąd mo żna po pły nąć po po rę czów ce do
wier tła i do ko par ki. Te jed nak, zda niem pa -
nów, mo gą być zbyt da le ko, jak na na sze
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po je dyn cze bu tle. De cy du ję się więc, że
pój dzie my po pro stu wzdłuż brze gu po -
oglą dać, co w Rum mu pisz czy. Sprzęt go -
to wy, do pi na my ska fan dry – wszy scy w
su chych. Słoń ce grze je po rząd nie, więc z
ra do ścią zni ka my pod ta flą wo dy. Wo da

jest przy jem nie chłod na, ale nie mro zi twa -
rzy. Opa dam szyb ko na dno, w tym miej -
scu jest ja kieś sześć, sie dem me trów. Jest i
psia bu da. Resz ta też opa da na dno, nie któ -
rzy z im pe tem, jak by nie spo dzie wa jąc się,
że dno po ja wi się tak szyb ko. Wi docz ność

jest do bra, ja sno jak w dzień, słon ko ład nie
mi ga nam z gó ry. Spraw dza my, czy wszyst -
ko jest ok i roz po czy na my wy ciecz kę. Mam
wra że nie jak bym był na Za krzów ku, te sa -
me kli ma ty, tyl ko że płyt ko. Ryb prak tycz -
nie ze ro, ro ślin no ści pó ki co nie wi dać zbyt
du żo. Po za bu dą śla dów dzia łal no ści czło -
wie ka – przy naj mniej w wy bra ną stro nę
pły nię cia – nie stwier dza my. Jest faj nie, jest
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kom for to wo, ale bra ku je atrak cji. Koń czy -
my nur ka z uczu ciem nie do sy tu. Uzna je my
jed nak, że to nur ko wa nie jest dla nas o ty le
wa żne, że nie któ rzy ma ją oka zję do pra wi -
dło we go wy wa że nia się (to był po wód owe -
go gruch nię cia o dno), spraw dze nia sprzę tu
i „roz nur ko wa nia się”. Te raz je ste śmy go to -
wi na praw dzi we nur ko wa nie. Wra ca my
pręd ko do ba zy. Wi dzi my już cze ka ją cą

plat for mę. Le cę po ga dać ze „skip pe rem”,
czy da nam kil ka mi nu tek, bo lud ko wie są
głod ni po pierw szym nur ko wa niu i chcą się
chwi lę zre ge ne ro wać. Kie row ca plat for my

zda je się sła bo wła dać an giel skim, ale się
do ga du je my. Wi dzę, że z ogrom ną ra do ścią
przyj mu je do wia do mo ści, że ma chwi lę
wol ne go. 
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Na tych miast wy ko rzy stu je ją do po ło że -
nia się spać na plat for mie. Wra cam do eki -
py, zmie nia my bu tle i za czy na my no sić
sprzęt na plat for mę. Nasz „skip per” śpi da -
lej nie stru dze nie. Plat for ma, trze ba to ja sno
po wie dzieć, jest zna ko mi ta, du ża, spo koj -
nie po mie ści dwu dzie stu nu rów z ma są

szpe ju, są wy god ne miej sca do ze sko ku z
dwóch stron, z jed nej stro ny moc na dra bin -
ka do wy cho dze nia. Ca łość ogro dzo na so -
lid ną ba rier ką, na pę dza na moc nym
sil ni kiem Hon dy. Roz rzu ca my nasz szpej
po łaj bie i da je my znać na sze mu za spa ne -
mu ka pi ta no wi, że chce my pły nąć. Do kąd?

Do bra my! Czy li obo wiąz ko we go punk tu
wy cie czek nur ków w Rum mu. Plat for ma ru -
sza dziar sko, a my po dzi wia my spo koj ną ta -
flę, bez chmur ne nie bo i wi do ki nas
ota cza ją ce. Po mi nię ciu za krę tu i wpły nię -
ciu na dłu ższą część akwe nu wi dzi my już
do sko na le mu ry wię zien ne i bu dyn ki, któ re
są wi zy tów ką Rum mu. Wy glą da my zza ba -
rie rek i od kry wa my, że pod na mi jest las!
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Drze wa do sko na le wi dać w kry sta licz nie
czy stej wo dzie. Wpa da my w ogrom ną eu fo -
rię, czu je my, że to bę dzie nie sa mo wi te nur -
ko wa nie. 

Do cie ra my do pod wod nej czę ści mu ru,
ka pi tan ko twi czy plat for mę i na tych miast

za pa da w sen. Wy raź nie pro wa dzi swo je
ży cie w in nym sys te mie go dzi no wym. My
wska ku je my do wo dy i ru sza my wzdłuż
mu ru. Dość szyb ko na tra fia my na le gen dar -
ną bra mę, po dzi wia my ta kże sta re lam py
oświe tla ją ce nie gdyś obie stro ny mu ru. Czu -

je my, że kie dyś nie by ło to zbyt go ścin ne i
przy jem ne miej sce do ży cia. Do cie ra my do
brze gu, nie wi dzi my jed nak stąd bu dyn -
ków, do któ rych chcie li śmy do trzeć. Wra -
ca my ka wa łek przy mu rze, do mi nię tej li ny
od cho dzą cej na za chód. Ru sza my przy
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niej, by za raz do pły nąć do pierw sze go bu -
dyn ku. Opły wa my go i od kry wa my pierw -
sze wej ście. Czu ję ogrom ną eks cy ta cję – to
jest wła śnie to, po co tu przy je cha łem.
Wpły wa my do środ ka, za czy nam się cie -
szyć jak dziec ko. Przej rzy stość wo dy jest
zna ko mi ta, nur ko wa nia tu taj to czy sta baj -

ka. Je ste śmy ca ły czas płyt ko, w tym miej -
scu akwen ma zwy kle ja kieś pięć me trów
głę bo ko ści, po miesz cze nia są sze ro kie i ła -
twe w eks plo ra cji, kon struk cje be to no we
nie bu dzą żad ne go stra chu, a do stęp do
otwar tej prze strze ni jest za wsze na wy cią -
gnię cie rę ki. Eks plo ra cja ko lej nych po -

miesz czeń na krę ca mnie co raz bar dziej…
Czu ję, że wła śnie od na la złem swo je Zło te
Ru no – Zło te Rum mu. To jest coś to tal nie
in ne go, po łą cze nie ad re na li ny zwią za nej z
eks plo ra cją opusz czo nych prze my sło wych
obiek tów z nur ko wa niem. Co rusz z ró -
żnych okien, szcze lin i otwo rów wpa da
ośle pia ją ce świa tło słoń ca. Jest po pro stu
pięk nie. Z ro sną cym ża lem za czy nam pro -
wa dzić gru pę w stro nę na szej plat for my,
jesz cze kil ka ra zy zmie nia jąc stro nę mu ru,
by ni cze go nie prze oczyć, by zo ba czyć jak
naj wię cej. Do kład nie w sześć dzie sią tej mi -
nu cie nur ko wa nia do cie ra my do plat for my,
wy cho dzi my z wo dy. Wszy scy są nie sa mo -
wi cie na krę ce ni, bar dzo usa tys fak cjo no wa -
ni nur ko wa niem. Wła śnie o to cho dzi ło. To
by ło to! Ca ła dro ga po wrot na, ca ły wie czór
prze ży wa my to nur ko wa nie wie lo krot nie
roz bi ja jąc je na po szcze gól ne opo wie ści z
ró żnych per spek tyw, prze glą da my ma te ria -
ły fil mo we i zdję cio we. Ra du je my się fak -
tem, że ko lej ne go dnia po pły nie my znów w
to miej sce…

Tym ra zem z prze wod ni kiem, tym ra zem
w peł ni świa do mie, na stęp ne go ran ka ru -
sza my plat for mą na nur ko wi ska. Prze wod -
nik Ra smus szyb ko na kre śla nam opcje.
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War to od wie dzić Mur, po za glą dać do bu -
dyn ków, któ re po mi nę li śmy przy pierw szej
wy ciecz ce, dla głę bi no lub nych jest Sta cja
Pomp, ale to „osza ła mia ją ce” trzy na ście
me trów. Są też ba ra ki, czy li znaj du ją ce się
cen tral nie na środ ku akwe nu lek kie bu dyn -
ki z po rzu co nym sprzę tem gór ni czym do -
oko ła. De cy du je my się na wszyst kie trzy
miej sca w cią gu jed ne go dnia. Dłu gi nu rek

przy Mu rze i głów nych bu dyn kach, po tem
zmia na bu tli, na stęp na Sta cja Pomp na krót -
ko i szyb kie prze pły nię cie nad Ba ra ki, by na
tym za koń czyć dzień nur ko wy.

Po dro dze Ra smus opo wia da hi sto rię
miej sca, za sły sza ną już z pa ru źró deł, w za -
sa dzie dość oczy wi stą, ale w ustach Ra smu -
sa brzmi to ja koś do bit niej. Uzmy sła wia my
so bie ca łą tę sy tu ację, kie dy w ro ku 1991

Es to nia prze sta je być czę ścią ZSRR, a kie ru -
ją ce wię zie niem oso by na gle nie wie dzą co
zro bić. Bez wład na ma chi na ste ro wa na do -
tąd zgod nie z ra dziec ki mi wy tycz ny mi na -
gle nie wie, jak ma funk cjo no wać. Z opi su
Ra smu sa wy ni ka, że po pro stu nie ma ko -
mu da lej nad zo ro wać ośrod ka. Nie wia do -
mo, czy w tym cza sie w gu ła gu pra co wa li
jesz cze osa dze ni, czy funk cjo no wa ło już
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tyl ko po ło żo ne wy żej wię zie nie (ze spraw -
dzo nych póź niej źró deł wy ni ka, że ośro dek
i tak już nie funk cjo no wał, nie pro wa dzo no
wy do by cia). Tak czy siak, nie ma ko mu pil -
no wać ma szyn w wy ro bi sku, ni ko go więc
nie ob cho dzi, że nie pra cu ją pom py osu sza -

ją ce te ren. Za nim kto kol wiek się zo rien tu -
je, te ren wy ro bi ska za mie nia się w jed ną
wiel ką ka łu żę. Jesz cze mo że ktoś coś ura -
tu je ze sprzę tu, al bo po pro stu ukrad nie, ale
nikt nie wal czy z przy by wa ją cą wo dą. W
ten spo sób z po nu re go gu ła gu miej sce prze -

obra ża się w ma low ni cze je zio ro, z jed nej
stro ny gra ni czą ce z gę stym, pod mo kłym la -
sem, z dru giej z miej sco wo ścią Rum mu i
sta ry mi za bu do wa nia mi wię zien ny mi. 

Po wy ro bi sku po zo sta je jesz cze jed na
cha rak te ry stycz na pa miąt ka – spi cza sty ko -
piec wy do by te go mia łu wa pien ne go, po -
ora ny głę bo ki mi bruz da mi, po ro śnię ty już
ni ski mi krza ka mi i tra wą – przez lo kal nych
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na zy wa na Gó rą Po pio łu. Trud ny do zdo by -
cia, ale wart wy sił ku wspi nacz ki szczyt, z
któ re go roz cią ga się prze pięk ny wi dok na
ca łą oko li cę.

Zni ka my pod wo dą, za czy na jąc znów od
Mu ru, pły nie my wzdłuż nie go prak tycz nie
aż do brze gu, od bi ja my w le wo i przez

chwi lę pły nie my nie bar dzo ma jąc po ję cie
o ce lu tej wy ciecz ki. W koń cu za uwa żam
za ry sy bu dyn ku. Słoń ce zno wu do pi su je,
za tem z da le ka wi dać wspa nia łą grę świa tła
i cie ni prze ci na ją cych ta flę wo dy. Bu dy nek
jest prze ogrom ny, to wła śnie głów ny bu dy -
nek gó ru ją cy nad ca łą oko li cą. Za czy na my

zwie dzać je go dol ne par tie. Ogrom ne prze -
strze nie we wnątrz ro bią wra że nie, bu dy nek
po zba wio ny jest su fi tów, to prak tycz nie sam
szkie let żel be to wy z frag men ta mi ścian.
Przy dnie licz ne du że je zio ra siar ko wo do -
ru. Zau wa żam pły ną cą nad so bą de skę z
wio słem Ktoś zwie dza na de sce ru iny, je -
stem cie kaw, jak wy glą da my z je go per -
spek ty wy. Z pew no ścią wi dzi bą ble z
na szych au to ma tów, pew nie do sko na le też
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wi dzi na sze syl wet ki, wo da w tym miej scu
jest nie mal prze zro czy sta. Po rzu ca my du ży
bu dy nek, wra ca my do tych, któ re już zwie -
dza li śmy sa mo dziel nie. Ra smus pro wa dzi
nas tyl ko ciut in ną dro gą. Da lej chło nę ka -
żdy cen ty metr te go miej sca, ma jąc nie prze -
cięt ną ra do chę z ta kiej for my zwie dza nia
za byt ków. Wra ca my w stro nę mu rów. Ra -
smus pro wa dzi nas na scho dy z ba rier ka mi.
Scho dy pro wa dzą do wy ższych za bu do -

wań, do po wierzch ni wo dy. Jest to do sko -
na ła oka zja do po zo wa nych zdjęć, gru pa
za czy na się wy głu piać usta wia jąc się do
wspól nej fo to gra fii. Ro bię szyb ko kil ka
zdjęć i ru sza my da lej, do wą skie go po -
miesz cze nia, ja kiejś for my cia sne go ma ga -
zyn ku. Jest w nim ciem no, z ka żdej stro ny
sze ro kie pół ki za wa lo ne ja ki miś gra ta mi.
Ko ry tarz bie gnie pro sto, po chwi li się ury -
wa. Kie ru ję oczy ku gó rze, ku wą skie mu

świe tli ko wi, któ rym wy pły wa my po ko lei.
Ostat ni etap na szej wy ciecz ki, te raz już tyl -
ko wzdłuż Mu ru do na szej plat for my. Pa -
trzę na kom pu ter, zno wu sześć dzie siąt
mi nut nur ko wa nia. Jesz cze kil ka mi nut po -
świę ca my na me an dro wa nie wśród za to -
pio ne go la su. Wi dzę jed nak, że nur ko wie
już wy mę cze ni, zzięb nię ci i bu tle bli skie re -
zer wy. Koń czę wy ciecz kę… cdn

Kuba Cieślak
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http://www.shop4divers.pl
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By łam w Egip cie po nad osiem lat
te mu, za raz na po cząt ku mo jej przy -
go dy z nur ko wa niem. Wów czas Mo -
rze Czer wo ne zro bi ło na mnie
ogrom ne wra że nie. Prze pięk ne ko lo -
ro we ra fy, mnó stwo ry bek, czu łam
się jak w akwa rium. Wie lu do świad -
czo nych nur ków mó wi ło wów czas, że
Egipt to pod wod ny raj i ni gdzie in -
dziej nie ma ta kie go bo gac twa pod -
wod ne go świa ta i to do dat ko wo w
tak przy stęp nej ce nie. 

Po sta no wi łam spraw dzić to sa ma. Przez
osiem lat pod ró żo wa łam po ró żnych za kąt -
kach na sze go glo bu, nur ko wa łam w ró -
żnych miej scach, gdzie cza sa mi jed no
nur ko wa nie kosz to wa ło po nad 100 eu ro,
ale wspo mnie nie Egip tu i je go cu dow nych

raf na dal tkwi ło w mo jej pa mię ci. Szcze gól -
nie, że mój pierw szy po byt tam za czę łam
od chy ba naj faj niej sze go sa fa ri, któ re go tra -

sa bie gła po naj pięk niej szych ra fach Mo rza
Czer wo ne go – Zło ty Trój kąt – czy li Bro thers
Is lands, De da lus i El phi sto ne Re ef.

Sa fa ri po Mo rzu Czer wo nym
czy li na lo fo ty.pl pod bi ja Egipt
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Przez wie le lat nie wra ca łam do Egip tu, a
kie dy po sta no wi łam na mó wić na wy jazd
Ada ma, któ ry ja ko in struk tor z 20-let nim
sta żem nur ko wym ni gdy w Egip cie nie był,

nie ste ty sy tu acja w tym re jo nie po gor szy ła
się i tro chę strach by ło tam la tać. W li sto pa -
dzie te go ro ku do sta li śmy za pro sze nie – od
wła ści cie la ło dzi, z któ rym pla nu je my pod -
jąć współ pra cę w przy szło ści – na sied mio -
dnio we sa fa ri: Bro thers Is lands + North.
Ce lem by ło spraw dze nie ło dzi, ak tu al nej sy -
tu acji w Egip cie, ale przede wszyst kim prze -
ko na nie Ada ma do Egip tu! Nie dość, że nie
prze pa da on za zbyt cie płą wo dą, to jesz -
cze kul tu ra mu zuł mań ska nie jest je go ulu -
bio ną. Po wiel kich tru dach, w koń cu się

uda ło i zim no lub ny nu rek dał się na mó wić
na nur ko wa nia w wo dzie o tem pe ra tu rze
26-30 stop ni.

Po ni żej je go pierw sze wra że nia z po by tu
w Egip cie:

„Wie le osób py ta mnie o wra że nia z
pierw szej wy pra wy do Egip tu, z któ rej wła -
śnie wró ci łem (tak, tak, mi mo że nur ku ję od
po nad 20 lat, ni gdy nie by łem w Egip cie).

Po pierw sze – szyb ki, ła twy i przy jem ny
prze lot. Z Okę cia 4,5 go dzi ny i by li śmy w
Mar sa Alam (nie zdą ży łem na wet kap ci
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zmie nić). Tam już cze kał na nas uśmiech -
nię ty wła ści ciel ło dzi. Z lot ni ska 15 min
trans fer bu si kiem, gru bo za sła nym oce lo -
tem, któ ry spraw nie do wiózł nas do por tu.
Po nie waż do tar li śmy dzień przed resz tą
gru py, mie li śmy czas na wyj ście do mia sta
i za po zna nie się z miej sco wą kul tu rą. Spo -
dzie wa łem się bar dzo ży wio ło we go za chę -
ca nia kup ców do swo ich ofert, ale nie
od bie ga ło to zna czą co od in nych, po dob -
nych miejsc na świe cie. Co wię cej, by li śmy
bar dzo przy jem nie i mi ło przyj mo wa ni:

her bat ka, ma saż..., a to tyl ko pod czas za po-
zna wa nia się z ofer tą. Po mi mo że nie na sta -
wia łem się na za ku py w tym dniu, uda ło mi
się usły szeć ce ny o po ło wę ni ższe od wyj -
ścio wych, i do te go zo sta łem ich naj lep -
szym przy ja cie lem. W ka żdym skle pie
po zna wa li śmy no wych egip skich przy ja -
ciół, da ją cych nam naj lep sze ce ny w mie -
ście. Jak prze szli śmy przez kil ka na ście
skle pów, mie li śmy już spo ro no wych przy -
ja ciół, któ rzy bez błęd nie zwra ca li się do
nas po imie niu. Ba, na wet kup cy, do któ -

rych jesz cze nie do tar li śmy już by li na szy mi
przy ja ciół mi! Nie tyl ko zwra ca li się do nas
po imie niu, ale zna li ca łą na szą hi sto rię
opo wia da ną na ba zar ku od cza su po dej ścia
do pierw sze go sprze daw cy.

Nur ko wa nie za czę li śmy oczy wi ście od
check di ve na jed nej z raf w oko li cach Mar -
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sa Alam. Nie spo dzie wa łem się po tym nur -
ko wa niu ni cze go wię cej, jak tyl ko do pa so -
wa nia ba la stu, ale ku mo je mu za sko cze niu,
po pa ru mi nu tach spę dzo nych na pia chu,
gdzie po szu ki wa li śmy Du gon ga, prze pły nę -
li śmy na bar dzo ład ną raf kę z bo gac twem
ko ra li i ryb. Na łódź wy szli śmy po 1,5-go -
dzin nym nur ko wa niu. Póź niej sze nur ko wa -
nia by ły co raz ład niej sze z kul mi na cją na
Wy spach Bra ci, gdzie po za bo gac twem ko -
lo rów, kształ tów, fak tu ry tu tej sze go ży cia,
rów nież wo da do rów ny wa ła ca łej resz cie
przej rzy sto ścią i błę ki tem. Nie ste ty, na sza
pod róż z Mar sa Alam wio dła w kie run ku
Hur gha dy. Im bar dziej zbli ża li śmy się do
me ty, tym ży cie sta wa ło się ubo ższe, ra fy
bar dziej znisz czo ne, wo da mniej przej rzy -
sta. Na wet sław ny wrak Thi stle gorm te go
nie zmie nił. Wiem, że bar dzo po do ba Wam
się ten wrak. Na mnie jed nak on kom plet nie
nie zro bił żad ne go wra że nia. Wręcz prze -
ciw nie, na za pla no wa ne czte ry nur ko wa nia
zro bi łem tam tyl ko dwa, dzien ne i noc ne.
W po rów na niu do na szych bał tyc kich wra -
ków bra ko wa ło w nim tej otocz ki mi sty cy -
zmu, wra ku wy ła nia ją ce go się z bez kre s-
ne go mro ku za spra wą na szych la ta rek,
odzia ne go gdzie nie gdzie w zło wiesz cze

sie ci. Bo gat szy o te do świad cze nia wiem,
że ko lej ne rej sy bę dę pla no wał z omi nię -
ciem pół noc nej czę ści Mo rza Czer wo ne go
(nie do ty czy Da hab, bo mam na dzie ję, że i
tam za wi tam).

