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Zdjęcie okładki: Monika Kur

OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wy jąt ko wo dłu gi w tym ro ku ma jo wy week end za na mi. Wpraw dzie po go da nie do pi sa ła, ale nic nie

sta ło na prze szko dzie, aby przy oka zji przy rzą dza nia tra dy cyj nych, sma ko wi tych i obłęd nie pach ną cych
pierw szo ma jo wych po traw z gril la ogrzać rów nież zmar z nię te dło nie. 

Trze ba uczci wie przy znać, że w ob li czu pol skich przy mroz ków tym ra zem wy pra wy w bar dziej sło necz -
ne re jo ny świa ta oka za ły się strza łem w dzie siąt kę. Z za cie ka wie niem cze ka my na re la cje z week en do -
wych pod ró ży, rów nież Wa szych. Po wód do ra do ści wy ni ka ją cy z przy mu so we go od po czyn ku od pra cy i
sza rej co dzien no ści mieli jed nak wszy scy, za rów no cie ka wi świa ta pod ró żni cy, jak rów nież mi ło śni cy lo kal -
nych atrak cji, pe ne tru ją cy na sze pol skie je zio ra. 

Chłod na au ra sprzy ja ła za to te go rocz nym ma tu rzy stom, któ rzy bez ża lu mo gli od dać się przy go to wa -
niom do trwa ją cych wła śnie eg za mi nów doj rza ło ści. Po łam cie pió ra, trzy ma my za Was kciu ki! Przy oka zji
pa mię taj cie, że praw dzi wy eg za min doj rza ło ści zda je cie za ka żdym ra zem, gdy prze cho dzi cie na dru gą stro -
nę lu stra, gdzie mu si cie dys po no wać za rów no so lid ną wie dzą teo re tycz ną, ogrom ną daw ką po czu cia od -
po wie dzial no ści za sie bie i part ne ra, jak rów nież opa no wa niem. Pa mię taj cie o tym, bo ten eg za min nie
za wsze uda się po wtó rzyć. 

Przypominamy, że od jakiegoś czasu dostępna jest aplikacja na androda którą można pobrac ze sklepu
Google Play do czego już dzisiaj zapraszamy. Dzięki aplikacji będziecie mogli pobrać aktualny numer
Nuras.info jak też mieć dostęp do numerów archiwalnych.
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Po Rum mu, któ re od wie dzi łem w
2016 ro ku, rósł we mnie ape tyt na
ko lej ne od kry cia kom plek sów bu dyn -
ków, ko palń, miejsc pra cy lub no szą -
cych śla dy obec no ści lu dzi, a któ re
obec nie znaj du ją się pod wo dą.
„Urban di ving” bar dzo przy padł mi do
gu stu i wgryzł się głę bo ko w świa -
do mość, wy mu sza jąc na mnie po szu -
ki wa nia ko lej nych te go ty pu
nur ko wisk. 

O wę gier skiej Ko ba nyi już sły sza łem, wi -
dzia łem ja kieś zdję cia, choć z po cząt ku nie
wie dzia łem, że to są wła śnie zdję cia z tej
ko pal ni, nie mia łem też świa do mo ści, że
ko pal nia znaj du je się w sa mym mie ście.
Bu da pesz tań ska Ko ba nya to tak na praw dę
dzie sią ta dziel ni ca mia sta, le żą ca w czę ści

Kobanya
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nie gdy siej sze go Pesz tu (być mo że jesz cze
nie wszy scy wie dzą, ale Bu da peszt był kie -
dyś dwo ma mia sta mi – Bu dą i Pesz tem, od -
dzie lo ny mi od sie bie Du na jem). Kie dyś
(czy li mniej wię cej w oko li cach XII wie ku)
ca ła ta oko li ca zaj mo wa ła się wy do by ciem
su row ców bu dow la nych (oprócz wa pie nia,