Bar dzo licz na za ło ga na szej ło dzi (12
osób) spra wia ła, że wszyst ko dzia ła ło per -

fek cyj nie. Ka żdy z człon ków za ło gi zwra cał
się do nas po imie niu już od pierw sze go
spo tka nia! Nam za pa mię ta nie imie nia na -
sze go prze wod ni ka Ha ti ma za ję ło dwa dni.
Na ło dzi w ka żdym miej scu czu łem się trak -
to wa ny wy jąt ko wo. Na sto łów ce, je że li za -
bra kło ja kiejś po tra wy na do kład kę, ku charz
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pusz czał do mnie oko i przy go to wy wał to
cze go po trze bo wa łem. Prze cież by łem je go

naj lep szym przy ja cie lem! Po czu łem to chy -
ba naj bar dziej, gdy po ko la cji zo sta łem za -

pro szo ny na ich ko la cję na pod ło dze, gdzie
wszy scy je dli śmy z jed nej mi ski. Dla mnie
by ło to du że wy ró żnie nie.

Prio ry te tem go spo da rza i wła ści cie la ło -
dzi by ło na sze bez pie czeń stwo. Nur ku jąc z
ło dzi by li śmy ob ser wo wa ni z pon to nów,
któ re krą ży ły pa tro lu jąc te ren i spraw dza jąc
czy ko goś nie zwia ło (cza sa mi prą dy by ły
dość sil ne). Pod ło dzią na 5 m wi sia ła bu tla
z po wie trzem, gdy by ko muś za bra kło ga zu
pod ko niec nur ko wa nia – a przy tak pięk -
nych ra fach jest to bar dzo praw do po dob ne,
bo aż nie chce się z wo dy wy cho dzić.

Za tem re asu mu jąc, mia łem przy jem ność
spo tkać się z bar dzo mi ły mi Egip cja na mi
za rów no na ło dzi, jak i na lą dzie oraz nur -
ko wać na pięk nych ra fach na po łu dniu. To
wszyst ko okra szo ne go rą cym egip skim słoń -
cem i cie płą, błę kit ną wo dą Mo rza Czer wo -
ne go.

Wnio sek: bę dę czę ściej za glą dał do kra -
ju Fa ra onów na sa fa ri, ale te po łu dnio we.
Zresz tą już za pla no wa li śmy naj bli ższy wy -
jazd na lu ty 2017. Eki pa na lo fo ty.pl wra ca
do pod wod ne go Egip tu na sa fa ri po je go
naj pięk niej szych ra fach – Bro thers Is lands,
De da luls, El phi sto ne. W pla nach ma my re -
ki ny i to te naj faj niej sze – mło ty.”
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Ja mo gę do dać tyl ko, że rze czy wi ście po -
łu dnio we ra fy Mo rza Czer wo ne go nie ma ją
so bie rów nych. Ilość ko lo rów ja kie przy bie -
ra tam pod wod ne ży cie nie mie ści się chy -
ba w żad nej ska li, a bo gac two form i

kształ tów, nie sa mo wi ta ilość pod wod nych
ga tun ków przy pra wia o za wro ty gło wy. To
raj dla pod wod nych fo to gra fów i fil mow -
ców. Wszyst ko to, co gdzie in dziej na świe -
cie uda je się spo tkać, tu po pro stu jest, na

ka żdym nur ko wa niu. Nie ste ty też z prze ra -
że niem ob ser wo wa łam ra fy, kie dy zbli ża li -
śmy się do Hur gha dy, ży cia na nich co raz
mniej, ster czą ce ki ku ty mar twych ko ra li,
ob raz ra czej smut ny i prze ra ża ją cy.
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Co do sa me go Egip tu, czu li śmy się tam
bar dzo bez piecz nie. Z Mar sa Alam do Port
Gha lib, jak pi sał Adam, to za le d wie 15 min
dro gi. Za rów no w tym ma łym por to wym

mia stecz ku, jak i w spo ro więk szej Hur gha -
dzie, któ rą też od wie dzi li śmy, wszy scy by -
li dla nas bar dzo życz li wi. Wi dać
dra stycz ny spa dek tu ry sty ki, ale wi dać też,

że tu ry ści za czy na ją co raz śmie lej do Egip -
tu po wra cać. Z Pol ski le cie li śmy peł nym sa -
mo lo tem. Są dząc po ba ga żach, co naj mniej
50% tu ry stów sta no wi li nur ko wie. Na ra -
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fach tłok tro chę mniej szy, za miast dwu dzie -
stu ło dzi przy Ma łym czy Du żym Bra cie sta -
ło tyl ko oko ło 7-8. Pod wo dą w związ ku z
tym jest spo koj nie i bez prze py cha nek.

Na ko niec jesz cze pa rę słów o tym, czym
jest SA FA RI NUR KO WE. Sta rzy wy ja da cze
wie dzą, że to naj lep sza for ma nur ko we go
wy jaz du, je że li chce my nur ko wać du żo i w

faj nych miej scach. Jed nak wie lu świe żych
adep tów nur ko wa nia nie wie do kład nie, z
czym to się je i co to w ogó le to SA FA RI,
szcze gól nie że w ostat nich cza sach wy jaz -
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dy do Egip tu nie by ły aż tak po pu lar ne, a
prze cież to wła śnie Egipt jest ko leb ką tej for -
my tu ry sty ki nur ko wej.

Pod czas ca łe go po by tu miesz ka my na ło -
dzi. Zwy kle jest to du ża łódź kla sy VIP

miesz czą ca 20-28 osób oraz za ło gę. Po ło -
dzi po ru sza my się bez bu tów, więc w przy -
pad ku Pań nie ma co za bie rać szpi lek, na
ca ły wy jazd jed ne ja pon ki lub croc sy spo -
koj nie wy star czą. Z gar de ro bą też nie ma co

prze sa dzać, bo więk szość dnia spę dza my w
ko stiu mie ką pie lo wym. Do na szej dys po zy -
cji są trzy po kła dy, a na nich: dwu oso bo we
ka bi ny z kli ma ty za cją i ła zien ką, do te go
du ży sa lon ze sprzę tem au dio i bar kiem z
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cie pły mi i zim ny mi na po ja mi oraz prze ką -
ska mi, ja dal nia, w któ rej ser wo wa ne są
śnia da nia, lun che i ko la cje, dwa po kła dy
sło necz ne z wy god ny mi sie dze nia mi, le ża -

ka mi itp. oraz naj wa żniej sza dla nas część
nur ko wa, gdzie trzy ma my sprzęt i przy go -
to wu je my się do nur ko wań. Dzień z ży cia
na sa fa ri jest dość mo no ton ny: po bud ka

6:00 – nur ko wa nie nr 1. Tak, tak, nic mi się
nie po my li ło, wsta je my o 6:00, ale na praw -
dę war to i uwierz cie, nikt nie ma ru dzi. Po
wyj ściu z wo dy czas na szyb kie prze bra nie
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i o 8:00 śnia da nie, po śnia da niu czas na re -
laks, 11:00 nur ko wa nie nr 2, 14:00 lunch,
re laks po lun chu.16:00 – nur ko wa ni nr 3,
re laks, 19:00-20.00 dla chęt nych nur ko wa -
nie noc ne, 21:00 ko la cja, re laks lub za ba -

wa do ra na i tak przez 5-6 dni. Pierw sze go
i ostat nie go dnia je ste śmy zwy kle w por cie,
spa ce ru je my i ro bi my za ku py. Ostat nie go
dnia jest czas na od sy ce nie się z azo tu. W
Egip cie na ło dziach, dla osób po sia da ją -

cych upraw nie nia, jest do stęp ny dar mo wy
ni troks 28-32%, co przy tak in ten syw nych
nur ko wa niach po zwa la nam na sy cać się
azo tem w mniej szym stop niu i nie od czu -
wać tak zmę cze nia. Zwięk sza to też bez pie -
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czeń stwo na szych nur ko wań. Dla te go ka -
żdej oso bie, któ ra nie po sia da jesz cze szko -
le nia ni trok so we go, bar dzo je re ko men du ję,
szcze gól nie przed wy jaz dem na sa fa ri nur -

ko we. Na ło dzi ob słu ga po ma ga nam we
wszyst kim, bi ją bu tle, ubie ra ją nas w sprzęt,
za kła da ją płe twy, kie dy wy cho dzi my z wo -
dy cze ka ją na nas ze świe żo przy go to wa ny -

mi so ka mi (tak przy naj mniej jest na ło dzi, z
któ rej my ko rzy sta my). W za sa dzie nie ro bi -
my nic po za nur ko wa niem, je dze niem, re -
lak sem i spa niem. Jest czas na nad ro bie nie
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za le gło ści w lek tu rach czy fil mach. Jed nym
sło wem, sa fa ri nur ko we to ide al ny wy po -
czy nek i in ten syw ne nur ko wa nia, czy li to,
cze go nam po trze ba na wa ka cjach nur ko -
wych! A w Egip cie do dat ko wo wszyst ko to
do sta je my w bar dzo przy stęp nej ce nie, bo
za ja kieś 5000-5700 zł/ty dzień z prze lo tem,
w za le żno ści od atrak cyj no ści tra sy, opłat
par ko wych i wy so ko ści na piw ku dla za ło -

gi. W ce nie jest za kwa te ro wa nie, ca ło dzien -
ne wy ży wie nie, na po je bez al ko ho lo we cie -
płe i zim ne, owo ce, prze ką ski, a co naj wa-
żniej sze, pa kiet 18-20 nur ko wań. Bio rąc
pod uwa gę kom fort egip skich ło dzi, ni skie
kosz ty prze lo tu i bo gac two pod wod ne go
ży cia, ni gdzie in dziej w ta kiej ce nie tak ko -
rzyst ne go pa kie tu nur ko we go nie otrzy ma -
my.

Chcesz prze żyć ta ką przy go dę, za pra sza -
my z na lo fo ty.pl w lu tym do Egip tu – gwa -
ran tu je my wspa nia łe nur ko wa nia i
nie za po mnia ne wra że nia i przede wszyst -
kim re laks na sło necz ku, pod czas kie dy u
nas go ścić bę dzie zi mo wa au ra!

Agata Isajew „Gagatek” i Adam Borkowski „Jezus”

Zdjęcia z archiwum nalofoty.pl
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http://nalofoty.pl/Wyjazdy
http://www.fotopodwodna.pl


http://www.targinurkowe.pl
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05 grud nia 2016
Za chwyt, onie mie nie, zdu mie nie,

ocza ro wa nie, osłu pie nie, eks cy ta cja…
I tak mo gła bym wy mie niać dłu go, bo
ty le wiel kich emo cji prze ży li śmy w ten
nie sa mo wi ty wie czór. Za nim co kol wiek
na pi szę, chcia łam po dzię ko wać
wszyst kim zna jo mym i nie zna jo mym
za przy by cie i wspie ra nie nas w ten
cza ru ją cy wie czór. Dzię ku je my!!!

Do tar li śmy wcze śniej, aby przy go to wać
sce nę, ze spół OTA KO miał czas na roz ło -
że nie swo ich sprzę tów, a my na roz sta wie -
nie ba ne rów i do po wie dze nie szcze gó łów.
Po pół to ra go dzin nej krzą ta ni nie wszyst ko
by ło go to we. Za czę li po ja wiać się pierw si
go ście. Nie ba wem oka za ło się, że na pły wa -
ją do nas la wi no wo, w licz bie po nad 300!

Finał projektu (Wy)nurzeni.

Ekspedycja wigierska

fot. Katarzyna Sieńko
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Po wo li ogar nia ła nas tre ma i wpa da li śmy w
co raz więk szy szok. Za bra kło miej sca na
au li i trze ba by ło otwo rzyć an tre so lę. Przy -
by ły tłu my zna jo mych twa rzy, przy ja ciół i
lu dzi cie ka wych sa me go wy da rze nia oraz
wła dze mia sta Su wał ki. Dzię ki Mi ło szo wi
sa mi mo że cie zo ba czyć jak to wy glą da ło.
Bra wo, Mło dy!

Po pre zen ta cji fil mu i kon cer cie OTA KO,
przy szedł czas na po czę stu nek i roz mo wy.
Oka za ło się, że film był fan ta stycz ny, a nie -
do syt ja ki po zo sta wił spo wo do wał po ru sze -
nie i nie od par te chę ci na jesz cze.
Oczy wi ście, bę dzie jesz cze! Dru ga część
po ka zu od bę dzie się w okre sie let nim w
Mu zeum Wi gier skie go Par ku Na ro do we go.

Tam do wie cie się wię cej o na szych pięk -
nych zbior ni kach, tym ra zem od stro ny na -
uko wej.

Wszyst kich, któ rym nie uda ło się przy je -
chać, przyjść czy przy le cieć, za pra sza my
na ko lej ny po kaz fil mu oraz – miej my na -
dzie ję – kon cert ze spo łu OTA KO na Tar -
gach Nur ko wych Pod wod na Przy go da w

fot.  Szymon Jasionowski
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dniach 3-5 mar ca 2017 ro ku w EXPO XXI
w War sza wie. Do tej po ry nie bę dzie mo -
żli wo ści zo ba cze nia fil mu, więc za pra sza -
my!

Jesz cze raz dzię ku je my dy rek to ro wi
WPN, przy by łym, spon so rom oraz wła -

dzom uczel ni za po moc, wspar cie i uzna -
nie. Re la cje mo że cie ta kże prze czy tać na
su wal skich por ta lach in ter ne to wych: su wal -
ki.in fo, 

su wal ki 24.pl

Ewa Dru cis

fot.  Szymon Jasionowski

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja
elek tro nicz na) po szu ku je au to -
rów ar ty ku łów. Je że li znasz się
na fo to gra fii pod wod nej, nur ko -
wa niu, sprzę cie nur ko wym, szko -
le niu płe two nur ków  i chcesz
za ist nieć w świe cie na pisz do
nas. Twój ar ty kuł mo że być opu -
bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi
nie jest od płat na. W za mian za
to ofe ru je my Ci jed nak pro mo -
cję w re no mo wa nym ma ga zy -
nie, za miesz cze nie Two je go
zdję cia oraz da nych kon tak to -
wych. Na ar ty ku ły cze ka my do
20 każ de go mie sią ca pod ad -
re sem http://nu ras.in fo/?wy sy la -
nie -ar ty ku low,8.

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

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


http://www.aquatravel.eu
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Już ja ko dziec ko bro dzi łem w rze -
ce i pod glą da łem ry by za po mo cą
mo ich sty ro pia no wych oku la rów. Wła -
ści wie cię żko by ło co kol wiek zo ba -
czyć, gdyż sku tecz nie prze szka dza ły
mi w tym ich wście kle żół te szkieł -
ka. Za to spę dza łem tak du żo cza -
su w wo dzie, że nie mo żli wo ścią by ło,
abym nie na uczył się pły wać. Oczy -
wi ście póź niej zwięk sza łem swo je
umie jęt no ści i dzię ki Bo gu po zby łem
się fe ler nych oku lar ków. W wa ka cje
zro bi łem ta kże pierw szą gwiazd kę
CMA Su, jed nak cie płe mie sią ce po -
wo li do bie ga ły koń ca, a chęć upra -
wia nia spor tów wod nych po zo sta ła.

Z fre edi vin giem po raz pierw szy spo tka -
łem się przy pad kiem, gdy tra fi łem na pla kat
wy wie szo ny przez AGH KRAB w Kra ko wie,
w ze szłym ro ku, we wrze śniu. Za pi sy od by -
wa ły się już bez po śred nio na za ję ciach. Nie
trze ba by ło dwa ra zy po wta rzać, że jest to

Freediving dla każdego
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coś, cze mu war to się przyj rzeć. Fre edi ve rzy
za wsze ko ja rzy li mi się z su per umie jęt no -
ścia mi i nie ogra ni czo ną mo żli wo ścią eks -
plo ro wa nia wod nych za ka mar ków.

Przy cho dząc na pierw szy tre ning by łem
w sta nie prze pły nąć jed ną dłu gość naj po -
pu lar niej szych ba se nów, czy li 25 me trów.
Przy cho dzi ło mi to, de li kat nie mó wiąc, „z
nie ma łym tru dem”. De biut na Mi strzo -
stwach Pol ski już kil ka mie się cy póź niej,

oko ło czerw ca, przy niósł mi wy nik 130 me -
trów. Uda ło mi się też wy trzy mać 5 mi nut i
5 se kund pod wo dą w kon ku ren cji sta tycz -
nej. Oba wy ni ki by ły dla mnie ogrom nym
za sko cze niem, gdyż sam nie zda wa łem so -
bie spra wy, jak szyb ko mo żna się wzbić na
ta ki po ziom.

Pod czas za jęć na po cząt ku do sko na li się
głów nie tech ni kę pły wa nia, mo żna po wie -
dzieć, że wła ści wie uczy my się pły wać od

no wa. Ma jąc ogra ni czo ną ilość po wie trza,
ka żdy zbęd ny ruch nie tyl ko spa la tlen, ale
też zwy czaj nie ge ne ru je opór wo dy, unie -
mo żli wia jąc nam zro bie nie więk sze go dy -
stan su. Dla te go też kła dzie się wiel ki na cisk
na mi ni ma li za cję te go, co nie po trzeb ne
oraz po pra wę syl wet ki tak, aby by ła jak naj -
bar dziej ae ro dy na micz na.

Fre edi ving, wbrew po zo rom, nie jest do
koń ca ta ki „free”. Na wet w tej dys cy pli nie
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praw dzi wa przy jem ność czer pa na z pły wa -
nia za czy na się od zdo by cia od po wied nie -
go ekwi pun ku. Naj wa żniej sze jest
ob cią że nie oraz pian ka. Za rów no pas ba la -
sto wy, jak i nec ka (ob cią że nie za kła da ne na
kark) mo żna w ła twy spo sób stwo rzyć z dę -
tek ro we ro wych oraz oło wiu. Je śli cho dzi o

pian kę, to na po czą tek świet nie na da je się
ta naj tań sza tria th lo no wa. Śli ski neo pren da -
je nam po trzeb ny po ślizg oraz nie krę pu je
na szych ru chów. Do brym po my słem jest
też za ku pie nie płetw. Te po win ny być dłu -
ższe niż płe twy uży wa ne przy zwy czaj nym
nur ko wa niu, a to dla te go, że ru chy wy ko -
ny wa ne no ga mi są znacz nie wol niej sze.
Mniej si ły po świę ca my na ko pa nie, choć

na dal za cho wu je my sto sun ko wo du żą wy -
daj ność. Praw do po dob nie efek tem ubocz -
nym bę dą tu licz ne skur cze, ale po
pierw szym mie sią cu roz pły wa nia wszyst ko
po win no wró cić do nor my.

Ma jąc na sze fre edi vin go we „ABC”, w
koń cu mo że my się cał ko wi cie wy lu zo wać
w wo dzie. Mi mo wol nych i nie zbyt czę -
stych ru chów, jest nam do sta tecz nie cie pło.
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Dzię ki pian ce opo ry na sze go cia ła nie są
du że (obę dzie się na wet bez go le nia nóg), a
co naj wa żniej sze, ołów spra wia, że ma my

do sko na le zba lan so wa ną pły wal ność – nie
to nie my i nie je ste śmy wy rzu ca ni na po -
wierzch nię. Mo że my do świad czyć wod nej

nie wa żko ści, pły nie my tyl ko po li nii po zio -
mej, nie tra cąc ener gii na utrzy my wa nie się
pod wo dą. Ten mo ment jest dla mnie jed -
nym z naj przy jem niej szych do świad czeń,
któ re mo że my prze żyć pły wa jąc. Po zwa la
mak sy mal nie się od prę żyć i czer pać praw -
dzi wą przy jem ność z sa me go tyl ko prze by -



Nuras.info 12/2016

52

wa nia pod wo dą. Oczy wi ście wcze śniej
czy póź niej znów trze ba się wy nu rzyć i na -
brać po wie trza. Na chwil kę jed nak mo że -
my zro zu mieć po sta cie pierw szo pla no we z
fil mu „Wiel ki Błę kit”, któ re aż rwa ły się, by
po zo stać w głę bi nach mo rza.

Na tre nin gach w Kra bie pły wa my raz w
ty go dniu, ma jąc do dys po zy cji ba sen Wi sły,

któ ry od po ło wy dłu go ści jest do syć głę bo -
ki (3,5 m), przez co jest świet ny do wszyst -
kich pod wod nych ćwi czeń. Trud niej za to
utrzy mać tę sa mą od le głość od dna ro biąc
dy stans. Oprócz ty po we go pły wa nia na od -
le głość klu czo wa jest zdol ność do re lak sa -
cji pod wo dą, sku pie nie się na tym, co nas

ota cza, oraz przy zwy cza je nie or ga ni zmu
do ak cep ta cji fak tu, że nie od dy cha my, ale
wca le nam to nie prze szka dza. Cza sem ba -
wi my się pod wo dą, spa ce ru je my czy od li -
cza my w kó łecz ku, aby za jąć umysł czymś
in nym, niż tyl ko my śle niem o koń czą cych
się za pa sach po wie trza.
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Wa żne jest rów nież, aby zna leźć swo je
tem po pły wa nia. Wpa da my trosz kę w ta ki
dy le mat: Pły nąć szyb ciej, bo koń czy się
nam tlen, czy zwol nić i tym sa mym dłu żej
prze by wać pod wo dą, ale mniej go zu ży -
wać. Na szczę ście ta kie kwe stie zo sta ją roz -
strzy gnię te na tu ral nie i po pew nym cza sie

tre nin gów prze sta je my za przą tać tym so bie
gło wę. Cia ło sa mo przy sto so wu je się do pa -
nu ją cych wa run ków, a nam po zo sta je tyl ko
ko ry go wa nie nie do sko na ło ści.

Nie od łącz nym ele men tem tre nin gów jest
wza jem na ase ku ra cja. Nie na le ży za po mi -
nać, że jest to bądź co bądź sport eks tre mal -

ny. Je śli jed na oso ba jest pod wo dą, to dru -
ga po win na ją ob ser wo wać i w ra zie cze go
być go to wa do po mo cy. Pły wa nie sa mo -
dziel ne ab so lut nie nie wcho dzi w grę, po -
nie waż mo ment, w któ rym nasz or ga nizm
pró bu je oszczę dzić tlen, odłą cza jąc nam
świa do mość przy cho dzi kom plet nie nie spo -
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dzie wa nie (wiem co mó wię). Oso ba, któ rej
zda rzy się ta ki wy pa dek, przy od po wied niej
po mo cy prak tycz nie od ra zu do cho dzi do
sie bie. Nie ste ty, je śli ta kie wspar cie nie zo -
sta nie udzie lo ne na czas, mo żna się spo -
dzie wać naj gor sze go. Uczu lam na
po sia da nie za ufa ne go part ne ra, z któ rym

wcze śniej prze ćwi czy li śmy wa rian ty udzie -
la nia so bie po mo cy.

Oprócz za jęć ba se no wych czy wy pa dów
nad je zio ro czę stą prak ty ką jest rów nież
ćwi cze nie bez de chu na po wierzch ni. Słu żą
do te go spe cjal ne ta be le O2 oraz CO2, któ -
re mo żna wy ko nać choć by w cie płym łó -

żku. Po le ga ją one na wstrzy my wa niu od de -
chu na pe wien okre ślo ny czas. Po upły wie
te go cza su ma my chwi lę na od po czy nek i
pró bu je my wy trzy mać trosz kę dłu żej. Po -
wta rza my ćwi cze nie pa rę ra zy. Po zwa la to
na znacz ne wy dłu że nie cza su, ja ki je ste śmy
w sta nie wy trzy mać pod wo dą.
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Dwa ra zy w ro ku w Pol sce od by wa ją się
za wo dy przy cią ga ją ce fa nów te go spor tu.
Ja ko że na sza ka dra pły wa na po zio mie
świa to wym (znaj du je się w niej na wet
mistrz świa ta po tra fią cy w płe twie prze pły -
nąć 300 me trów) to po ziom jest nie zwy kle
wy so ki. W te go rocz nej edy cji wy stą pi ła

dru ży na z na sze go klu bu. Naj lep szy oka zał
się Ka mil Kloch, zaj mu jąc 11 miej sce. Resz -
ta star tów na szych za wod ni ków rów nież
nie oby ła się bez emo cji. Aby za li czyć pró -
bę, trze ba wy ko nać po praw nie pro ce du rę,
czy li do wieść, że jest się świa do mym i co
naj wa żniej sze – wy nu rzyć się o wła snych

si łach. Nie ste ty, mnie oraz klu bo we mu ko -
le dze się to nie uda ło, co po ka zu je, że na -
wet za wod nik, któ ry cię żko przy go to wy wu-
je się do te go wy da rze nia i za cho wu je pe -
wien po ziom bez pie czeń stwa jest na ra żo ny
na omdle nia. Na szczę ście na ka żdym to -
rze na ba se nie znaj du je się dwóch ra tow ni -
ków dba ją cych o zdro wie uczest ni ków. Z
za wo dów wra ca my jak naj bar dziej za do -
wo le ni oraz zmo ty wo wa ni do dal szych tre -
nin gów.

A o to Ka mil w ak cji:
https://www.youtu be.com/watch?v=WIo -

qa fxY r0M
Pod su mo wu jąc, uwa żam, że fre edi ving,

a przy naj mniej ten ba se no wy, jest spor tem
dla ka żde go fa na pły wa nia. Świet nie po -
zwa la ode rwać się od ru ty ny dnia co dzien -
ne go. Nie trze ba mieć żad nych spe cjal nych
umie jęt no ści czy bar dzo dro gie go sprzę tu,
aby dać się po rwać pięk nu te go za ję cia.

Ser decz nie po le cam wszyst kim nur kom,
a tych z oko lic Kra ko wa za pra szam do Aka -
de mic kie go Klu bu Pod wod ne go KRAB na
wspól ny tre ning.

Fo to: Pa try cja Ra diow ska -Po lak, 

Ra dek Kon drad Fur mań ski
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http://www.wioskisos.org
http://www.cmas.pl/


Nuras.info 12/2016

58

Co się tam wy da rzy ło?
Po wie lu la tach ist nie nia nur ko wi -

ska w za la nym ka mie nio ło mie w Ja -
worz nie - Szcza ko wej, zna ne go pod
na zwą „Ko par ki”, przy szedł czas na
zmia ny. Do tych cza so wy wła ści ciel
utra cił dzie rża wę zbior ni ka i te re nów
przy le głych, a ca ły te ren ku pił od
mia sta miej sco wy biz nes men nie -
zwią za ny z nur ko wa niem, ale z gło -
wą do in we sty cji.

Co się za tem dzie je?
Po przed ni dzie rżaw ca bar dzo nie przy -

chyl nie usto sun ko wał się do de cy zji lo kal -
nych władz. Nic dziw ne go, prze cież ty le lat
in we sto wał w roz wój i in fra struk tu rę te go
miej sca. Nie ste ty, prze pi sy są prze pi sa mi.
Okres dzie rża wy do biegł koń ca i zna lazł się
in we stor, któ ry za pła cił wię cej. W efek cie
ba za znacz nie się zmie ni ła. Po przed ni wła -
ści ciel wy cią gnął ze zbior ni ka sa mo lot An
12 i prze wiózł go do ka mie nio ło mu „Za -
krzó wek”. Wieść nie sie, że na wet ry by zo -

sta ły prze trze bio ne prą dem. Ile w tym praw -
dy, nie wiem, ale fak tycz nie okres przej ścio -
wy od po przed ni ka do no wej in fra struk tu ry
był dość po nu ry.

W 2016 ro ku te re ny przy le ga ją ce do za -
le wu za czę ły się in ten syw nie roz wi jać. In -

we stor po sta no wił udo stęp nić nur kom wie -
le do god no ści, ma my więc już cie ka we
wia ty, miej sca do prze bra nia, to a le ty oraz
ba zę nur ko wą po wo lut ku roz pę dza ją cą się
do mia na zna czą cej – z mo żli wo ścią ła do -
wa nia bu tli. Idzie ca ły czas ku lep sze mu.

Kamieniołom „Koparki” – 2016
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Trzy mam kciu ki, aby ta ten den cja się za -
cho wa ła!

A co pod wo dą?
Sa mo lot znik nął, ale za to pio no nor mal -

ny sta tek, ku ucie sze ga wie dzi nur ko wej. Ta
do dat ko wa atrak cja dla nur ków znaj du je się
po le wej stro nie zbior ni ka, na oko ło 14 me -
trach. Wpły wać do wnę trza nie wol no,
wszę dzie na wlo tach do wra ku są przy cze -
pio ne ta blicz ki „za kaz wpły wa nia”. Za sta -
na wia łem się jed nak, co się sta ło z ry ba mi?
Czy fak tycz nie zo sta ły wy bi te i nic już tam
nie ma? Pod czas wrze śnio we go wy jaz du
ka mie nio łom przy wi tał nas cał kiem do brą
przej rzy sto ścią wo dy, do oko ło 10 me trów.
Ko par ki sto ją na swo im miej scu. Je śli cho -
dzi zaś o ry by, stan dar do wo wi du je się oko -
nie. Na to miast w pół noc nej czę ści
zbior ni ka, na pra wo od plat form nur ko wych
spra wa ma się nie co ina czej. Jest tam za -
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tocz ka, zbyt płyt ka, aby by ła głów ną atrak -
cją dla nur ków i tam wła śnie znaj du je się
du ża ilość ryb. Oso bi ście wi dzia łem ol brzy -
mie sta do, praw do po dob nie bo le ni al bo
cze goś o po dob nym kształ cie. Spo tka łem
pło cie, a ta kże ogrom ne go ka ra sia Koi
(chiń ska od mia na, bia ło -po ma rań czo wa),

wiel ko ści du że go kar pia! Wła śnie tam mo -
że my tra fić na nie licz ne w tym ka mie nio ło -
mie ro śli ny pod wod ne. Nur ku jąc na
„Ko par kach”, chcąc uwiecz nić nie tyl ko ko -
par ki, ale i wrak ło dzi, war to po pły nąć,
choć na chwi lę, w tę płyt ką za tocz kę.

Ni gdy nie mia łem cza su obejść zbior ni ka

do oko ła. Opły nąć, ow szem, i w le wo, i w
pra wo. Tym cza sem oka zu je się, że mia sto
wspól nie z no wym in we sto rem prze pro wa -
dzi ło dość grun tow ną zmia nę te re nów przy -
le głych. Po wstał pięk ny park zdro jo wy z
ła wecz ka mi i in fra struk tu rą do spa ce ro wa -
nia dla wszyst kich pra gną cych wy po czyn -

fot. Jacek Biernacki
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ku. War to sku sić się na ten oko ło pół go -
dzin ny spa cer.

Po le wej stro nie ka mie nio ło mu od naj -
dzie my in ny zbior nik wod ny. Du żo płyt szy,
ale po wierzch nio wo cał kiem du ży. Nie nur -
ko wa łem tam, ale po dob no jest w nim du -
żo ra ków, a z po wierzch ni wi dzia łem spo ro
ro ślin pod wod nych. Przy świe tle sło necz -

nym mo że się oka zać, że i tam mo gą być
cał kiem sym pa tycz ne nur ko wa nia, nie zbyt
głę bo kie, ale wi zu al nie pięk ne. Ka mie nio -
łom „Ko par ki” z ca łą pew no ścią od ra dza
się, ja ko miej sce nur ko we w Pol sce. Obec -
ny wła ści ciel ca ły czas po wo lut ku in we stu -
je, więc po ja wia ją się i chod nicz ki, i

ła wecz ki, na wet le żan ki wi dzia łem. Bra ku -
je jesz cze skle pi ku czy ja kie goś ba ru. Nie
śmiem ma rzyć na wet o re stau ra cji, ale kto
wie, w koń cu no wy wła ści ciel ma smy kał kę
do in te re sów.

Dla przy po mnie nia. Zbior nik Ja worz no -
-Szcza ko wa po wstał w in try gu ją cych oko -

fot. Jacek Biernackifot. Jacek Biernacki
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licz no ściach. W 1997 ro ku Za kład Ener ge -
tycz ny odłą czył ko pal ni prąd z po wo du kil -
ku let nich za le gło ści płat ni czych, a wo dy
grun to we szyb ko za la ły wy ro bi sko. W Ko -
pal niach od kryw ko wych nie wol no uży wać
sprzę tu, któ ry ku mu lu je spa li ny, za tem
wszyst kie pom py od pro wa dza ją ce wo dy
grun to we za si la ne by ły prą dem. Chwa ła za
nie go spo dar ność. Mo że in ni za rząd cy po -

dob nych wy ro bisk wpad ną na ta ki po mysł.
Je śli o mnie cho dzi, to za nur ko wał bym we
wszyst kich mo żli wych ka mie nio-  ło mach
Pol ski.

W 2017 ro ku bę dzie, we dług mo ich ob -
li czeń, XX -le cie za la nia te go ka mie nio ło mu.
Mo że war to tam zaj rzeć, dro gi Czy tel ni ku,
je śli jesz cze tam nie by łeś.

Ru di Stan kie wicz

Safari nurkowe
w Chorwacji

Weekend majowy
29.04-6.05.2017
Luksusowa łódź

typu safari
Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl

tel.601321557

MMaaggaazzyynn  NNuurraass..iinnffoo
ppoobbiieerraannyy  jjeesstt  śśrreeddnniioo  

ww  6655000000  eeggzz..,,
nniiee  mmoożżee  zzaabbrraakknnąąćć  

ww  nniimm  TTwwoojjeejj  rreekkllaammyy
kklliikknniijj  ppoo  sszzcczzeeggóółłyy

http://nuras.info/index.php?reklama,18
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
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http://www.wioskisos.org
http://www.jagnablue.pl/
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Zi ma za pa sem, wol ne go cza su
trosz kę wię cej, więc mo żna go wy ko -
rzy stać na to, by le piej po znać wła -
sny sprzęt nur ko wy. Ka żdy z nas
okres ten po żyt ku je w in ny spo sób,
np. za czy na jąc od do pa so wa nia no -
wych wę ży wraz ze zmia ną ko lo rów,
do da nia lub usu nię cia ka ra bin ków,
wy mia ny ma no me trów, za adap to wa nia
ka sku i la ta rek, koń cząc czę sto na
zmia nach kon fi gu ra cyj nych. Jed nym
sło wem, naj czę ściej to wła śnie zi mą
bo ry ka my się z wy bo ra mi, osta tecz ną
de cy zję opie ra jąc w głów nej mie rze
na wła snych lub cu dzych do świad cze -
niach.

Mo ja prak ty ka ser wi so wa nie jest du ża, ale
na prze ło mie tych kil ku lat za uwa ży łem, że
jest jed no po łą cze nie, któ re spę dza sen z po -
wiek nie jed nej oso bie nur ku ją cej. Naj dziw -
niej sze jest to, że po łą cze nie to wy stę pu je w
ka żdej kon fi gu ra cji sprzę to wej, po cząw szy

od po je dyn czej bu tli, w któ rej znaj du je się je -
den raz, po dob nie jak w kon fi gu ra cji back
mo unt i aż dwa ra zy w kon fi gu ra cji si de mo -
unt. O bu tlach sta ge nie wspo mi nam, bo trak -
tu ję je ja ko ze staw bu tli po je dyn czej.

O czym mo wa w tym ukła dzie? Wła śnie
o ta jem ni czym po łą cze niu wę ża HP z ma -
no me trem. Co w nim jest ta kie go, że nie jed -
ne mu spać nie da je? Znaw cy te ma tu
od po wie dzą, że nic. A jed nak…

Czę sto się uśmie cham, sły sząc w słu -
chaw ce głos Klien ta, któ ry ze łza mi w
oczach mó wi:

– Pa nie, co pan mi za wąż HP sprze dał?
Jak go pod łą czy łem, to sy czy i gaz le ci, a na
sta rym dzia ła ło bez za rzu tu!

lub
– Czło wie ku, ten ma no metr od cie bie jest

do ni cze go, pod łą czy łem go do wę ża i gaz
mi wy la tu je.

A cza sem:
– Pro szę pa na, ten ma no metr po do krę -

ce niu do HP nie krę ci się wo kół wła snej osi!

Roz wią za nie uzy sku ję zwy kle po krót kiej
roz mo wie z Klien tem, któ ry już po chwi li
jest za do wo lo ny z dwóch po wo dów – zna -
lazł roz wią za nie swo jej roz ter ki i po znał
bu do wę po łą cze nia, z któ re go ko rzy stał
przez kil ka ład nych lat. Te raz wiem, że ist -
nie je du ża gru pa nur ków, któ rym bu do wa
te go złą cza jest ob ca. Spo ty ka ją się z nim
do pie ro w czte ry oczy po kil ku la tach nur -
ko wa nia, kie dy nad cho dzi czas na zmia ny
lub kie dy coś od mó wi po słu szeń stwa, a pod
wo dą sły chać tyl ko szmer ucie ka ją ce go ga -
zu.

Dzi siaj po sta ram się przy bli żyć to wa żne
po łą cze nie, w któ rym za cho dzą bar dzo cie -
ka we prze mia ny ga zo we. Bę dzie więc tro -
chę bu do wy i odro bi na fi zy ki.

Na pierw szy rzut oka ka żdy je zna, bo na
ma no metr pa trzy my kil ka ra zy przed, kil ka -
na ście ra zy w trak cie i za wsze na koń cu
nur ko wa nia. Cel jest pro sty – mo ni to ro wa -
nie zu ży cia czyn ni ka od de cho we go.

Zacz nij my od po cząt ku:

Tajemnicze połączenie!
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Ma no metr gwint mę ski 7/16”,
Łącz nik / swi wel (są ró żne na zwy), na

któ rym za mon to wa ne są dwa orin gi gu mo -
we,

Wąż HP gwint dam ski 7/16”.
Dwie czę ści w tym po łą cze niu są naj wa -

żniej sze, a mia no wi cie dwa gu mo we orin -

gi, po nie waż uszczel nia ją po łą cze nie oraz
po wo du ją, że pod czas ob ro tu wo kół wła -
snej osi me ta lo we ele men ty nie trą o sie bie.
Z przy kro ścią stwier dzam, że naj czę ściej
jest tak, że raz pod łą czo ny ma no metr nie
wi dzi ser wi su i ser wi san ta przez kil ka lat.

Nie ste ty tyl ko ser wi san ci wie dzą, że nie
słu ży mu to naj le piej, po nie waż po pew -
nym cza sie do cho dzi do za pie cze nia się
łącz ni ka/ swi we la 

i prze rwa nia nur ko wa nia w naj mniej ocze -
ki wa nym mo men cie. Brak co rocz ne go ser -

wi su pro wa dzi do pęk nię cia orin gu na swi -
we lu / łącz ni ku.

Swi wel dzia ła ja ko po śred nik po mię dzy
wę żem HP a ma no me trem. W je go wnę trzu
jest ma leń ki otwór, przez któ ry czyn nik od -
de cho wy do cie ra wprost do wnę trza ma no -
me tru. Znam dwa ro dza je swi we li ró żnią ce
się od sie bie bu do wą i roz mia ra mi. Je den
jest w kształ cie rur ki o dłu go ści 21 mm, na
któ rej koń cach umiej sco wio ne są orin gi,
dru gi o dłu go ści 17,3 mm z po przecz nym
pier ście niem.

Na koń cach te go łącz ni ka / swi we la, też
w spe cjal nych wy cię ciach, za mon to wa ne
są orin gi. Po przecz ny pier ścień unie mo żli -
wia prze miesz cza nie się swi we la pio no wo
wzdłuż osi (ruch od wę ża HP w stro nę ma -
no me tru i od wrot nie, ruch od ma no me tru w
stro nę wę ża HP).

Dłu gość łącz ni ka ma wpływ na mo żli -
wość ob ro tu ma no me tru wo kół wła snej osi.
Je że li w na szym po łą cze niu za mon tu je my
zbyt dłu gi swi wel, któ ry po do krę ce niu na -
kręt ki wę ża HP do ma no me tru nie po zo sta -
wi nam lu zu, to za rów no wąż i ma no metr
bę dą od sie bie za le żne. Ozna cza to, że nie
da się ru szyć ma no me trem ła piąc za wąż i
od wrot nie, nie da się ru szyć wę żem ła piąc
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za ma no metr – ich ruch wo kół wła snej osi
bę dzie nie wy ko nal ny! W tym przy pad ku
na sze po łą cze nie jest złe, a mo żli wość usta -
wie nia ma no me tru do po trzeb oso by pa -
trzą cej na nie go jest nie mo żli we!