wy do by wa no tu taj gli nę) po trzeb nych przy
roz bu do wie Bu da pesz tu. Jed nym z nich był
wa pień, któ re go w tym re gio nie nie bra ko -
wa ło. Te nże wa pień sta no wił wa żny skład -
nik bu dul co wy dla co zna mie nit szych
bu dow li Bu da pesz tu – dzi siej sze zna ki roz -
po znaw cze wę gier skiej sto li cy to w zna ko -

mi tej więk szo ści bior cy wa pie nia z Ko ba -
nyi. Oko li ca swą ład nie brzmią cą na zwę
za wdzię cza wła śnie wy do by ciu. Ko ba nya
po wę gier sku ozna cza po pro stu ka mie nio -
łom. Ko pal nię jed nak w pew nym mo men -
cie za mknię to, praw do po dob nie ze
wzglę du na opła cal ność wy do by cia i mo -
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żli wo ści je go zby tu. Grunt, że dol ne po kła -
dy za czę ła przej mo wać wo da o kry sta licz -
nej przej rzy sto ści, któ rą wkrót ce roz po czę to
wy ko rzy sty wać do pro duk cji pi wa. Do szło
do te go skła do wa nie be czek z pi wem, gdyż
ko ry ta rze ko pal ni by ły ogrom ne, wręcz

prze past ne, za pew nia ły sta ły i do bry kli mat
dla pi wa. Sta ła, umiar ko wa nie ni ska tem pe -
ra tu ra, nie zbyt do tkli wa wil got ność i ko ry ta -
rze, w któ re mo żna wje chać spo rą
cię ża rów ką. Bro war jed nak też się wy pro -
wa dził z ko pal ni. Zda je się, że wy ko rzy stu -

je jesz cze część na ziem nej in fra struk tu ry,
ale te ren ko ry ta rzy pod ziem nych eks plo atu -
ją obec nie głów nie nur ko wie. Jest jesz cze
część pod ziem ne go mia sta za mknię ta na
po trze by obro ny cy wil nej, ale to le d wie
cząst ka po tę żnej sie ci pod ziem nych chod -
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ni ków cią gną cych się ki lo me tra mi i mo gą -
cych słu żyć za sce ne rię do fil mu fan ta sy, al -
bo S -F. Pro ces za le wa nia wciąż trwa,
po wo li, mi li metr po mi li me trze wo da w ko -
ry ta rzach się pod no si. Lo kal ny prze wod nik,

Joz sef Spa ny ol, twier dzi, że już na sze dzie -
ci bę dą mo gły nur ko wać w chod ni kach,
któ re dziś słu żą nam do szy ko wa nia sprzę -
tu i do prze miesz cza nia się sa mo cho da mi
po mię dzy ko lej ny mi lo ka cja mi pod zie mią.

Pod sta wo wych lo ka cji star to wych ma my
czte ry. Od le gło ści po mię dzy ni mi są na ty -
le spo re, że do ko pal ni wje żdża my sa mo -
cho da mi i klu czy my za prze wod ni kiem,
do cie ra jąc do ko lej nych miej scó wek. Tyl ko
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jed na z nich znaj du je się prak tycz nie tuż za
bra mą zjaz do wą. Wjazd w głąb zie mi ozna -
cza dla nas od cię cie od świa ta ze wnętrz ne -
go i cy wi li za cji. Te le fo ny milk ną, in ter net tu
nie się ga, żad ne urzą dze nia lo ka li zu ją ce nic
nie po mo gą. Trzy ma my się więc trwo żnie
prze wod ni ka i ni gdzie się nie za pusz cza my
na pie sze wę drów ki. Po dob no dla chęt nych
or ga ni zu je się też pie sze eks pe dy cje w głąb
Ko ba nyi – z pew no ścią jest to cie ka wa pro -
po zy cja dla urba no fi lów. Mó wi my o ko ry ta -
rzach wy cio sa nych w li tej ska le. Nie któ re
sa le i po miesz cze nia ma ją wy so kość kil ku -
pię tro we go bu dyn ku, oczy wi ście naj bar -
dziej nie zwy kle wy glą da ją te za la ne wo dą.
Te, w któ rych my za wie sze ni pod su fi tem
uno si my się dzie sięć me trów nad zie mią,
ule ga jąc ma gicz ne mu wra że niu la ta nia w
po wie trzu. Wo da jest tu na praw dę kry sta -
licz nie czy sta i przej rzy sta. Cza sa mi ła two
za po mnieć, że wła śnie nur ku je my i tyl ko
dzię ki za ło żo ne mu sprzę to wi mo że my
prze by wać w tych po miesz cze niach.

Eks plo ra cja pod wod na
Ca łym kom plek sem i miej sca mi nur ko -

wy mi opie ku je się gru pa pod wo dzą Joz se -
fa Spa ny ola, to z ni mi wy ko nu je my
wszyst kie nur ko wa nia. Joz sef prze ka zu je

za wcza su wszyst kie szcze gó ły zwią za ne z
or ga ni za cją nur ko wań w Ko ba nyi, przy je -
żdżam więc z gru pą wie dząc z grub sza,
cze go mo żna się spo dzie wać. Na miej sce
do cie ra my z kom plet nym sprzę tem przy go -
to wa nym do nur ko wań w chłod nych wo -
dach, su che ska fan dry, gru be ocie pla cze

(na miej scu orien tu ję się, że nie wzią łem
ze wnętrz nych rę ka wic z pier ście nia mi i
nur ku ję w cien kich rę ka wicz kach mo krych
– wo da ma pra wie dzie sięć stop ni, więc z
ra do ścią od kry wam, że to nie pol skie wo dy
za pew nia ją ce nie ustan ną krio te ra pię). W
bu tlach do brze jest mieć de li kat ny ni troks,
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w ce nie nur ko wań ma my też ni troks na
miej scu. Miej sce wy ma ga do bre go przy go -
to wa nia nur ko we go i sprzę to we go – mi ni -
mum AOWD (z do brze opa no wa ną
pły wal no ścią i ogar nię ciem sprzę to wym),
ze sta wy twin lub przy naj mniej bu tla + sta -

ge. Nie cho dzi tu o spe cjal ne pro ce du ry, ile
o ogar nię cie w po miesz cze niach, w któ rych
gru pa roz bry ka nych ama to rów mo że być
nie la da wy zwa niem dla resz ty. Mo żna też
przy je chać z po je dyn czą bu tlą i upraw nie -
nia mi OWD, ale wte dy bę dzie my mo gli

obej rzeć tyl ko jed ną pod wod ną miej sców -
kę. Upraw nie nia i wy po sa że nie ja ski nio we
nie są wy ma ga ne, ale są wska za ne. Joz sef
cier pli wie tłu ma czy wszyst kie za gad nie nia
zwią za ne z nur ko wa nia mi w za pla no wa -
nych miej scach. Od da je my się po słusz nie
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je go do świad cze niu i po le ga my w kwe stii
wy zna cza nia tras do od wie dza nia. Tra sy
dla re kre acyj nych nie są trud ne. Ktoś kie dyś
ład nie po rów nał je do nur ko wa nia w ce no -
tach. Tra sy nie są wy ma ga ją ce (choć dla
chęt nych są i po wa żniej sze wy zwa nia), a
prze strze nie są cza sem osza ła mia ją ce. Tym

nie mniej prze strze gam, by nie pod cho dzić
do tych nur ko wań jak do za ba wy. Nie bez
po wo du wcho dzi my w ze sta wach dwu bu -
tlo wych i ocze ku je się od nas do bre go opły -
wa nia. Są też mo men ty, w któ rych
po sia da cze klau stro fo bii mo gą po czuć się
nie swo jo. Na dzień do bry do sta li śmy ulu -