Pra wi dło we po łą cze nie to ta kie, kie dy po
do krę ce niu rę ką na kręt ki dam skiej wę ża HP
z gwin tem mę skim ma no me tru mo że my
nie za le żnie krę cić wo kół osi. Trzy ma jąc
nie ru cho mo ma no metr krę ci my wę żem HP
lub trzy ma jąc nie ru cho mo wąż HP krę ci my
ma no me trem. Tyl ko ta kie po łą cze nie gwa -
ran tu je nam usta wie nie ma no me tru do na -
szych wzro ko wych po trzeb i bez pro ble-
mo wy kon takt pod wo dą.

Wy cią gnię ty uży ty, brud ny łącz nik wy -
mie nia my na no wy – i to jest naj prost sza z
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me tod – lub wy mie nia my sa me orin gi, a
łącz nik my je my w myj ce ul tra dźwię ko wej.
Je że li ktoś nią nie dys po nu je, mo że się udać
do za kła du oku li stycz ne go – ka żdy za kład
ją po sia da i za gro sze wy ko na usłu gę. Po
my ciu mu si my zwró cić szcze gól ną uwa gę,
czy otwór we wnątrz łącz ni ka jest dro żny,

czy li czy pa trząc pod świa tło wi dzi my prze -
świt. Na tak spraw ny łącz nik mon tu je my
wcze śniej na sma ro wa ne orin gi w wo recz -
ku stru no wym, za le cam uży cie sma ru Chri -
sto Lu be MCG 129.

Póź niej łącz nik mon tu je my w ma no me -
trze, na stęp nie do krę ca my wąż HP.

Wa żna in for ma cja!!! Wąż z ma no me -
trem skrę ca my z si łą nie wie le więk szą niż
przy krę ca my waż LP, BC czy HP do pierw -
sze go stop nia au to ma tu. Nie są tam po -
trzeb ne ko wal skie si ły, po mi mo wy stę po-
wa nia czę sto 300 bar i wię cej. W bar dzo
pro sty spo sób mo żna to spraw dzić, do krę -
ca jąc rę ką sam ma no metr do wę ża do opo -
ru i wy peł nia jąc obieg ga zem (oczy wi ście
póź niej na le ży do krę cić wąż klu czem z si -
łą, jak opi sa łem po wy żej). Ma ły otwór do lo -
to wy wy so kie go ci śnie nia po wo du je
wy stę po wa nie tam nie du żych sił.

Wy bie ra jąc ma no metr, kie ruj my się je go
wy so ką ja ko ścią, ale sta raj my się ku pić ta ki,
któ ry ma gwint mę ski 7/16” o dłu go ści nie
więk szej niż 7,5 mm.

Po zwo li to za osz czę dzić pie nią dze, bo
nie bę dzie my zmu sze ni do ku pie nia od po -
wied nich wę ży, któ re kosz tu ją naj czę ściej
trzy ra zy ty le co zwy kłe, wszę dzie do stęp ne
wę że HP.

Wra ca jąc do na sze go po łą cze nia, dla -
cze go war to o nie co rocz nie dbać i ja kie
prze mia ny ga zo we w nim za cho dzą. Oka -
zu je się, że w tym sty ku ma my do czy nie nia
z prze mia ną adia ba tycz ną. Nie bę dę tu taj
roz pi sy wał wzo rów i wy kre sów, bo nie o to
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cho dzi w tym ar ty ku le. Naj wa żniej sze do
za pa mię ta nia jest to, że przy na peł nia niu
wę ży, kie dy na sku tek gwał tow ne go otwar -
cia za wo ru szyb ko wpusz cza my do środ ka
sprę żo ny gaz, na stę pu je gwał tow ny wzrost
tem pe ra tu ry – zwią za ny wła śnie z prze mia -
ną adia ba tycz ną. Nie na stę pu je wte dy wy -
mia na ter micz na z oto cze niem, a zmia nom
pod le ga ją wszyst kie pa ra me try rów na nia
sta nu (P ci śnie nie, V ob ję tość, T tem pe ra tu -
ra).Ta bel ka po ni żej przed sta wia teo re tycz -
ną mak sy mal ną tem pe ra tu rę, do ja kiej
mo że zo stać na grza ny gaz o tem pe ra tu rze
po cząt ko wej 20OC.

Wzrost ci śnie nia Tem pe ra tu ra koń co wa
7 bar 234OC  70 bar 706OC  140 bar 920OC
260 bar 1181OC  360 bar 1277OC  

Jak wi dać z wy ka zu, na sze gu mo we orin -
gi na po łą cze niu HP z ma no me trem przy
szyb kim otwar ciu za wo ru do sta ją nie zły
ogień. Nie pro wa dzi on oczy wi ście do spa -
le nia czę ści gu mo wych, ale do pra cy w du -
żych ró żni cach tem pe ra tur, a co za tym
idzie, do szyb sze go ich zu ży wa nia. Na sku -
tek tych zmian wy trą ca się wil goć, któ ra do -
sko na le ra dzi so bie w tych wa run kach,
po wo du jąc po cza sie za pie cze nie się łącz -
ni ka z wę żem HP lub ma no me trem.
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Mo żna w bar dzo pro sty spo sób wy dłu żyć
pra cę po łą cze nia, a mia no wi cie dwa ra zy
do ro ku prze sma ro wać lub wy mie nić zu ży -
te orin gi – nie po trze bu je my do te go ser wi -
su. Sam za wór do lo to wy za wsze otwie ra my
jak naj wol niej. W ten spo sób zmniej sza się
tem pe ra tu rę, któ ra po wsta je w ukła dzie, a
mniej sza ilość cie pła mo że być szyb ciej
roz pro szo na i ode bra na przez oto cze nie.

Mam na dzie ję, że w pro sty spo sób przy -
bli ży łem bu do wę te go po łą cze nia oraz po -
ka za łem – jak i dla cze go na le ży wy dłu żyć
je go ży wot ność.

Niech nad cho dzą cy 2017 rok bę dzie ro -
kiem pro stych ser wi sów nie daw no od kry te -
go po łą cze nia.

ma riusz lin ke - mlin ke

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja
elek tro nicz na) po szu ku je au to -
rów ar ty ku łów. Je że li znasz się
na fo to gra fii pod wod nej, nur ko -
wa niu, sprzę cie nur ko wym, szko -
le niu płe two nur ków  i chcesz
za ist nieć w świe cie na pisz do
nas. Twój ar ty kuł mo że być opu -
bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi
nie jest od płat na. W za mian za
to ofe ru je my Ci jed nak pro mo -
cję w re no mo wa nym ma ga zy -
nie, za miesz cze nie Two je go
zdję cia oraz da nych kon tak to -
wych. Na ar ty ku ły cze ka my do
20 każ de go mie sią ca pod ad -
re sem http://nu ras.in fo/?wy sy la -
nie -ar ty ku low,8.

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

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


PEANUT 21
ASYMMETRIC

MAŁY WOREK O NAJWIĘKSZYCH NA RYNKU MOŻLIWOŚCIACH!

ZASKOCZY CIĘ CO NAJMNIEJ 4 RAZY:

1. SUPER ORYGINALNYM WYGLĄDEM  
TO PIERWSZY ASYMETRYCZNY WOREK NA ŚWIECIE

2. WYTRZYMAŁOŚCIĄ  
DWIE BARDZO WYTRZYMAŁE POWŁOKI DBAJĄ  

O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO  (ZEWNĘTRZNA TO CORDURA 1000D)

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

4. BARDZO MAŁĄ WAGĄ WORKA – ZALEDWIE 950G

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

PEANUT 21

V2 ICE MONO + PEANUT 21 =
PERFEKCYJNA KONFIGURACJA
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OREK WYMAŁMAŁY

 CIĘ CO NAJMNIEJ OCZYZASK

.1 YORSUPER 
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SZYNAJWIĘKO OREK 
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U YNKRNA CH SZY
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ZO ARDWIE BD

BEZPIECZEŃSJE OO TW

.3 Ą REGULATTĄ REGULAOSPR
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PEANUT 21

http://tecline.com.pl


CERTYFIKAT CE  CE1463 EN1809

SERIA PEANUT 21

PERFEKCYJNA
KONFIGURACJA

BĄDŹ KOBIETĄ TAKŻE POD WODĄ!

Zastosuj dwa automaty V2 ICE 
-

PRAWDZIWA PRZYGODA ZACZYNA 
SIĘ WŁAŚNIE TU! LUBISZ PODRÓŻOWAĆ?  

DOPUSZCZALNY CIĘŻAR BAGAŻU TO JUŻ 
NIE PROBLEM!

WAGA CAŁEGO ZESTAWU TO ZALEDWIE 2940 G!!!

http://tecline.com.pl


Nuras.info 12/2016

72

Swo ją przy go dę z nur ko wa niem
za czą łem w sierp niu 1996 ro ku, nad
Je zio rem Bia łym Fi li pow skim, na
dwu ty go dnio wym obo zie CMAS or -
ga ni zo wa nym przez Szko łę Nur ko wa -
nia Ir ka Kont ne go. O kur sie
po wie dział mi ko le ga Ro mek Zbie -
niew ski „Ko man dos”, któ re go zna łem
z Klu bu Ka ja ko we go „Kaj man”. Przed
obo zem kil ka ra zy by li śmy na wy kła -
dach i za ję ciach ba se no wych. Pod
wo dę chcia łem zejść z czy stej cie ka -
wo ści, zo ba czyć, jak to jest, w tym
tak ob cym czło wie ko wi świe cie…

By ły to cza sy cią gle jesz cze nie co „zmi -
li ta ry zo wa ne go” po dej ścia do nur ko wa nia,
gdzie po za umie jęt no ścia mi nur ko wy mi
przy wią zy wa no wa gę do spraw no ści w wo -
dzie i ogól nie for my fi zycz nej. I słusz nie.
Dzień za czy nał się od za pra wy bie go wej i
roz pływ ki, z te go co pa mię tam o 7 ra no.
Po tem by ła to a le ta, śnia da nie i za ję cia pro -
gra mo we: wy kła dy i ćwi cze nia w wo dzie,

czy li ró żne go ro dza ju za ba wy pły wac kie,
po ko ny wa nie co raz więk szych dy stan sów
nie za le żnie od po go dy, uży wa nie sa mych

nóg lub sa mych rąk do po ru sza nia się w
wo dzie, ora nie hek ta rów je zio ra w ABC,
scy zo ry ki i bez de chy co raz głęb sze i co raz

Mój pierwszy raz… pod wodą i w jaskini

ścieżka do Galbanei                                                               fot. Honzo
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dłu ższe itp. O nur ko wa niu w sprzę cie nie
by ło jesz cze mo wy, kil ka prze wi dzia nych
w pro gra mie nur ko wań mia ło się od być w
dru giej czę ści tur nu su.

Po go da pod czas obo zu by ła zmien na,
czę sto świe ci ło słoń ce, ale cza sem pa dał
deszcz i by ło dość chłod no. Nie prze szka -

dza ło to jed nak w re ali za cji ko lej nych za -
jęć pro gra mo wych. Miesz ka li śmy wraz z
ko le gą Pa tem, z któ rym na ten obóz przy je -
cha łem, w na mio cie uży czo nym przez
Prze mka Pie tra sa, gdyż na sze pon cha, z
uwa gi na au rę, się nie spraw dzi ły. By ły to
cza sy, gdy uczęsz cza li śmy do szko ły śred -

niej, a więc za so by fi nan so we mie li śmy
skrom ne. Do je cha li śmy au to sto pem, opła -
ci li śmy kurs, na wy ży wie nie już nie star czy -
ło. Z te go po wo du po cząt ko wo na szym
głów nym po sił kiem by ły ry by ło wio ne w je -
zio rze i ziem nia ki wy ko pa ne na po bli skim
po lu. Wszyst ko przy rzą dza li śmy na ogni -
sku.

W chwi lach wol nych od za jęć nie nu dzi -
li śmy się – po ma ga li śmy sprę żar ko we mu
Prze mko wi Pie tra so wi no sić bu tle do na bi -
ja nia i wy ko ny wać in ne zle co ne mu przez
sze fo stwo za da nia, ty pu wy ko pa nie do łów i
po sta wie nie la tryn, co w su wal skiej zie mi
by naj mniej nie by ło spra wą pro stą… Jed nak
wspól ny mi si ła mi uda ło się to i sze reg in -
nych przed się wzięć. Po kil ku dniach za czę -
li śmy jeź dzić z Prze mkiem do po bli skie go
Fi li po wa „obo zo wym” tra ban tem com bi po
obia dy dla ca łe go obo zu – by ło to kil ka
wiel kich ter mo sów z zu pą i dru gim da niem,
cię żkich i du żych. Przy oka zji do sta wa li śmy
por cje „na kuch ni”, a więc mo gli śmy zre zy -
gno wać z oko nio wo -ziem nia cza nej mo no -
die ty. Po dob nie rzecz się mia ła z
przy no szo ny mi na śnia da nie z po bli skie go
go spo dar stwa zu pa mi mlecz ny mi – my no -
si li śmy te ter mo sy i za wsze po roz da niu zo -

Droga do Galbanei                                                                  fot. Honzo
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sta ło na ty le, że i dla nas wy star cza ło. Wa -
run ki by ły cię żkie, ale by li śmy mło dzi i da -
wa li śmy ra dę. Ko la cja to zwy kle by ły ja kieś
kieł ba ski przy ogni sku wraz z gi ta rą i śpie -
wa mi.

Po zo sta ły wol ny czas za pa mię ta łem
głów nie ja ko grę w ko ści, chy ba w po ke ra
ko ścia ne go. To by ło hi tem te go obo zu i gra -
li śmy w to non -stop.

Opie ku nem na szej gru py mło dych adep -
tów sztu ki nur ko wa nia na sta żu in struk tor -
skim był Ma riusz Bel ler „Ma rio” i to on
zaj mo wał się to kiem na sze go pod wod niac -
kie go szko le nia. Gdy wresz cie przy szła ta
chwi la, mo gli śmy za cząć scho dzić pod wo -
dę. Nasz sprzęt (obo zo wy) to by ły sta re,

sztyw ne i wkła da ne „na my dło” lub „na to -
reb kę” pian ki (pew nie Sto mi lu), cho mą ta
nur ko we (jac ke ty to by ło wte dy coś extra,
by ło kil ka pry wat nych, ale gdzież tam nam
by ło o nich my śleć) i po pu lar ne ze sta wy
dwu bu tlo we 2x8 li trów. Na no gach mie li -
śmy płe twy ka lo szo we ze zwy kłą skar pe tą,

Kaskada wodospadów                                                      fot. Andrzej SzerszeńAutor przed nurkowaniem 
fot. archiwum autora
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by li śmy bez rę ka wi czek. Nie pa mię tam do -
kład nie ćwi czeń, ja kie wy ko ny wa li śmy pod
wo dą, ich wspo mnie nie za tarł czas, pa mię -
tam jed nak, że wo da by ła bar dzo przej rzy -
sta w po rów na niu do te go, co oglą dam w
pol skich je zio rach obec nie. Naj więk szym
mo im zmar twie niem wte dy by ły du że trud -

no ści z prze dmu cha niem się przy scho dze -
niu na głę bo ko ści prze kra cza ją ce 5-6 me -
trów. Dmu cha łem moc no, nie raz po szła
krew z no sa i po tem wy le wa łem ją z ma ski
– by ło cię żko. Uda wa ło mi się jed nak scho -
dzić na za da ne głę bo ko ści i zre ali zo wać
pro gram. Choć my śla łem, że nur ko wa nie to

coś nie dla mnie, sko ro jest aż tak źle… Pro -
ble my te nie usta ły wraz z koń cem kur su,
po cząt ko wo na nur ko wa niach mia łem trud -
no ści z prze dmu chi wa niem się, aż pew ne -
go dnia, pod czas ko lej ne go nur ko wa nia
prze dmu cha łem się z ła two ścią i tak jest do
dziś. W ja kiś spo sób udro żni ły mi się trąb ki
Eu sta chiu sza i od tam te go cza su nie mie -
wam więk szych trud no ści w tej ma te rii.

Pszczółek w Galbanei                                                                fot. Honzo
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Na owym obo zie po zna łem Ja nu sza So -
la rza, któ ry wie le lat póź niej był mo im in -
struk to rem na kur sie di ve ma ste ra PA DI, a
do dziś dnia jest mo im przy ja cie lem. Ja nusz
na tym obo zie był z żo ną i cór ka mi, któ re
wte dy nie uczest ni czy ły w obo zie ja ko nur -
ko wie, ale we wszyst kich za ję ciach po za -
pro gra mo wych jak naj bar dziej. Sta no wi li -
śmy wraz ze wszyst ki mi wspo mnia ny mi
oso ba mi, a ta kże z kil ko ma jesz cze, jak To -
ny Ha lik i Syl wia M., zgra ną eki pę.

Pa mię tam, że pew ne go ro dza ju wy da rze -
niem obo zo wym by ła wi zy ta Grze go rza
Do mi ni ka „Ba na na”, któ re go wte dy po zna -
łem. By łem jed nak zbyt mło dym nur kiem,
by wy py ty wać o ró żne szcze gó ły głę bo kich
nur ko wań, z któ rych był zna ny.

Na za koń cze nie obo zu otrzy ma li śmy
ksią żecz ki płe two nur ka CMAS z pod bi ty mi
kwa li fi ka cja mi płe two nur ka III stop nia, co
upraw nia ło do nur ko wa nia do 10 m z boj ką
pod nad zo rem in struk to ra lub płe two nur ka I
stop nia i do 30 m w gru pie z in struk to rem
lub płe two nur kiem I stop nia. I tak przez kil -
ka lat nur ko wa łem so bie re kre acyj nie, zgod -
nie z po sia da ny mi upraw nie nia mi.

W 2002 lub 2003 ro ku na wie czo rze ka -
wa ler skim ko le gi po zna łem An drze ja Szer -

sze nia „Pszczół ka”. Pszczó łek był in struk -
to rem M -1 CMAS i za czą łem z nim jeź dzić
na wy pa dy nur ko we, a z cza sem zro bi łem
sto pień P -2 i za czą łem mu po ma gać w wy -
jaz dach or ga ni za cyj nie i sprzę to wo. Bar dzo
du żo się od nie go na uczy łem za rów no je -
że li cho dzi o nur ko wa nie, jak i ser wis

sprzę tu, ob słu gę sprę żar ki itp. spra wy oko -
ło nur ko we. Pszczó łek po wo li za czął mnie
wta jem ni czać w nur ko wa nia głę bo kie, so -
lo we i tech nicz ne, któ re wte dy wy ko ny wał
ja ko nu rek ja ski nio wy. Wie le też o swych
nur ko wa niach ja ski nio wych opo wia dał i
co raz bar dziej czu łem, że w tę stro nę chcę

Zanurzenie                                                                fot. Andrzej Szerszeń
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po dą żać. Ku si ła mnie m.in. przej rzy sta wo -
da w ja ski niach, gdyż w je zio rach wi zu ra
nie prze kra cza ła kil ku me trów, a na wy jaz -
dy za gra nicz ne, np. do Egip tu, nie mo głem
so bie po zwo lić.

I tak w 2005 ro ku za pro sił mnie na pro -
wa dzo ne przez sie bie Warsz ta ty Nur ko wa -

nia Ja ski nio we go GNJ, któ re ukoń czy łem
wraz z kil ko ma oso ba mi, m.in. Pio trem Dą -
brow skim „Płe twą” i Jar kiem Ku rem. Po za
Pszczół kiem Warsz ta ty pro wa dzi li wte dy
Mi rek Ko per tow ski, Ra fał Gó rec ki i Lu cy na
Cie ślik, z któ ry mi po tem sze reg lat współ -
pra co wa li śmy spe le onur ko wo w ra mach

GNJ. Nur ko wa nia od by wa ły się w za la nym
ka mie nio ło mie w Gęb czy cach na Dol nym
Ślą sku, a wy kła dy i za ję cia po wierzch nio -
we w po bli skim go spo dar stwie agro tu ry -
stycz nym „Nie to pe rek”. By ło to kil ka dni,
pod czas któ rych na uczy łem się pod staw
nur ko wa nia w ja ski niach w sys te mie fran -
cu skim i z tej wie dzy ko rzy stam do dziś, za -
rów no pod czas nur ko wań, jak i szko le nia
pod czas Warsz ta tów SPE LE Onur ko wa nia,
któ re pro wa dzę.