bio ną tra sę Joz se fa, któ ra tak na praw dę jest
pio no wą kom na tą łą czą cą dwie klat ki, któ -
ry mi się za nu rza my i wy nu rza my. Na po -
cząt ku opa da my spo rą klat ką scho do wą do
dna, w któ rym wy wier co no wą ską i dłu gą
stud nię o sze ro ko ści nie ca łych dwóch me -
trów. Nią spa da my ja kieś dwa me try, mo że
trzy i znaj du je my się w ko lej nej kom na cie,
któ rej dno znaj du je się na nie ca łych czter -
dzie stu me trach. Kom na ta jest spo ra, ale ge -
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ne ral nie to du ża klat ka scho do wa. Nic wię -
cej. Stąd wy nu rza my się do kil ku na stu me -
trów i wy cho dzi my bocz nym ko ry ta rzem
do po wierzch ni. Sa mo prze pły nię cie stud -
nią to po wód do od czu cia przy spie szo ne go
tęt na, resz ta jest już mniej emo cjo nu ją ca i
nie od czu wa się szcze gól ne go stre su zwią -
za ne go z nur ko wa niem w tym miej scu.
Zde cy do wa nie naj le piej wspo mi nam dru gie
nur ko wa nie – sze ro ka po zio ma kom na ta,

do świe tla na z do łu kil ko ma sil ny mi lam pa -
mi, z niej wy cho dzą bo da jże dwa ko ry ta rze
i jest też zej ście scho da mi po ni żej. To tu
stoi wó zek, któ ry jest wdzięcz nym obiek -
tem licz nych fo to gra fii przy wo żo nych z Ko -
ba nyi. W trak cie week en du wy ko na li śmy w
su mie czte ry nur ko wa nia. Po dwa ka żde go

dnia. Po skoń czo nych nur kach, oko ło go -
dzi ny 16:00 by li śmy już w dro dze do ho te -
lu i mie li śmy czas na zwie dza nie
Bu da pesz tu. Pla nu jąc swo ją wy pra wę, war -
to uwzględ nić do brze zlo ka li zo wa ną noc -
le gow nię. W na szym wy pad ku Ho tel
„Ches scom” przy du żej sta cji me tra „Ko ba -
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nya Ki spest” koń czą cej czer wo ną li nię pod -
ziem nej ko lej ki był do brym wy bo rem. Po -
ko je dość cia sne, stan dard śred ni, ale ani do
mi łej ob słu gi, ani do do bre go śnia da nia, ani
tym bar dziej do lo ka cji nie mo żna by ło się
przy cze pić. W za sa dzie pro sto z ho te lu
wcho dzi li śmy do wej ścia na sta cję (po łą -
czo ną z cen trum han dlo wym), a tu mi ła nie -

spo dzian ka – in for ma cja tu ry stycz na i bi le -
to ma ty. Do brą opcją jest za kup pa kie tu bi -
le tów – dzie sięć sztuk. Ka żdy bi let to je den
prze jazd. Czer wo ną li nią po kil ku sta cjach
do je żdża my do cen trum mia sta i da lej mo -
że my spo koj nie po ru szać się pie szo oglą da -
jąc naj cie kaw sze atrak cje Bu da pesz tu
zlo ka li zo wa ne wzdłuż Du na ju. Za czy na jąc

od Wzgó rza Gel ler ta a koń cząc na wy spie
Mał go rza ty, wszyst ko ze szli śmy pie szo. W
mię dzy cza sie war to po krę cić się po ulicz -
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kach, po za glą dać do skle pów z pa miąt ka -
mi, usiąść w jed nej z bu da pesz tań skich re -
stau ra cji i spró bo wać wę gier skich spe cja -
łów. War to jed nak za wcza su przy go to wać
za pas go tów ki. Miejsc ak cep tu ją cych kar ty
płat ni cze jest jak na le kar stwo – co cie ka -
we, w wie lu miej scach ce ny po da wa ne są
w eu ro i mo żna pła cić tą wa lu tą. Week en -

do wy wy pad do Bu da pesz tu to do bry po -
mysł na wcze sną wio snę lub je sień, kie dy
tu ry stów jest jesz cze w mia rę ma ło. My za -
pla no wa li śmy wy jazd wście kle ra no w pią -
tek, by móc jesz cze po szwen dać się po
mie ście. W nie dzie lę za koń czy li śmy nur ko -
wa nia tro chę wcze śniej i ru szy li śmy w stro -
nę War sza wy. Tym nie mniej pod róż sa mo-

cho dem, choć by i naj szyb szą tra są au to stra -
da mi, nie chce za jąć mniej niż osiem go -
dzin, a czę ściej jest to coś w oko li cach
dzie wię ciu go dzin, za tem w po nie dzia łek
do pra cy idzie się ra czej nie wy spa nym.