Mo je pierw sze nur ko wa nie w prze strze ni
za mknię tej od by ło się wkrót ce po Warsz ta -
tach, w za la nych par tiach MRU. Do sys te -
mu pod ziem nych ko ry ta rzy wcho dzi li śmy
przez ja kie goś ro dza ju otwór w pan cer nej
pły cie o dość nie wiel kich roz ma chach
(20x30cm), na stęp nie zje żdża li śmy na li -
nach szy bem win dy ok. 50 m w dół i już
nie opo dal by ły za la ne ko ry ta rze. Nur ko wa -
li śmy z Mir kiem i Pszczół kiem – lo so wa li -
śmy kto w któ rym ko ry ta rzu. Pa mię tam, że
mi przy padł ten naj bar dziej na le wo. Stop -
nio wo scho dził w dół, aż strop zna lazł się
zu peł nie pod wo dą. Wo da by ła bar dzo
przej rzy sta, ze stro pu zwi sa ły dłu gie i cien -
kie „ma ka ro ny” – ta kie for my na cie ko we
po wsta ją ce pod wo dą w sztucz nych obiek -

Transport                                                                  fot. archiwum autora
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tach. Po rę czo wa łem sta bi li zu jąc po rę czów -
kę na ha kach po prze wo dach umiesz czo -
nych na ścia nie, by łem zu peł nie sam.
Do pły ną łem tak do koń ca ko ry ta rza, ja kieś
90 m. Koń czył się za mu ro wa ną ścia ną. Od -
wró ci łem się i za czą łem zwi jać po rę czów -
kę. Spo strze głem, że krę cę korb ką, ale

bę ben ko ło wrot ka się nie krę ci – po lu zo wa -
ły się śru by, czy coś w tym sty lu. Za czą łem
więc zwi jać po rę czów kę na obu do wę ko -
ło wrot ka przy czym nie źle się umę czy łem
– w koń cu to ca łe 90 me trów! Pierw sze nur -
ko wa nie pod stro pem i już od ra zu sy tu acja

awa ryj na… Nie źle się za czy na, po my śla -
łem so bie. Po tem oka za ło się, że mia łem (i
mam do dziś, tyl ko już po pra wio ny) ko ło -
wro tek z pierw szej par tii Al pi nu ra, gdzie
otwór korb ki był okrą gły – po zlu zo wa niu
na krę tek korb ka nie ob ra ca ła ośki bęb na…

Przed 3 syfonem                                                                    fot. Honzo
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Je sie nią 2005 ro ku po je cha li śmy z
Pszczół kiem i Mir kiem do Ru mu nii, gdzie
mia łem mo żli wość po raz pierw szy nur ko -
wać w na tu ral nej ja ski ni. By ło to wy wie rzy -
sko Izbu cul Gal ba nei, któ re wte dy chłop cy
eks plo ro wa li. Trans port sprzę tu gór ski mi

ście żka mi, bi wa ko wa nie w le sie, prze nur ko -
wa nie kil ku sy fo nów od dzie lo nych par tia mi
su chy mi, nie sa mo wi te for ma cje na cie ko we,
ka ska dy wo do spa dów, któ re trze ba by ło po -
ko nać, prze dzie ra nie się przez pod ziem ne
ko ry ta rze i rze ki, łą cze nie tech nik nur ko -

wych z li no wy mi i ca ły ten nie zwy kły pod -
ziem ny świat, nie mo żli wy do zo ba cze nia na
po wierzch ni – wszyst ko to bar dzo mi się
spodo ba ło i od ra zu zła pa łem bak cy la wy -
praw spe le onur ko wych. A do te go po zna wa -
nie za ka mar ków świa ta w ro li je go od kryw cy
– to ta kże by ło nie zwy kle ku szą ce!

W tej chwi li mi ja 11 lat od kąd nur ku ję w
ja ski niach i cią gle mi się to bar dzo po do ba.
Na prze strze ni tych lat stop nio wo za czą łem
prze cho dzić z po mo cy w eks plo ra cjach do
sa mo dziel ne go od kry wa nia no wych pod -
wod nych ko ry ta rzy. Uzbie ra ło się te go już
po nad dwa ki lo me try. I cią gle jest to nie -
zwy kłą przy go dą. Od 2009 ro ku, pro wa -
dząc Warsz ta ty Nur ko wa nia Ja ski nio we go,
a obec nie Warsz ta ty SPE LE Onur ko wa nia,
za czą łem ta kże dzie lić się z in ny mi wie dzą
na by tą pod czas licz nych wy jaz dów spe le -
onur ko wych. Ze wszyst ki mi sy tu acja mi
awa ryj ny mi pó ki co so bie ra dzę, a do wie -
lu nie do pusz czam, co jest w du żej mie rze
wy ni kiem szko le nia i umie jęt no ści, któ re
na by łem od mo je go mi strza i przy ja cie la –
Pszczół ka. Dzię ki Ci, ko le go!

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

SPE LE Onur ko wa nie, Hon zo Di ve
Nurek po wynurzeniu w Galbanei                                                      fot. Honzo



Nuras.info 12/2016

80

RADOSNYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA

ORAZ

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2016 ROKU

http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://aquasklep.pl
http://www.speleonurkowanie.com
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Gdy już masz do brą, me ry to rycz -
nie zre da go wa ną stro nę pa mię taj,
że nie po win no się pro wa dzić z
klien ta mi dłu go trwa łych roz mów
przez te le fon, bo zmę czo ny in struk -
tor to nie do bry in struk tor. 

Nie po wi nie neś tra cić ener gii na ta kie
roz mo wy. Grzecz nie, lecz sta now czo po -
wiedz, że za pra szasz do lek tu ry in for ma cji
znaj du ją cych się na stro nie. Po zwo li Ci to
unik nąć przy je żdża nia do ba zy anal fa be -
tów struk tu ral nych, czy li osób, któ re co
praw da umie ją czy tać, ale nie są w sta nie
zro zu mieć prze czy ta ne go tek stu. Ta kie oso -
by w kon se kwen cji nie zro zu mie ją rów nież
prze czy ta ne go pod ręcz ni ka czy skryp tu, i w
związ ku z tym są bar dzo nie bez piecz ne
pod wo dą. Usu nię cie ich z ba zy po zwo li
unik nąć wie lu wy pad ków nur ko wych! Wła -
ści wie je dy ne roz mo wy te le fo nicz ne, ja kie
po wi nie neś pro wa dzić, to od po wia da nie na
py ta nia czy stro na jest ak tu al na. Ta kie py ta -

nie ma sens, po nie waż w in ter ne cie jest
wie le nie ak tu al nych stron, więc sza nuj tych,
któ rzy ta kie py ta nie za da ją i grzecz nie im
od po wia daj. Po dob nie po stę puj z oso ba mi,
któ re py ta ją o kwe stie nie ty po we, któ re nie
są wy ja śnio ne na stro nie. Po krót kiej roz mo -
wie bez tru du po znasz, kto prze czy tał stro -
nę i za da je sen sow ne py ta nia, a kto nie
prze czy tał, więc jest le niem al bo anal fa be -
tą struk tu ral nym.

Uwa ga! Ist nie je jesz cze szcze gól ne zja -
wi sko po le ga ją ce na tym, że nie któ re oso -
by, cho ciaż umie ją uwa żnie czy tać i
ro zu mie ją tekst, to jed nak za dzwo nią i tak,
tyl ko po to, że by usły szeć Twój głos. Chcą
usły szeć głos ko goś, ko mu ma ją za ufać w
nie bez piecz nym za ję ciu. Ci lu dzie rów nież
za słu gu ją na sza cu nek. Po znasz ich po
pew nym szcze gól nym to nie roz mo wy. Oni
ma ją wszyst kie in for ma cje i ro zu mie ją je,
nie są więc ani le nia mi, ani anal fa be ta mi
struk tu ral ny mi. Chcą się tyl ko do wie dzieć,
ja kim je steś czło wie kiem. Po trze bu ją prze -

ka zu „przy jedź, je stem pro fe sjo na li stą i za -
opie ku ję się To bą”. Nie na le ży trak to wać
ich su ro wo i trze ba umieć od ró żnić tę
szcze gól ną gru pę od le ni i anal fa be tów.

Bar dzo do brą me to dą oka za ło się
umiesz cze nie na stro nie in for ma cji, że mój
te le fon jest włą czo ny co dzien nie, ale tyl ko
od 20.00 do 22.00. Dzię ki te mu od ra zu
wiem, kim jest czło wiek, któ ry dzwo ni np.
o 17.00.

Kie dyś, daw no te mu, gdy jesz cze przed
kur sa mi zbie ra łem za licz ki od kan dy da tów
na kur sy, pro si łem o wy sy ła nie pie nię dzy na
mój do mo wy ad res. Miesz ka łem wte dy przy
ul. An der se na w War sza wie. Ta ki ad res, sta -
ran nie i wy raź nie po da wa łem wszyst kim
pod czas roz mów te le fo nicz nych. Fakt, że
cześć osób wy sy ła ło prze ka zy na ul. An der -
sa oka zał się cen nym źró dłem in for ma cji o
tych lu dziach. Od ra zu wte dy wie dzia łem
– i ni gdy się nie po my li łem – że są to oso by
nie zor ga ni zo wa ne, nie po tra fią ce ra dzić so -
bie sa me ze so bą, nie słu cha ją ce uwa żnie,

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
Uwagi dla organizatora nurkowań, właściciela Centrum Nurkowego, ciąg dalszy



Nuras.info 12/2016

83

roz tar gnio ne, nie sta ran ne, czy li po pro stu
nie bez piecz ne w nur ko wa niu. Wie lo krot nie
ta kie wcze śniej sze ostrze że nie po zwo li ło
mi ostro żniej te oso by trak to wać i za po bie -
gło to wy pad ko wi.

Po dob ne do po wy ższych są przy czy ny,
dla któ rych nie po win no być dłu go trwa łe -
go ga da nia na kur sie. Dla te go po sta no wi -
łem o roz mo wach pod czas kur su na pi sać
wła śnie w tym miej scu.

Pod czas za jęć teo re tycz nych za wsze naj -
pierw po wiedz: „je śli ko muś pod czas wy -
kła du czy fil mu na su nie się py ta nie, niech
chwil kę za cze ka, nie wy łą cza jąc w tym
cza sie uwa gi, a od po wiedź za mo ment pad -
nie, bo wszyst ko jest po wie dzia ne, tyl ko nie
wszyst ko na raz”. Nur ko wa nie jest za ję ciem
dla lu dzi cier pli wych. Nie cier pli wi i ner wu -
sy na pew no nie po win ni nur ko wać. Jed nak
ta wy po wiedź do trze tyl ko do lu dzi my ślą -
cych, na to miast do co ach pa ta tos nie, dla te -
go tak wa żna jest se lek cja klien tów na
wej ściu. Zau wa ży łem, że fil my szko le nio -
we są lep sze od wy kła dów na ży wo, bo au -
to ma tycz nie eli mi nu ją py ta czy, co bar dzo
pod no si ja kość szko le nia.

Spo ro szko dy ro bią „py ta cze wy kła do -
wi”. Py tacz py ta dla te go, że nie uwa żnie słu -

chał. Jest to oczy wi ście je go wi na. Po bła ża -
nie py ta czom prze ry wa ją cym wy kład jest
nie uczci we wo bec tych osób, któ re te go
wy kła du uwa żnie słu cha ją, i dzię ki te mu
wszyst ko ro zu mie ją, więc nie za da ją py tań.
Od po wia da nie py ta czom mar nu je czas in -
nych osób i po gar sza ogól ną ja kość szko le -
nia.

Mo żli wość za da wa nia py tań pod czas za -
jęć prak tycz nych rów nież po win na być ści -
śle re gla men to wa na! Oczy wi ście nur ko wie
czy kan dy da ci na nur ków mo gą za da wać
in struk to ro wi py ta nia, ale nie przez ca ły
czas, kie dy tyl ko przyj dzie im ocho ta, lecz
w ści śle okre ślo nych mo men tach. Cał ko wi -
te unie mo żli wie nie za da wa nia py tań by ło -
by nie bez piecz ne. Wła śnie od te go są
sta ran ne oma wia nia ćwi czeń przed nur ko -
wa niem, że by pod czas nich mo żna by ło za -
da wać py ta nia. Nie mo że być tak, że
in struk tor już ubie ra się w swój sprzęt i za -
raz bę dzie wcho dził do wo dy, a w tym mo -
men cie przy cho dzi kur sant i za da je „tyl ko
jed no py tan ko”. Ta ki czło wiek czę sto nie
ro zu mie, że swo im po stę po wa niem de kon -
cen tru je in struk to ra, prze szka dza mu w
przy go to wa niach i w ten spo sób bar dzo
czę sto uru cha mia la wi nę zda rzeń, któ ra

mo że skoń czyć się czy jąś śmier cią. A gdy
już wy pa dek na stą pi, ta ki za bój ca na wet nie
wpad nie na po mysł, że jest za bój cą. On
prze cież chciał za dać „tyl ko jed no py tan -
ko”. Grzecz ne, lecz sta now cze usta le nie,
kie dy mo żna za da wać py ta nia, to ab so lut ny
fun da ment do zbu do wa nia bez piecz nej ba -
zy nur ko wej!

Po pew nym cza sie kon se kwent ne go sto -
so wa nia tych za sad za uwa żysz zja wi sko,
któ re na wła sne po trze by na zwa łem au to -
se lek cją klien tów. Po zwo li ono uni kać tych,
któ rzy trak tu ją nur ko wa nie jak bez tro ską za -
ba wę. To oni naj czę ściej lek ce wa żą bez pie -
czeń stwo, przy cho dzą na nur ko wa nie
pi ja ni lub po ma ri hu anie, nie słu cha ją na
wy kła dach i ma ją wszyst ko w no sie, a po -
tem w ostat niej chwi li za da ją py ta nia, bo
zwy czaj nie nie słu cha li i nie wie dzą o co
cho dzi.

A w sy tu acji awa ryj nej bę dą wi sieć na
To bie jak dziu ra wa ka po ta na gwoź dziu i
mieć pre ten sje, że nie je steś cu do twór cą.

Du żo do bre go zro bi ła ksią żka o wy pad -
kach nur ko wych, któ rą na pi sa łem. Za raz po
jej wy da niu wró żo no mi ry chłe ban kruc -
two, po nie waż lu dzie prze sta ną do mnie
przy je żdżać. Oka za ło się, że to bzdu ra.
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Ow szem, nie któ rzy prze sta li przy je żdżać,
ale aku rat ci, któ rzy i tak nie po win ni nur ko -
wać, bo nie wi dzie li ró żni cy po mię dzy pój -
ściem na nur ko wa nie a pój ściem na te ni sa.
Od kie dy za czą łem pi sać ksią żki, za uwa ży -
łem, że do mo jej ba zy za czę li przy je żdżać
wy łącz nie war to ścio wi, cie ka wi lu dzie. To
się sta ło ja koś tak sa mo. Chy ba jest tak, że
je śli ktoś czy ta ksią żki, to au to ma tycz nie
ozna cza to, że na le ży do nie co lep szej gru -
py spo łecz nej, niż ten kto ich nie czy ta.

Trak tuj swo ją pra cę po wa żnie, nie pod li -
zuj się klien tom. Ow szem, bądź grzecz ny,
ale też sta now czy. Nie wa haj się we zwać
po li cji, gdy za uwa żysz, że Twój klient bie -
rze nar ko ty ki. Nie wa haj się mó wić otwar -
cie, że nur ko wa nie jest nie bez piecz ne i
wszy scy mu szą się po sta rać, że by się uda ło.

Pa mię taj, że nie pra cu jesz w roz ryw ce.
Je steś ka pi ta nem stat ku, a nie wa ka cyj nym
bła znem dla bo ga tych tu ry stów. Je śli od ra -
zu twar do po sta wisz spra wę w ten spo sób,
po zy tyw na au to se lek cja Two ich klien tów
jest pew na. Naj gor szy, naj bar dziej nie bez -
piecz ny klient nie przy je dzie do Cie bie, po -
je dzie za to do in ne go or ga ni za to ra –
głup sze go i po zwa la ją ce go na wszyst ko.
Ten in ny, głup szy or ga ni za tor bę dzie się

przez pe wien czas cie szył, że za ra bia wię -
cej niż Ty. Do dnia, w któ rym wy dra pie mu
oczy mat ka czy żo na za bi te go nur ka.

W ko me dio wym se ria lu te le wi zyj nym
„Cien ka nie bie ska li nia”, o ży ciu i pra cy
bry tyj skich po li cjan tów, jest sce na, gdy
mło dy po li cjant pró bu je za im po no wać
pięk nej ko le żan ce i mó wi: „A ja to kie dyś
ura to wa łem ży cie dwu stu oso bom”. „Jak to
by ło?” – py ta ona, wy raź nie za in te re so wa -
na. „W mo jej wsi by ła za tru ta stud nia. Za -
bro ni łem pić z niej wo dę”. Pu blicz ność, jak

to ty po wa pu blicz ność w sit co mach, wy bu -
cha śmie chem. Tym cza sem ten chło pak
aku rat ma ra cję.

Rzad ko kie dy sła wa i na gro da spo ty ka
tych, któ rzy ro bią do brą ro bo tę. Tym cza sem
to oni two rzą cy wi li za cję. Ci, któ rzy bu du -
ją do my i wy naj du ją pe ni cy li nę, a nie ci,
któ rzy zdo by wa ją Mo unt Eve rest i ści ga ją
się szyb ki mi sa mo cho da mi.

To masz Stru gal ski

Po wy ższy tekst za wie ra frag men ty be st -
sel le ro wej ksią żki To ma sza Stru gal skie go
„Wszy scy mu szą wró cić – fi lo zo fia nur ko -
wa nia”. Tę i po zo sta łe ksią żki te go au to ra
mo żna ku pić tu: http://ksie gar nia.iknt.pl/se -
arch/se arch?qu ery=stru gal ski

Au tor jest in struk to rem nur ko wa nia, a ta -
kże ad wo ka tem, dok to rem na uk praw nych,
pro wa dzi wła sną Kan ce la rię Ad wo kac ką
www.ad wo kat.stru gal ski.pl. Jest zwo len ni -
kiem su ro wej, wy so kiej od po wie dzial no ści
or ga ni za to rów spor tu czy re kre acji za bez -
pie czeń stwo uczest ni ków. W cza sach gdy
pro wa dził ba zy nur ko we, w pro wa dzo nych
przez nie go ba zach w Pol sce i za gra ni cą,
przez bli sko 20 lat ni gdy nie zda rzył się wy -
pa dek.
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Niech w nadchodzącym Nowym 2017 roku szczęście i pomyślność
nigdy Państwa nie opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił i energii
do tworzenia i realizacji nowych pomysłów

RADOSNYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA

ORAZ

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2016 ROKU
Najserdeczniejsze
życzenia, spokojnych
i pełnych radości Świąt
Bożego Narodzenia, 
a także wielu sukcesów 
w nadchodzącym roku.

http://www.mlinke.eu
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
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Mi mo że Adam Bor kow ski vel Je -
zus na szko le nio wym ryn ku nur ko -
wym funk cjo nu je już od po nad 17 lat,
to rok 2016 był w za sa dzie pierw -
szym ro kiem na szej wspól nej dzia łal -
no ści pod szyl dem Di ve & Tra vel
Cen ter na lo fo ty.pl. Tym bar dziej cie -
szy my się, że ob da rzy li ście nas ta -
kim za ufa niem i spę dza li ście z na mi
wspól nie Wasz wol ny czas, czy to
wy jaz dach week en do wych, czy na
dłu ższych za gra nicz nych wy pra wach,
czy na szko le niach.

W 2016 ro ku głów ny na cisk po ło ży li śmy
na szko le nia fre edi vin go we. Do tych cza so -
we warsz ta ty fre edi vin go we, pro wa dzo ne
przez Ada ma od po nad 12 lat, za stą pi li śmy
kur sa mi PA DI Ba sic Fre edi ver i Fre edi ver.
Po za za ję cia mi ba se no wy mi, prze pro wa -
dzi li śmy też pierw sze se sje fe edi vin go we na

Rok 2016 w nalofoty.pl
czyli freediving, nurkowanie i podróżowanie
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wo dach otwar tych – na na szych po pu lar -
nych wśród nur ków Ko par kach i Za krzów -
ku. Bar dzo dzię ku je my na szym free
kur san tom za wspól nie spę dzo ny czas i su -
per at mos fe rę pod czas za jęć oraz gra tu lu je -
my Wam po myśl ne go ukoń cze nia kur su i
no wej cu dow nej pa sji. Ma my na dzie ję, że
2017 rok bę dzie ob fi to wał w jesz cze wię -

cej wy jaz dów pod ha słem Free&Di ve, i że
na sza fre edi vin go wa ro dzi na bę dzie się sta -
le po więk szać, dla te go na pierw sze szko le -
nie fre edi vin go we za pra sza my już w
stycz niu 2017 ro ku.

2016 rok w na lo fo ty.pl to ta kże wie le
wspa nia łych wy jaz dów za gra nicz nych, o
któ rych mo gli ście czy tać na bie żą co w ko -

lej nych nu me rach Nu ras.in fo. Rok za czę li -
śmy od trze ciej już wy pra wy do Mek sy ku,
pod czas któ rej na sza gru pa upra wia ła tu ry -
sty kę ca ver no wą, a my z Ada mem mo gli -
śmy wcie lać w ży cie zdo by tą, na kur sie Full
Ca ve w 2015 ro ku, wie dzę i pe ne tro wać
pod wod ne ko ry ta rze już nie co bar dziej do -
głęb nie. Ko lej nym, rów nież czę ścio wo ca -
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ve’owym wy jaz dem był dla nas wy pad na
week end ma jo wy na Ma jor kę.

W czerw cu, jak co ro ku, uda li śmy się na
Lo fo ty do Nor we gii, ale tym ra zem po za po -
sze rze niem wy pra wy o wra ki oko lic Na rwi -
ku. Spę dzi li śmy też czte ry dni w oko li cach
Ko ła Po lar ne go, pe ne tru jąc tam tej sze dwie,
cu dow ne, za la ne ja ski nie Plu rę i Li tja gę

oraz in ne su che ja ski nie. Ten punkt pro gra -
mu, ze wzglę du na wy jąt ko wą atrak cyj -
ność, dla nur ka na ka żdym po zio mie
wy szko le nia oraz dla przy nur ków, wpro wa -
dza my już na sta łe do czerw co wej wy pra -
wy na Lo fo ty.

Rok 2016 był też ro kiem pod zna kiem
Por tu ga lii, po trzech la tach wró ci li śmy na

Azo ry, któ re zno wu urze kły nas swo im pięk -
nem. W koń cu uda ło nam się tam spo tkać
re ki ny i wie lo ry by. Wpra wa by ła na ty le
uda na, że jesz cze przed po wro tem za re zer -
wo wa li śmy ter min na 2017 rok. Wró ci li śmy
też na wiecz nie zie lo ną Ma de rę, któ ra jest
ide al nym miej scem na przed łu że nie so bie
nur ko wych wa ka cji w paź dzier ni ku.
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By li śmy też dwa ra zy w Au strii. Od wie -
dzi li śmy oczy wi ście zna ną i lu bia ną przez
nur ków oko li cę je zio ra At ter see, za nur ko -
wa li śmy w rze ce Traun, w je zio rze Wol -
fgag see, Go sau see. Od kry li śmy, no we dla
nas, su per ścian ki w je zio rze Traun see. Jed -
nak naj wa żniej sze by ło spraw dze nie od kry -

tych w 2015 ro ku no wych miejsc nur ko -
wych w Ty ro lu – trzy pry wat ne je zio ra, z
bar dzo ogra ni czo nym, nie ste ty płat nym do -
stę pem, ale w 100% war te swo jej ce ny. W
jed nym mo żna spo tkać wa lecz ne san da cze,
a dwa ko lej ne to pe reł ki na au striac kiej ma -
pie nur ko wej, o wo dzie tak przej rzy stej, jak

le gen dar ne Gru ner See. Oczy wi ście wra ca -
my tam w 2017 ro ku, mu si my tyl ko jesz cze
usta lić naj bar dziej do god ną da tę w na szym
na pię tym już har mo no gra mie wy jaz dów.

Kie dy my śle li śmy, że wy pra wy 2016 za -
koń czy my na paź dzier ni ko wej Ma de rze,
za bie rze my się w koń cu za re mont wy na ję -
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te go na na sze cen trum nur ko we lo ka lu i
spę dzi my tro chę cza su w do mu, jak grom z
ja sne go nie ba spadł na nas li sto pa do wy
Egipt. Do sta li śmy za pro sze nie od wła ści cie -
la ło dzi, z któ rym na wią za li śmy współ pra -
cę, aby przy je chać i spraw dzić wszyst ko na
miej scu, za nim za bie rze my tam pierw szą
na szą gru pę. Tym ra zem by ły to dla nas
pierw sze od dłu gie go cza su wa ka cje i mo -

gli śmy się spo koj nie de lek to wać za rów no
nur ko wa nia mi, jak i słoń cem. Ktoś o nas
dbał tak, jak my zwy kle dba my o na szych
klien tów. Adam sza lał pod wo dą z ka me rą
i wy grze wał się na słoń cu jak jasz czur ka,
oraz oswa jał się z kul tu rą Egip tu. Oczy wi -
ście nie mu szę pi sać, że za ko chał się w po -
łu dnio wych ra fach Mo rza Czer wo ne go i już
w lu tym 2017 wra ca my do Egip tu na Sa fa ri

Bro ther Is land, De da lus, El phi sto ne, a je sie -
nią, lub być mo że w ma ju, chce my od wie -
dzić po raz pierw szy Da hab.

Po za wy jaz da mi za gra nicz ny mi, szko le -
nia mi fre edi vin go wy mi sta ra li śmy się oczy -
wi ście nur ko wać pra wie w ka żdy week end
w Pol sce oraz szko lić no wych nur ków lub
do sko na lić umie jęt no ści tych bar dziej za -
awan so wa nych. Adam miał też peł ne rę ce
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ro bo ty przy ser wi sie Wa szych, czę sto bar -
dzo za nie dba nych au to ma tów. Nur ko wie
pa mię taj cie, że re gu lar ny ser wis Wa sze go
sprzę tu to przede wszyst kim Wa sze bez pie -
czeń stwo pod wo dą!

Roz wi ja li śmy też tro chę nie ty po wy sklep
ze sprzę tem nur ko wym. Nie ty po wy dla te -
go, że chce my w nim sku pić się na po mo -
cy Wam w wy bo rze sprzę tu nur ko we go,
je go in dy wi du al nym do bo rze. Nie bu du je -

my więc ko lej ne go skle pu on -li ne, po mi mo
że na na szej stro nie in ter ne to wej jest ta ka
za kład ka. Sta wia my na in dy wi du al ny kon -
takt z klien tem i pro fe sjo nal ne do radz two,
tak że by za ku pio ny sprzęt był rze czy wi ście
tym, cze go po trze bu je cie.

No i naj wa żniej sze – re mont! Za czę li śmy
go na po cząt ku li sto pa da i ma my na dzie ję,
że już na po cząt ku 2017 ro ku bę dzie my
mo gli Was za pro sić do na sze go ma łe go, ale

przy tul ne go cen trum nur ko we go, któ re bę -
dzie miej scem do szko leń oraz wspól nych
spo tkań w cen trum War sza wy.

Jesz cze raz dzię ku je my na szym Klien tom
i Przy ja cio łom za ten wspól ny 2016 rok, a
tych któ rzy chcie li by się do nas przy łą czyć
w 2017 ro ku ser decz nie za pra sza my!

Aga ta i Adam

nalofoty.pl
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CENTRUM NURKOWE CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a

40-570 Katowice

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

tel. kom. Paweł: 602 619 807

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl

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

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

http://shop4divers.pl/
http://www.hydrozagadka.pl
http://www.freebody.eu
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wwwwww..ddaalleekkoobblliisskkoo..ppll

AAbbyy  pprrzzyy
śśwwiiąątteecczznnyymm  ssttoollee
nniiee  zzaabbrraakkłłoo  śśwwiiaattłłaa  ii
cciieeppłłaa  rrooddzziinnnneejj
aattmmoossffeerryy,,
aa  NNoowwyy  RRookk  nniióóssłł  zzee
ssoobbąą  sszzcczzęęśścciiee  ii
ppoommyyśśllnnoośśćć..

Z oka zji nad cho dzą cych 
Świąt Bo że go Na ro dze nia 
życzę Wam wszystkim, 
aby tak jak mnie 
spełniały się Wam marzenia, 
że by ście zdo by li swój uko cha ny, upra -
gnio ny sprzęt 
i aby ście dzię ki nie mu 
do cie ra li pod wo dą tam, 
gdzie ina czej ni gdy by ście 
nie do tar li. 
No, i że by ście za wsze 
zdro wo wra ca li! 

Ja cek „Fo ther” Klajn

http://www.dalekoblisko.pl
http://fother.pl
http://fother.pl
http://www.bluego.pl
http://Divezone.pl
http://www.nogravity.com.pl
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Suk ces to jed no ze słów, któ re
przy cho dzi mi w pierw szej ko lej no ści,
by pod su mo wać ten rok. Ko lej ne to
sa tys fak cja i pew ność – dla dal sze go
roz wo ju szko ły i szko leń fre edi vin gu
w Pol sce. By umo ty wo wać po wy ższe
sło wa, w kil ku zda niach za pre zen tu je -
my, cze go do ko na li śmy w 2016 ro ku
w ra mach dzia łal no ści FRE EBO DY.

Już na po cząt ku ro ku po pro wa dzi li śmy
wspól nie z Mi kiem Ma ri cem (wło skim in -
struk to rem fre edi vin gu i pły wa nia w mo no -
płe twie) Warsz ta ty pły wa nia w mo no-
płe twie. Wspól nie wy stą pi li śmy rów nież
pod czas Kon fe ren cji Szko le nio wej Tre ne -
rów i In struk to rów pły wa nia w stycz niu w
Ka to wi cach oraz we wrze śniu w Kra ko wie
ce lem pre zen ta cji prak tycz nych ćwi czeń
od de cho wych i pły wa nia pod wo dą przed
wi dow nią naj lep szych tre ne rów kra ju.

Przez okrą gły rok pro wa dzi li śmy szko le -
nia fre edi vin gu na ba se nie w mia stach ca łej
Pol ski – m.in. w Po zna niu, War sza wie, Wro -
cła wiu, Kra ko wie, Gdań sku, Szcze ci nie.

W se zo nie let nim szko li li śmy na pol skich
wo dach otwar tych, od wie dzi li śmy: jez. Po -
widz kie, Ho no rat kę, Za krzó wek, Ko par ki w
Ja worz nie, jez. Iń skie. Na za koń cze nie la ta

po pro wa dzi li śmy za ję cia dla uczest ni ków
„Zlo tu Fre edi ve rów” or ga ni zo wa ne go przez
Sto wa rzy sze nie Fre edi ving Po land.

Współ or ga ni zo wa li śmy szko le nie na kar -
tę łow cy pod wod ne go i uczest ni czy li śmy w
ak cji sprzą ta nia jez. Nie słysz Sto wa rzy sze -
nia Spe ar fi shing Po land.

Zor ga ni zo wa li śmy szko le nia wy jaz do we

Minął 2016 i pierwszy rok

„Szkoły Freedivingu i Pływania – FREEBODY”
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na Wy spach Ka na ryj skich, w Chor wa cji,
Hisz pa nii i we Wło szech, gdzie od kry wa li -
śmy błę kit ne głę bi ny na jed nym od de chu
ra zem z na szy mi ucznia mi.

Od 2016, po za szko le nia mi „Ap nea Aca -
de my”, mo żna u nas ukoń czyć szko le nie
fre edi vin gu opar te na pro gra mie „PA DI Fre -
edi ver” i ta kie szko le nia rów nież prze pro -
wa dzi li śmy.

11 li sto pa da mie li śmy za szczyt go ścić
Umber to Pe liz za rie go, któ ry na na sze za -
pro sze nie przy je chał do Po zna nia, by po -
dzie lić się swo imi do świad cze nia mi, m.in. z
głę bo ko ści 150 m zdo by tych na jed nym od -
de chu ja ko pierw szy czło wiek w hi sto rii.
By li śmy rów nież w ze spo le in struk to rów
pro wa dzą cych mię dzy na ro do we warsz ta ty
Umber to Pe liz za rie go na naj głęb szym ba -
se nie świa ta w Y -40 w Pa dwie we Wło -
szech.

Pro wa dzi li śmy spe cja li stycz ne szko le nia
z pły wa nia w mo no płe twie, do sko na le nia
tech ni ki pły wa nia, in dy wi du al ne spo tka nia
wpro wa dza ją ce i do sko na lą ce umie jęt no ści
fre edi vin gu dla pol skich i za gra nicz nych
fre edi ve rów, warsz ta ty fre edi vin gu dla nur -
ków sprzę to wych oraz osób lu bią cych pły -
wać tyl ko re kre acyj nie.
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Od stro ny spor to wej – wspo ma ga li śmy
tre nin gi pły wa ków olim pij skich z Rio i gro -
na tria th lo ni stów, ale sa mi też nie pró żno -
wa li śmy. Na sza in struk tor ka Agniesz ka
Kal ska w kwiet niu po bi ła 5-let ni re kord Pol -
ski w kon ku ren cji DYN (pły wa nie w mo no -
płe twie pod wo dą na od le głość) osią ga jąc
205 m. Da lej, pod czas Mi strzostw Świa ta
na ba se nie w Fin lan dii dwu krot nie awan so -
wa ła do fi na łów. W grud niu de biu to wa ła
też dru ży na FRE EBO DY pod czas „Bar bór -
ko we go Pu cha ru Ślą ska we Fre edi vin gu”. W
skład ze spo łu wcho dzi li ucznio wie na szej

szko ły, któ rzy re gu lar nie po dej mu ją tre nin -
gi z na mi w Po zna niu, a osią gnię te re zul ta -
ty pod czas pierw sze go wy stę pu, da ją
pro gno zy na dal sze suk ce sy dru ży ny pod -
czas Mi strzostw Pol ski w przy szłym ro ku.
By do brze roz po cząć 2017, tuż po Syl we -
strze wy bie ra my się po now nie na naj głęb -
szy ba sen świa ta do Włoch z gru pą bar dziej
do świad czo nych fre edi ve rów, a har mo no -
gram in nych cie ka wych szko leń i wy jaz -
dów mo żna zna leźć na ofi cjal nej stro nie
szko ły.

Agniesz ka Kal ska

Chcesz opisać
wyjątkowe

nurkowanie?
Chcesz się podzielić

ciekawymi informacjami?
Napisz do nas

redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://www.molamolawear.com
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R 2 TEC STAGE SET

TECHNICAL DIVING EQUIPMENT

TECLINE.COM.PL \ SCUBATECH.PL
Dystrybutor: Scubatech Sp. z o.o. 

ul. Derdowskiego 8, Szczecin  Tel/fax +48 91 453 00 17
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All the best!

Rudi
Stankiewicz

Padi Staff no. 610805
www.bestdivers.pl

tel.601321557

PierszaPomocPrzedmedyczna.pl

http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
http://www.mlinke.eu
http://scubatech.pl
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Znalezisko z „Jeziora Tajemnic”
hitem w koszalińskim Muzeum!

W li sto pa dzie 2016 r. brą zo wa bran so le -
ta znad je zio ra Draw sko jest Za byt kiem

Mie sią ca. To bar dzo nie ty po we zna le zi sko
w tym re gio nie, dla te go za in te re so wa ni

Jezioro tajemnic
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przy je żdża ją na wet ze Szcze ci na i Po zna -
nia.

Od 2015 r. Mu zeum w Ko sza li nie na sta -
łej wy sta wie ar che olo gicz nej „Pra dzie je Po -
mo rza” re ali zu je cykl „Za by tek mie sią ca”.
W je go ra mach pre zen to wa ne są naj cie -
kaw sze eks po na ty po zy ska ne w ostat nich
la tach pod czas re gu lar nych ba dań wy ko pa -
li sko wych lub ja ko tzw. zna le zi ska luź ne.

Bran so le tę prze ka za no na ukow com z
Ko sza li na w ra mach współ pra cy w Ak cji
„Je zio ro Ta jem nic”, nad któ rą Mu zeum w
Ko sza li nie roz to czy ło Pa tro nat. Za by tek zo -
stał wy eks po no wa ny na ory gi nal nej pod -
staw ce z lo go ty pem Ak cji, stwo rzo nej przez

fir mę „Emen” z Draw ska Po mor skie go, któ -
ra rów nież jest Part ne rem Ak cji i pro du ku je
ga dże ty z nią zwią za ne.

Ar te fakt li czą cy oko ło 3200 lat od na le -
zio no nie daw no w Cza plin ku. Nie zwy kle
cen ny eks po nat Sta ro sta Sta ni sław Ku czyń -
ski ofi cjal nie prze ka zał na rę ce Dy rek to ra
ko sza liń skie go Mu zeum Je rze go Bu ział kow -
skie go 4 paź dzier ni ka 2016 r. pod czas kon -
fe ren cji w Sta ro stwie Po wia to wym w
Draw sku Po mor skim. Przed miot mo że być
czę ścią skar bu i przy czy nić się do uru cho -
mie nia wy ko pa lisk w oko li cy je go zna le zie -
nia. Stan za cho wa nia su ge ru je, iż
pier wot nie znaj do wał się w śro do wi sku

wod nym (je zio ro, ba gno) i mógł sta no wić
ele ment tzw. skar bu – a więc gru py przed -
mio tów wy ko na nych z brą zu wrzu ca nych
do wo dy za pew ne w dzi siaj dla nas nie zro -
zu mia łym ob rzę dzie re li gij nym. To rzad -
kość, po nie waż do tej po ry ta kie wy ro by
naj czę ściej wy stę po wa ły na te re nie Me -
klem bur gii oraz Bran den bur gii.

– Za by tek wzbu dza bar dzo du że za in te -
re so wa nie. Wiem, że aby go obej rzeć, lu -
dzie przy je żdża ją na wet ze Szcze ci na czy
Po zna nia – re la cjo nu je dr Łu kasz Gła dy siak
z ko sza liń skie go Stu dio Hi sto rycz ne go „Hu -
zar”, ta kże Part ne ra Ak cji.

Mu zeum w Ko sza li nie: http://www.mu -
zeum.ko sza lin.pl/?q=no de/1826

Fir ma „Emen”:http://emen.com.pl/
Stu dio Hi sto rycz ne „Hu zar”: http://shhu -

zar.wi xsi te.com/hu za r2014
Fot. Ar chi wum Mu zeum w Ko sza li nie.

Dro ny Aka de mii Mor skiej
nad LO w Cza plin ku!

Na po cząt ku li sto pa da w Li ceum Ogól -
no kształ cą cym w Cza plin ku od by ło się spo -
tka nie warsz ta to we na te mat wy ko rzy sta nia
bez za ło go wych apa ra tów la ta ją cych. Wy -
kła dow cą z Aka de mii Mor skiej ze Szcze ci -
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na, któ ry po pro wa dził warsz ta ty, był dr inż.
Grze gorz Stę pień.

Nie for mal ną jesz cze współ pra cę ze
szcze ciń ską uczel nią uda ło się na wią zać
dzię ki Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”, w któ rą za -
an ga żo wa li się tam tej si na ukow cy i stu den -
ci. Przy po mnij my przy tym, że bu dy nek

li ceum to obiekt, w któ rym we dług miej -
skiej le gen dy mo gła ist nieć taj na jed nost ka
Krieg sma ri ne, a jed nym z ce lów Ak cji Eks -
plo ra cyj no -Hi sto rycz nej jest wy ja śnie nie tej
spra wy.

Pan Grze gorz przy bli żył do kład niej bu -
do wę oraz ob słu gę dro nów. Ucznio wie do -

wie dzie li się, na czym po le ga te le me tria,
czy li dzie dzi na te le ko mu ni ka cji zwią za na z
wy ko ny wa niem po mia rów. Po nad to po sze -
rzy li wie dzę o pik se lach, świe tle wi dzial -
nym oraz ma gii na szych oczu, na któ rych
przy kła dzie two rzy się ka me ry dla dro nów.
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Ko lej nym wy da rze niem, oce nia nym ja ko
naj bar dziej in te re su ją ce, by ło wyj ście na
ze wnątrz szko ły i spró bo wa nie wszyst kie go
w prak ty ce. Mło dzież od kry ła jak ste ru je się
UAV oraz jak je go ka me ra za cho wu je się
pod czas ru chu. Mo żna by ło za da wać py ta -

nia na te mat szcze gó łów tech nicz nych. Na
bie żą co ucznio wie ob ser wo wa li ca ły kra jo -
braz z lo tu pta ka na mo ni to rze, a przy oka -
zji zro bio no kil ka zdjęć.

Pod czas lek cji ucznio wie LO zo sta li za -
po zna ni z dzia ła niem Aka de mii Mor skiej,
bli żej po zna li cha rak ter Wy dzia łu Geo in for -
ma ty ki oraz do wie dzie li się kil ku cie ka wo -
stek na te mat stu diów.

Ko lej ne warsz ta ty z Aka de mią już nie ba -
wem!

Oto je den z im po nu ją cych fil mów na krę -
co nych dro na mi AM: https://www.youtu -
be.com/watch?v=6ha xQ -GEZ b4&fe atu re=y
outu.be

Ukazała się nowa mapa jeziora
Z Wydawnictwa EKO-MAP otrzymaliśmy

informację o ukazaniu się nowej mapy
batymetrycznej (głębokościowej) jeziora
Drawsko. Mapa ukazała się już jakiś czas
temu i z pewnością będzie dobrze służyła
w najbliższym sezonie żeglarskim, który na
jeziorze Drawsko oficjalnie zaczyna się 1
maja, a nieoficjalnie – już w kwietniu. Być
może kolejna edycja mapy zawierać będzie
logo Akcji „Jezioro Tajemnic”. Oczywiście,

jeśli tylko otrzymamy informację, napisze-
my o tym!

https://www.facebook.com/6457042088
36883/photos/a.646167368790567.10737
41826.645704208836883/116446085029
4547/?type=3&theater

„U -Bo ot z je zio ra Draw sko”
Naj bar dziej po szu ki wa nym da niem w re -

stau ra cji Sta ry Dra him jest „U -Bo ot z je zio -
ra Draw sko”!

To ory gi nal ne i zdro we da nie na ba zie
ryb, o któ re roz py tu ją tu ry ści w Sta rym
Draw sku. A póź niej wra ca ją z dzieć mi, by
ra czyć się nim po now nie. By wa ło, że la tem
usta wia ła się go dzin na ko lej ka!

Jak re la cjo no wał Ry szard Swęd, wła ści -
ciel re stau ra cji, to praw dzi wy hit, dla te go
cza sem trud no na dą żyć z pro duk cją. To
sma ko wi te da nie, ty po wo ryb ne, z na wią -
za niem do je zio ra i wo dy.

„Sta ry Dra him” – to przed się bior stwo tu -
ry stycz ne i re stau ra cja pięk nie po ło żo na
nad je zio rem Draw sko. Jest to jak do tąd je -
dy na na świe cie re stau ra cja ser wu ją ca „U -
-Bo oty z je zio ra Draw sko”. Dru gi raz z
rzę du zwy cię ży ła w ple bi scy cie na naj po -
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pu lar niej szą re stau ra cję re gio nu, or ga ni zo -
wa nym przez jed ne go z Pa tro nów Ak cji „Je -
zio ro Ta jem nic” – Głos Ko sza liń ski.
Od po wie dzial na za przy go to wa nie tych
sma ko ły ków Ewa Swęd zwy cię ży ła z ko lei
w ka te go rii Naj po pu lar niej szy Ku charz.

Re stau ra cja za pew nia peł ną ob słu gę ga -
stro no micz ną, któ rej pod sta wą jest do bra
pol ska kuch nia. W me nu znaj dzie my

oprócz tra dy cyj nych dań kuch ni pol skiej –
da nia z dzi czy zny (dzik, je leń, sar na), pysz -
ne ry by z je zio ra Draw sko (sie la wa, sie ja,
okoń, lin…), jak rów nież wła sne pie ro gi czy
cia sta pie czo ne w re stau ra cji. Fir ma or ga ni -
zu je ta kże ca te ring oraz im pre zy oko licz no -
ścio we, w tym chrzci ny, ko mu nie, we se la,
ban kie ty, ko la cje fir mo we i in ne przy ję cia
ro dzin ne i biz ne so we. http://sta ry dra him.pl/

F i l m : h t t p s : / / w w w . y o u t u  -
be.com/watch?v=wO UEM Ti Xpsw&fe atu -
re=youtu.be

To za ło ga tor pe dow ca!
O zna le zio nym na stry chu po nie miec kie -

go do mu za gad ko wym zdję ciu przed sta -
wia ją cym ma ry na rzy wy po wie dział się
eks pert z Mie sięcz ni ka „Od kryw ca”. In for -
ma cje uda ło się ze brać dzię ki sym bo lom
wi docz nym na ko le ra tun ko wym.

– Mo im zda niem jest to pa miąt ko we
zdję cie za ło gi nie miec kie go Tor pe dow ca
T.149 z lat 20. XX wie ku – opi su je fo to gra -
fię Łu kasz Or lic ki, szef gru py po szu ki waw -
czej „Od kryw cy”, jed ne go z Pa tro nów
Me dial nych Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”. – Być
mo że jest to zdję cie z 1927 ro ku, gdy okręt
wy co fa no ze słu żby.

Za gad ką po zo sta je, z ja kie go po wo du
zna la zło się ono na stry chu zło cie niec kie -
go do mu, w któ rym za miesz ki wać miał ofi -
cer słu żą cy w po bli skim, okry tym po nu rą
sła wą Or dens bur gu (obec nie jed nost ka woj -
sko wa Bu do wo). W tym miej scu znów po -
wra ca py ta nie o prze zna cze nie tor ped,
któ re wy do by to przed la ty z je zio ra Draw -
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sko. Cią gle po szu ku je my ich zdję cia, co po -
zwo li ło by wy ja śnić czas pro duk cji i prze -
zna cze nie tej bro ni.

Trud no po wie dzieć, na ile po wią za ne są
te spra wy, jed nak o mo żli wo ści pro wa dze -
nia ćwi czeń wojsk tor pe do wych na je zio -
rze Draw sko wspo mi nał kil ka mie się cy
te mu miesz ka niec Cza plin ka Ro mu ald
Czap ski, z cza pli nec kiej Izby Mu ze al nej.
We dług opo wie ści pa na Ro mu al da, prze -
szko lo nych lu dzi prze no szo no póź niej do

Świ no uj ścia, gdzie za po zna wa li się z ku tra -
mi tor pe do wy mi, któ re tam sta cjo no wa ły.
Przy po mnij my ta kże, że po pu bli ka cji na
po cząt ku br. in for ma cji o od na le zie niu nie -
wiel kie go mo de lu tor pe dy, miesz ka niec
Cza plin ka Ma ciej Za krzew ski ujaw nił zna -
le zi sko w po sta ci od zna ki przy zna wa nej za -
ło gom okrę tów tor pe do wych Krig sma ri ne,
tzw. Schnel l bo otów, w dru giej wer sji wpro -
wa dzo nej w 1943 r. Od zna ka zo sta ła od -
kry ta w sta rej po nie miec kiej sto do le w

Cza plin ku.
Na in ny zwią zek z Or dens bur giem wska -

zał też dr Łu kasz Gła dy siak z ko sza liń skie -
go Stu dia Hi sto rycz ne go „Hu zar” (Part ne ra
Ak cji) – pod czas woj ny Niem cy, w ra mach
ak cji pro pa gan do wej, mie li przy wieźć mi -
nia tu ro wy okręt pod wod ny do Or dens bur -
ga, by pre zen tu jąc naj now szą nie miec ką
myśl tech nicz ną bu do wać mo ra le mło de go
na ryb ku NSDAP. Póź niej mo gli przy wieźć
go kil ka na ście ki lo me trów da lej, nad je zio -
ro Draw sko, by po ka zać za sto so wa nie urzą -
dze nia w prak ty ce, tym bar dziej że
„Or den sjun krzy” sta le ćwi czy li że glar stwo
na tym li czą cym pra wie 2 tys. ha po tę żnym
akwe nie.

Zdję cie ma ry na rzy otrzy ma li śmy od Wie -
sła wa Pio trow skie go, pa sjo na ta hi sto rii z
Draw ska Po mor skie go. Skąd je wziął? Otóż
przed la ty otrzy mał je, wraz z wie lo ma in -
ny mi, od nie ży ją ce go już pa na Szczot ki.
Miesz kał on w Zło cień cu, w po nie miec kim
do mu przy ul. Cza pli nec kiej. 

Pan Szczot ka zna lazł fo to gra fię na stry -
chu. We dług in for ma cji pa na Pio trow skie -
go, w je go, a ta kże są sied nich i do dziś
ist nie ją cych do mach, miesz ka ła nie miec ka
ka dra do wód cza z Bu do wa, daw ne go Or -

Wiemy już, co to za formacja -  zdjęcie znalezione w Złocieńcu
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dens bur ga. Wi dać stam tąd do sko na le po zo -
sta łe po tam tym hi tle row skim ośrod ku dwie
wie że.

Od Re dak to ra „Od kryw cy” wie my ta kże,
że okręt któ re go za ło ga zo sta ła uwiecz nio -
na na od na le zio nym zdję ciu, ja ko S. 149
słu żył w ma ry nar ce ce sar skiej od
27.07.1908 r., zaś po I woj nie świa to wej
słu żył w Re ich sma ri ne, czy li po wo jen nej
ma ry nar ce wo jen nej Nie miec. W 1916 lub
17 ro ku wszyst kim tor pe dow com ty pu S
zmie nio no na zwę na T, stąd ofi cjal nie mo -
żna go na zy wać tor pe dow cem T.149. Okręt
w słu żbie po zo sta wał do chwi li wpro wa -
dze nia sze ściu no wych te go ty pu. Ma ry nar -

ka mu sia ła zgod nie z ogra ni cze nia mi trak ta -
tu wer sal skie go część wy co fać. Wy rok padł
na star sze okrę ty, w tym T.149. 16 ma ja
1927 ro ku zo stał „zwra ko wa ny” (ze zło mo -
wa ny).Tor pe dow ce te na le ża ły do tzw.
Gros se Tor pe do bot te, czy li du żych tor pe -
dow ców z za ło gą 77 lu dzi i trzech ofi ce -
rów. Okręt wy po sa żo ny był w czte ry ko tły
pa ro we opa la ne wę glem. Brał udział w bi -
twie ko ło Öster gar nu.

DA NE OKRĘ TU: http://www.wia do mo -
sci 24.ka to wi ce.pl/d/S_149

Obok: in ne zdję cie T.149 z lat 20., z oka -
zji wej ścia do por tu w Świ no uj ściu. Fot.: Ar -
chi wum „Od kryw cy”.

Los Ame ri ca nos w Ak cji
Ak cja zo sta ła wzmoc nio na na stęp nym

spon so rem na gro dy za wy do by cie „U -Bo -
ota” z je zio ra Draw sko, któ ra wy no si obec -
nie aż 95 tys. zł! Piz ze ria Los Ame ri ca nos
po ło żo na w cen trum Cza plin ka za po wia da
ta kże stwo rze nie spe cjal nych dań zwią za -
nych te ma tycz nie z „Je zio rem Ta jem nic”!

Los Ame ri ca nos to je dy na re stau ra cja -
piz ze ria w Cza plin ku z ame ry kań skim je -
dze niem, któ ra już od wej ścia za chwy ca
ara nża cją wnę trza.

– Pra gnę li śmy stwo rzyć re stau ra cję, ja kiej
bra ko wa ło w na szym pięk nym Cza plin ku –
mó wi wła ści ciel ka Iza be la Za broc ka. – Re -

Wnętrze Los Americanos
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stau ra cję, gdzie mo żna zjeść pysz nie i do
sy ta oraz po zna wać no we ku li nar ne sma ki.
Z tych ma rzeń po wsta ła w sa mym ser cu
Cza plin ka re stau ra cja Los Ame ri ca nos.

Klien ci od kry ją tam no we, za ska ku ją ce
sma ki, pysz ne da nia i wy jąt ko wą at mos fe -
rę, któ ra sprzy ja spo tka niom z przy ja ciół mi
i ro dzi ną. Roz ma ite piz ze, a ta kże ame ry -
kań skie je dze nie i kli ma tycz ny wy strój
wnętrz prze no si na uli ce ame ry kań skich
me tro po lii i za bie ra w pod róż ku li nar ną da -
le ko od co dzien no ści.

Lo kal ofe ru je ta kże mo żli wość re zer wa -
cji sto li ka lub do star cze nia dań na wy nos.
Kuch nia pra cu je co dzien nie od 11:00 do
22:00. Lo kal znaj du ją cy się przy ul. Ogro -
do wej 3czyn ny jest do ostat nie go klien ta.
Po le ca my!

Do tych cza so wy mi spon so ra mi głów nej
na gro dy za od na le zie nie i wy do by cie wra -
ku hi sto rycz ne go okrę tu pod wod ne go z
okre su II woj ny świa to wej lub wcze śniej -
sze go, przy pusz czal nie spo czy wa ją ce go na
dnie je zio ra Draw sko, są: Po wiat Draw ski,
Gmi na Cza pli nek, Ka bel Tech nik Pol ska sp.
z o.o., Ho tel „Pa łac Siem czy no” wraz z
Hen ry kow skim Sto wa rzy sze niem w Siem -
czy nie, ECN–Sys te my Nur ko we z Draw ska

Po mor skie go, World Tech nix ze Zło cień ca,
Cen trum Re kla my Emen z Draw ska Po mor -
skie go, su per mar ket In ter marché z Draw ska
Pom., fir ma „Mo to–Styl” z Cza plin ka,
Przed się bior stwo Tu ry stycz ne wraz z Re -
stau ra cją „Sta ry Dra him” w Sta rym Draw -
sku, Za kład Mię sny „Nie dźwiedź” z Ka li sza
Po mor skie go, Po mor ski Bank Spół dziel czy
Świ dwin, Di ver Se rvi ce s.c. ze Star gar du,
„Sła wo gród” z Cza plin ka, Sto wa rzy sze nie
„Wra ker si” z Ło dzi, Mu zeum Mo to ry za cji i
Tech ni ki w Otrę bu sach pod War sza wą, Ku -
sa Woj ciech Usłu gi Ga stro no micz ne „Fast
Fo od” z Cza plin ka, „Ma ki bau” Piotr Ma -
kow ski z By to mia oraz Piz ze ria Los Ame ri -
ca nos z Cza plin ka.

Stro na in ter ne to wa Piz ze rii Los Ame ri ca -
nos: www.los -ame ri ca nos.pl

Film: www.youtu be.com

Ujaw nia nie se kre tów 
Siem czy na trwa

Pod ko niec li sto pa da pro gram „Za nu rze -
nie”(te le wi zja Ad ven tu re HD) pre zen to wał
pre mie ro wy film o ta jem ni cach Pa ła cu
Siem czy no nad je zio rem Draw sko.

Oso by, któ re uczest ni czy ły w X Hen ry -
kow skich Spo tka niach Kul tu ral nych w

Siem czy nie mia ły co po dzi wiać. Miesz kań -
cy po wia tu draw skie go i nie tyl ko, gdyż go -
ście przy by li ta kże ze Szcze ci na, Ko sza li na,
Po lic, Ko ło brze gu, itd., za sma ko wa li sze ro -
ko poj mo wa nej kul tu ry w Sa li Ka mien nej
przy pa ła co we go fol war ku.

W pierw szej czę ści spo tka nia, któ re od -
by ło się 26 li sto pa da br., au to rzy i twór cy
pro gra mu „Za nu rze nie” za pre zen to wa li
pre mie rę re ali za cji fil mo wej pt. „Pa łac
Siem czy no” trak tu ją cej o tym miej scu, je go
hi sto rii, ar chi tek tu rze, a ta kże wciąż licz -
nych za gad kach. Wy świe tlo no rów nież film
o od kry ciu la ta ją cej for te cy B -17 w jed nym
ze szcze ciń skich je zior. Wszyst ko okra szo -
no opo wie ścia mi z re ali za cji fil mów, któ re
przed sta wi ła pro wa dzą ca Na ta lia Ka sow -

Prezentacja odcinka Zanurzenia. 
fot. Robert A. Dydula

http://www.youtube.com/watch?v=-wnv67McomY
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ska. Jed no cze śnie przed sta wio no pu blicz -
no ści wy sta wę 40 ar ty stycz nych zdjęć au -
tor stwa zna ko mi te go fo to gra fi ka Ada ma
Myś ko wa, któ re go fo to gra fie ilu stru ją nie -
któ re z ar ty ku łów Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”.

– Po prze rwie ka wo wej dru gą czę ścią
spo tka nia za wład nę ła dy na micz na mu zy ka
i śpiew, za wie ra ją ce głę bo kie prze ka zy spo -
łecz no -kul tu ro we w wy ko na niu Ze spo łu
HEL LESS. Moc ne brzmie nie, głę bo kie
dźwię ki ob la ne ka ska da mi barw nych świa -

teł (uży czo nych przez fir mę Gru cha -Band)
ni ko mu nie po zwo li ły się nu dzić – re la cjo -
nu je Ro bert A. Dy du ła z Hen ry kow skie go
Sto wa rzy sze nia w Siem czy nie.

Ze spół przed sta wił je go za ło ży ciel, li der
i au tor tek stów Less Ho duń, a ca łe wy da rze -
nie pro wa dzo ne by ło przez Bog da na An -
dzia ka, współ wła ści cie la „Pa ła cu”.

Mi mo że by ła to ostat nia so bo ta li sto pa -
da (licz nie or ga ni zo wa ne an drzej ki), pu -
blicz ność do pi sa ła.

Kom pleks tu ry stycz ny oraz kon fe ren cyj -
no – wy po czyn ko wy Ho tel Pa łac Siem czy -
no jest ta kże spon so rem na gro dy za
„U -Bo ota” z je zio ra Draw sko oraz jed nym z
naj ak tyw niej szych part ne rów Ak cji Eks plo -
ra cyj no – Hi sto rycz nej „Je zio ro Ta jem nic”.
Pro gram „Za nu rze nie” na to miast to je den z
jej Pa tro nów Me dial nych. Mu zeum w Ko -
sza li nie rów nież roz ta cza nad Ak cją swój
życz li wy, me ry to rycz ny Pa tro nat.

Pa łac Siem czy no już w 3D!
To już czwar ty mo del 3D opra co wa ny

przez człon ków Ko ła Na uko we go „Me ti ri”
z Aka de mii Mor skiej ze Szcze ci na w ra -
mach Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”.

– Był to pierw szy wy jazd na sze go Ko ła
do Pa ła cu w Siem czy nie i zde cy do wa nie
nie ostat ni – pod kre śla uczest nicz ka wy pra -
wy Mar ta Ma chow ska.

O stop niu skom pli ko wa nia prac, któ re
prze pro wa dzo no w Siem czy nie, świad czy
licz ba ich uczest ni ków. By li tam stu den ci:
Klau dia Naj dec ka II GIK, Ilo na Gar czyń ska
II GIK, Alek san der Pie trzak III GIK, Mar ta
Ma chow ska III GIK, Piotr Ko zia rek III GIK,
Ma rek Dem czy na III GIK, Emi lia Chmie la -

Prowadzący i artyści.                                                          fot. Adam Myśków



Nuras.info 12/2016

107

rza III GIK, Aga ta Kę po wicz III GIK, Ro man
Ha ła bur da IV GIK, Mo ni ka Me ty now ska IV
GIK, Ani ta Ad ler (Szcze śniak) IV GIK, Ane -
ta Bo chu ne wicz IV GIK oraz Krzysz tof Gó -
rzyń ski III GIK.

Po klik nię ciu w link na le ży chwi lę za cze -
kać, aż pro gram się za ła du je. Po chwi li mo -
del „Pa ła cu Siem czy no” bę dzie go to wy do
oglą da nia. Jak wy ja śnia dr Grze gorz Stę -
pień, któ ry opie ko wał się Ko łem, po więk -
sza nie od by wa się scrol lem mysz ki, a
ob ra ca nie 3D – trzy ma jąc le wy kla wisz
mysz ki i po ru sza jąc nią.

Za pra sza my w wir tu al ną pod róż po peł -
nym ta jem nic i hi sto rycz nych za ga dek Pa ła -
cu Siem czy no, któ ry jest kre atyw nym
part ne rem Ak cji „Je zio ro Ta jem nic” i jed -
nym ze spon so rów na gro dy głów nej za „U -
-Bo ota” z je zio ra Draw sko.

Mo del 3D Pa ła cu w Siem czy nie opu bli -
ko wa ny na por ta lu Sketch Fab:

https://sketch fab.com/mo dels/0ca afe -
c76f9f4fb789e c7c9483d6e 753

Szcze gó ło wy prze bieg prac i za sto so wa -
ne tech ni ki zo sta ły dro bia zgo wo omó wio -
ne w tym ar ty ku le AM:
www.ig.am.szcze cin.pl

Nur ko wie „Je zio ra Ta jem nic”
Są już pierw si uczest ni cy Ak cji Eks plo ra -

cyj no – Hi sto rycz nej „Je zio ro Ta jem nic”,
któ rzy ukoń czy li kur sy nur ko we za in spi ro -
wa ni Ak cją. Kur sy prze pro wa dzi ła Szko ła
Nur ko wa nia AN DA tek na je zio rze Draw -
sko.

– Po prze pro wa dze niu kur su i eg za mi -
nów wy da łem cer ty fi ka ty nur ko we na

pierw szy sto pień OWSD, czy li do 20 m głę -
bo ko ści – in for mu je Da riusz de Lorm.

Trze ba przy znać, że kur san ci – Pau li na i
Na ta lia Wi śniew skie, Ste fan i Ro bert Pa -
trzyń scy oraz Piotr Ja nic ki (wszy scy uczest -
ni czą w Ak cji) – bar dzo do brze tra fi li. Pan

http://ig.am.szczecin.pl/index.php/230-wyjazd-kola-naukowego-geodezji-i-kartografii-metiri-do-palacu-w-siemczynie
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Da riusz to naj lep szy in struk tor nur ko wa nia
świa ta 2013 i 2014 r. i jed no cze śnie ak tyw -
ny uczest nik „Je zio ra Ta jem nic”.

Gra tu lu je my!
Stro na in ter ne to wa AN DA tek: https://pl -

-pl.fa ce bo ok.com/AN DA tek.Pol ska/

„Je zio ro Ta jem nic” z lo tu pta ka
Je zio ro Draw sko z lo tu pta ka. Fan ta stycz -

ne uję cia wy ko na ne przez dro ny szcze ciń -
skiej Aka de mii Mor skiej i pod wod ne –
au tor stwa Szko ły Nur ko wa nia AN DA tek.
War to zo ba czyć!

„Me ti ri” – Ko ło Na uko we Geo de zji i Kar -
to gra fii AM, pod czas po by tu w Cza plin ku
zre ali zo wa ło nie tyl ko pre zen to wa ne przez
nas mo de le 3D, ale ta kże na krę ci ło mnó -
stwo do sko na łych ujęć z lo tu pta ka. Z przy -

jem no ścią pre zen tu je my krót ki film po glą -
do wy po wsta ły ze zło że nia kil ku, spo śród
wie lu frag men tów na krę co nych przez eki -
pę AM. Na to miast rów nie uni kal ne zdję cia
pod wod ne po cho dzą ze zbio rów Szko ły
Nur ko wa nia AN DA tek. Za pra sza my nad je -
zio ro Draw sko!

www.youtu be.com

W pla nach na 2017 
Pik nik Na uko wy 
„Je zio ro Ta jem nic”

Pod czas paź dzier ni ko wej kon fe ren cji
Sta ro stwa Po wia to we go w Draw sku Po mor -
skim oraz ko sza liń skie go Mu zeum, oprócz
prze ka za nia nie zwy kle cen nych ar te fak tów
zna le zio nych w naj bli ższej oko li cy je zio ra
Draw sko, pa dły ta kże za po wie dzi wa żnych
wspól nych przed się wzięć.

Po wra ca my do te ma tu za spra wą ma te -
ria łu wi deo przy go to wa ne go przez Ma ga -
zyn Draw ski – jed ne go z Pa tro nów
Me dial nych Ak cji.

Naj praw do po dob niej w wa ka cje 2017 r.,
wspól nie z ko sza liń skim Mu zeum, któ re jest
jed nym z Pa tro nów Ak cji, zo sta nie zor ga ni -
zo wa na dwu dnio wa im pre za ple ne ro wa o
ty tu ło wej na zwie.

– To bę dzie pierw sze ta kie przed się wzię -
cie i je śli się przyj mie, bę dzie my je kon ty -
nu ować – de kla ru je Sta ro sta Draw ski
Sta ni sław Ku czyń ski. – Dzię ki or ga ni za cji
Pik ni ku Na uko we go spró bu je my bu do wać
to żsa mość re gio nal ną i iden ty fi ka cję z zie -
mią draw ską jej miesz kań ców.

Głów nym ce lem or ga ni za cji I Pik ni ku
Na uko we go „Je zio ro Ta jem nic” jest wy kre -
owa nie do rocz nej im pre zy, któ ra mo że na
sta łe wpi sać się w ka len darz kul tu ral ny zie -
mi draw skiej. For mu ła pik ni ku za pew ni jak
naj szer szy od biór wśród dwóch głów nych
grup: miesz kań ców re gio nu oraz tu ry stów
prze by wa ją cych w okre sie let nim na Po je -
zie rzu Draw skim. Mo ty wem prze wod nim
im pre zy by ło by je zio ro Draw skie oraz je go
ta jem ni ce, co tak na praw dę da ło by asumpt
do pre zen ta cji ca łe go re gio nu. W za mie rze -
niu or ga ni za to rów le ży za pro sze nie przed -
sta wi cie li ró żno ra kich dzie dzin na uki,
kul tu ry, śro do wisk twór czych oraz słu żb pu -
blicz nych, któ rzy po przez pry zmat swo jej
pra cy i do świad czeń za pre zen to wa li by je -
zio ro ja ko wie lo aspek to wy byt eko lo gicz ny,
kul tu ro wy, hi sto rycz ny czy tu ry stycz ny.

Pla no wa ny pik nik po sia dał by dwie głów -
ne czę ści – pa nel ple ne ro wy oraz pa nel dys -

https://www.youtube.com/watch?v=LLwxXIU2QLc
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ku syj ny. Pierw szy z nich ma przy brać for mę
pik ni ku, gdzie na po szcze gól nych sto iskach
pre zen to wać się bę dą m.in. in sty tu cje na -
uko we, śro do wi ska twór cze i mi ło śni cy re -
gio nu. W ofer cie ma ją zna leźć się licz ne
warsz ta ty do ty czą ce sze ro kie go spek trum
wie dzy. Tym sa mym by ła by to naj lep sza for -
ma edu ka cji – eks pe ry men ty, hi sto ria ży wa,
za ję cia po bu dza ją ce kre atyw ność i po ka zy.

Pa nel na uko wy rów nież bę dzie pro wa -
dzo ny w for mie otwar tej. W spe cjal nie
przy go to wa nym miej scu w ob rę bie pik ni ku
pla no wa na jest se ria spo tkań z na ukow ca -
mi, mi ło śni ka mi re gio nu oraz ludź mi kul tu -
ry, któ rzy w cie ka wy spo sób pre zen to wać
bę dą wy ni ki swo ich ba dań na te mat je zio ra
Draw sko, Po je zie rza Draw skie go, jak i w
szer szej per spek ty wie – Po mo rza Środ ko -
we go. Spo tka nia te ma ją mieć cha rak ter
dys ku sji otwar tej dla ka żde go. Uzu peł nie -
niem pik ni ku by ła by sze ro ka ofer ta ku li nar -
na oraz roz ryw ko wa.

Czy te go ro dza ju im pre za się przyj mie?
Pro si my o ko men ta rze!

Film: www.youtu be.com
O współ pra cy z Mu zeum w Ko sza li nie

pi sa li śmy m.in. tu taj: http://je zio ro ta jem -
nic.pl/skarb -sprzed -ty sie cy -lat/

Mo del 3D Zam ku Dra him
Mi ło nam za pre zen to wać pierw szy z mo -

de li opra co wa nych po przy jeź dzie szcze -
ciń skiej Aka de mii Mor skiej do Cza plin ka
nad je zio ro Draw sko.

Mo del Zam ku Dra him opra co wa ny na
wy so kich usta wie niach w pro gra mie Agi soft
Pho to Scan zo stał wy ko na ny zu peł nie bez -
płat nie przez „Me ti ri” – Ko ło Na uko we
Geo de zji i Kar to gra fii AM. Opra co wa no go
w cza sie 26 go dzin, na pod sta wie na lo tu
bez za ło gow cem DJI Phan tom 3 PRO.

– Po więk sza nie od by wa się scrol lem
mysz ki, a ob ra ca nie 3D trzy ma jąc le wy kla -
wisz mysz ki i po ru sza jąc nią – wy ja śnia ob -
słu gę dr Grze gorz Stę pień.

Za pra sza my w fa scy nu ją cą pod róż po
zam ku w Sta rym Draw sku, któ ry ma sta tus
mu zeum. Za mek Dra him jest part ne rem Ak -
cji „Je zio ro Ta jem nic” i jed nym ze spon so -
rów na gro dy głów nej za „U -Bo ota” z
je zio ra Draw sko.

Ko lej ne opra co wa nia wkrót ce!
https://sketch fab.com/mo dels/ad ce -

157ba 8424d7e ace d754276e 267c0

Od kry cie dru giej dłu ban ki
w je zio rze Draw sko

Przed sta wia my pierw szą pra cę na de sła -
ną na kon kurs „Od kryj Je zio ro Ta jem nic z
Ba re”. Z do star czo ne go ma te ria łu wy ni ka,
że au tor, Hen ryk Kil czew ski z Ko sza li na,

http://www.youtube.com/watch?v=v6q7z8Yo9_0
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na tra fił na dru gą już dłu ban kę w to ni je zio -
ra.

Oto na de sła na re la cja:
“La tem od by wa li śmy kurs na płe two nur -

ka P3. Je zio ro Draw sko z je go wi zu rą i ro -
ślin no ścią to extra miej sce na kur sy.

Wy bra li śmy do ćwi czeń brzeg w Sta rym
Draw sku na prze ciw wy spy Bie la wy. Plan
nur ko wy obej mo wał ra tow nic two. Scho dzi -
li śmy po sto ku na 26 m i je den z nas uda wał
nie przy tom ne go, a dru gi pom pu jąc ka mi -
zel kę wy no sił ofia rę na po wierzch nię.
Wtem zo ba czy łem po tę żny kształt na dnie.
Coś le ża ło na gra ni cy wi dzial no ści… 

Ka żdy nu rek zna to uczu cie, że za raz wy -
ło ni się z wo dy coś nie by wa łe go. Ale trze -
ba by ło wy ko nać plan, a od kry cia zo sta wić
na po tem.

Ty dzień póź niej zno wu we szli śmy w wo -
dy je zio ra. Kie ru nek wy spa. Po osią gnię ciu
da nej głę bo ko ści skrę ci li śmy w le wo i po -
su wa li śmy się po ba ty me trii. Po pa ru mi nu -
tach JEST! Po dłu żny kształt dłu go ści oko ło

czte rech me trów. Czu ba ty z jed nej stro ny, a
tę py z dru giej, le żał na po chy ło ści w mu le.
Opły nę li śmy go wko ło, do tknę li śmy. Drew -
no! Wło ży łem rę kę, aby spraw dzić wy so -
kość bo ku i dłoń wpa dła w pu stą prze -
strzeń. To for ma prze strzen na, cię żka. Nie
ma mo wy, że by unieść ją bez spe cjal nych
boi. Wy glą da ła na dzie ło rąk ludz kich. Na -
gle błysk! To dłu ban ka sprzed wie ków. Za -
to nę ła, le ża ła ukry ta przed świa tem i te raz
ją od na leź li śmy! Tak ją oglą da li śmy, aż
pod nio sły się osa dy i wi zu ra znik nę ła.

Za pa mię ta łem otwo ry na dzio bie. Praw -
do po dob nie po sę ku i pra wie 10 cm gru -
bość bur ty. Co by ło przy czy ną za to nię cia,
mo że my się do my ślać. Są dząc po kie run ku
uło że nia ło dzi, ktoś pły nął na wy spę i nie
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do pły nął. A łódź ukry ta w głę bi, bez piecz -
nie prze trwa ła do dnia dzi siej sze go.”

Dzię ku je my za na de sła ną pra cę i gra tu lu -
je my od kry cia! Au to rem zdjęć jest Sła wek
Hał ka.

Lau re atem kon kur su na naj lep szą re la cję
z nur ko wa nia w je zio rze Draw sko zo stał
Ro bert Ben dig -Wie lo wiej ski ze Szcze ci na.
Na gro dą jest su chy ska fan der fir my Ba re
mo del Tri lam Tech Dry. Spon so rem Na gro -
dy jest fir ma ECN -Sys te my Nur ko we, ul. J.
So bie skie go 6, 78-500 Draw sko Po mor skie.
ECN Sys te my Nur ko we: http://www.ba re.pl/

In for ma cja o pierw szej dłu ban ce zna la -
zła się la tem w głów nym wy da niu „In for ma -
cji” w te le wi zji Pol sat (czas: 19:30):
http://www.pol sat news.pl/wi deo -pro -
g r a m / 2 0 1 6 0 8 1 9 - w y  d a  r z e  n i a  -
-1850_6378037/

Mi li tar ne śla dy hi sto rii 
w „Je zio rze Ta jem nic”

Przed sta wia my dru gą pra cę na de sła ną na
kon kurs „Od kryj Je zio ro Ta jem nic z Ba re”.
Au tor, Je rzy Sa dow ski z Gli wic, na tra fił pod
wo dą na po zo sta ło ści mi li tar ne po II woj nie
świa to wej. Zo sta ły one uniesz ko dli wio ne.

Oto re la cja:

„Gdy wio sną zo sta łem za pro szo ny przez
Dar ka de Lorm na nur ko wa nia w je zio rze
Draw sko, w ce lu prze pro wa dze nia po szu -
ki wań za to pio ne go sprzę tu Krieg sma ri ne,
nie by łem szcze gól nie za sko czo ny. Przez
la ta nur ko wa nia zda rzy ło mi się pe ne tro -
wać dna wie lu zbior ni ków wod nych, po -

zna wać wra ki okrę tów wo jen nych, nur ko -
wać w za la nych pod zie miach for ty fi ka cji,
czy szu kać za to pio nych czoł gów. Bez wa -
ha nia po sta no wi łem przy je chać, tym bar -
dziej że jesz cze ni gdy w tym ogrom nym i
cie ka wym je zio rze nie nur ko wa łem. I nie -
ba wem wzią łem udział w kil ku mi sjach Ak -
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cji Eks plo ra cyj no -Hi sto rycz nej „Je zio ro Ta -
jem nic”...

Naj cie kaw sze dla mnie by ło dru gie spo -
tka nie z wo da mi je zio ra Draw sko, co mia -
ło miej sce w po ło wie sierp nia. Dzię ki
okre so wi wa ka cyj ne mu za kwa te ro wa nie
tym ra zem mie li śmy w bar dzo sym pa tycz -

nym in ter na cie Ze spo łu Szkół Po nad gim na -
zjal nych w Cza plin ku. Ten roz dział ak cji
ro ze grał się ta kże w Cza plin ku, gdyż wy -
zna czo ny „akwen ope ra cyj ny” roz cią gał się
na po łu dnie od wej ścia do za to ki Pla ża
(punkt wej ścia do wo dy miał współ rzęd ne
53.569134 16.226679). Ob szar dna, któ ry

pe ne tro wa li śmy, mie ścił się w pro sto ką cie
o wy mia rach 150 x 50 m, a głę bo kość wy -
no si ła od 5 do 12-13 m. Wo da by ła cie pła,
o pięk nym szma rag do wo zie lo nym ko lo rze,
a wi docz ność wy no si ła oko ło 5-6 me trów.

Nur ko wa nie za czę ło się wzdłuż pod -
wod ne go ka mien ne go piar gu, w to wa rzy -
stwie ła wi cy wszę do byl skie go na ryb ku.
Nie co głę biej cią gnę ły się pod wod ne łą ki
ra mie nic i ro ga tek. Pły nąc od da la li śmy się
od brze gu scho dząc w głąb to ni, z któ rej po
cza sie wy chy lił się ob ły, ciem ny kształt...
Przez chwi lę ser ca bi ły moc niej, jed nak to
tyl ko me ta lo wa becz ka. Wró ci li śmy do
prze szu ki wa nia na sze go „akwe nu”. Pod na -
mi zno wu prze su wa ło się piasz czy ste dno,
nie ste ty pu ste. Mi nę li śmy tyl ko kil ka za -
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miesz ku ją cych je ra ków, któ re bo jo wo pod -
no si ły szczyp ce na wi dok pły ną cych nur -
ków. Nie co da lej uroz ma ice nie wpro wa-
dzi ły gej ze ry „go tu ją ce go się” pia sku – to
źró dła wy bi ja ją ce z dna i za si la ją ce je zio ro
w czy stą wo dę.

Chwi lę po ko lej nym na wro cie, na dnie
uj rze li śmy ko lej ny ob ły kształt, tym ra zem
nie du ży i o grusz ko wa tej for mie. Zbo czy li -
śmy więc z kur su, aby przyj rzeć się do kład -
niej no we mu zna le zi sku. Zno wu ser ca bi ły
nie co moc niej, po nie waż na pia sku le żał
za rdze wia ły przed miot, sta no wią cy cha rak -
te ry stycz ne po łą cze nie dwóch sto żków...

Nie by ła to za to pio na bo ja, lecz gło wi ca
gra nat ni ka prze ciw pan cer ne go Pan zer faust!
Czy li jed nak zna leź li śmy coś mi li tar ne go!
Obok le ża ły frag men ty trzo nu z lot ka mi. Je -
den za bra li śmy ja ko świa dec two zna le zi -
ska, gdyż tym ra zem nie mie li śmy apa ra tu
fo to gra ficz ne go. Jesz cze za re je stro wa li śmy
do kład nie głę bo kość i za to czy li śmy sze ro ki
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krąg, by usta lić oraz ozna czyć punk ty orien -
ta cyj ne. Spraw dzi li śmy też ci śnie nie ga zu w
bu tlach, któ re spa da ło nie ubła ga nie. Nie ste -
ty, czas wra cać, więc ko lej ne od kry cia bę -
dą mu sia ły po cze kać.

Za uda ne nur ko wa nie dzię ku ję Pio tro wi
Ma kow skie mu, mo je mu part ne ro wi.”

PS Mi li tar ne zna le zi sko zo sta ło póź niej
pod ję te z dna, wy do by te oraz prze ka za ne
do li kwi da cji przez uczest ni czą cych w ak -
cji „Je zio ro Ta jem nic” sa pe rów pod wod -
nych, Ada ma Brzu skę oraz Ra do sła wa
Ma li now skie go z fir my Di ver -Se rvi ce.

Dzię ku je my za na de sła ną pra cę!
Lau re atem kon kur su na naj lep szą re la cję

z nur ko wa nia w je zio rze Draw sko zo stał
Ro bert Ben dig -Wie lo wiej ski ze Szcze ci na.

Na gro dą jest su chy ska fan der fir my Ba re
mo del Tri lam Tech Dry. Spon so rem Na gro -
dy jest fir ma ECN -Sys te my Nur ko we, ul. J.
So bie skie go 6, 78-500 Draw sko Po mor skie.
ECN Sys te my Nur ko we: http://www.ba re.pl/

Od re dak cji: Fir ma Di ver -Se rvi ce jest jed -
nym ze spon so rów na gro dy za „U -Bo ota” z
je zio ra Draw sko. http://di vers se rvi ce.pl/

Z okazji zbliżających się Świąt
Fundacja AQUARIUS

życzy
Czytelnikom Magazynu Nuras.info, 

aby Bóg, którego narodziny
będziemy niedługo świętować,

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

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

W nadchodzacym Nowym Roku
życzymy wszystkim

bezpiecznych nurkowań,
wspaniałej widoczności w czystych

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

nad i pod wodą.
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MMaaggaazzyynn  NNuurraass..iinnffoo
ppoobbiieerraannyy  jjeesstt  śśrreeddnniioo  

ww  6655000000  eeggzz..,,
nniiee  mmoożżee  zzaabbrraakknnąąćć  

ww  nniimm  TTwwoojjeejj  rreekkllaammyy
kklliikknniijj  ppoo  sszzcczzeeggóółłyy

Czy nie myślałeś 

o wypromowaniu się na

łamach naszej gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo nawiąże

współpracę z au to rami ar ty ku -

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

pod wod nej, nur ko wa niu, sprzę -

cie nur ko wym, szko le niu płe two -

nur ków  i chcesz za ist nieć w

świe cie na pisz do nas. Twój ar ty -

kuł mo że być opu bli ko wa ny.

Współ pra ca z na mi nie jest od -

płat na. W za mian za to ofe ru je -

my Ci jed nak pro mo cję w

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

miesz cze nie Two je go zdję cia

oraz da nych kon tak to wych. Na

ar ty ku ły cze ka my do 20 każ de -

go mie sią ca pod ad re sem

http://nu ras.in fo/.

http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://forum-nuras.com
http://nuras.info/index.php?reklama,18
http://facebook.com/nurkowanietorun