Ja kub Cie ślak

Zdję cia: Ja kub Cie ślak i Mo ni ka Kur



Nuras.info 5/2017

14

Zapraszamy
na nurkowania 

w zimnych
zakątkach globu.
Czerwiec – Islandia
Lipiec – Spitzbergen
Wrzesień – SAFARI

na Lofotach
Nie możesz przeoczyć tych wypraw

chyba, że nie rusza Cie:
- przejrzystość wody 150 m
- nurkowanie w arktycznych

jaskiniach
- nurkowania

w akompaniamencie Orek

Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl

tel.601321557

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

http://4divers.pl/
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
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Przed ka żdym wy jaz dem na nur -
ko wa nie sta ram się zro bić ja kie goś
nur ka w wo dach je zio ro wych. Chcę
prze te sto wać sprzęt, aby na miej scu
nie bo ry kać się z ja ki miś nie spo -
dzian ka mi. Dru gi po wód to fakt, że
zbyt czę sto nie nu ram w cza sie la -
ta, choć nur ki w je zio rach są cał kiem
przy jem ne i cie ka we. Nie ste ty la tem
je stem to tal nie za ga nia ny, więc wy -
ko na nie nur ka gra ni czy z cu dem.

Po nie waż na miej scu trud no mi by ło się
z kimś uga dać, po sta no wi łem w któ ryś
week end po je chać do ba zy nur ko wej nad
je zio ro Pi łak no. Oczy wi ście wcze śniej za -
awi zo wa łem się te le fo nicz nie. Nie mia łem
da le ko, więc w nie dzie lę oko ło 9 po ja wi -
łem się na te re nie ba zy.

Wy bór ter mi nu oka zał się bar dzo tra fio -
ny, bo mi mo po ło wy wrze śnia po go da by ła
bar dzo ład na. Słon ko cał kiem przy zwo icie
przy grze wa ło, a na te re nie ba zy by ło nad -

spo dzie wa nie du żo lu dzi. Ca łe ro dzi ny, z
dzieć mi prze wa żnie. Ruch na pla cu nie był
du ży. Wła ści wie snu ły się po je dyn cze oso -
by. Nie bar dzo by ło wi dać, aby ktoś się szy -
ko wał do nur ko wa nia. Od na la złem sze fa
ak tu al nie pa nu ją ce go w ba zie i przy po -

mnia łem o na szej roz mo wie. Stwier dził, że
nie ma pro ble mu, że ma ją kil ka osób na in -
tro (!) i coś się wy my śli.

Pó ki co mu szę po cze kać. Przy tar ga łem
swo je sprzę ta i roz ło ży łem się na tra wie w
peł nym słoń cu. By ło bar dzo przy jem nie, ale

Od Piłakna do Akaby

fot. Anna Cudna- Zbrożek
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nie po to tu przy je cha łem. Po oko ło 40 mi -
nu tach le niu cho wa nia za czę ły się ja kieś
ozna ki ży cia nur ko we go. Lu dzie przy cho -
dzi li, coś prze glą da li w ma ga zy nach i sprę -
żar kow ni, więc by ła na dzie ja, że coś
za cznie się dziać. Si łą rze czy sły sza łem
strzę py roz mów i czę sto pa da ły w dia lo -

gach wspo mnie nia o ogni sku dnia po przed -
nie go. Za pew ne by ło bar dzo uda ne i za kra -
pia ne, wia do mo, pły ny dla nur ków to ich
pra wie na tu ral ne śro do wi sko, więc nie dzi -
wo ta, że więk szość nie pa li ła się do nur ko -
wa nia. Po go dzi nie 10 ze bra ła się grup ka
chęt nych i in struk tor za czął kurs przy go to -

waw czy. A ja da lej za le ga łem na pian kach
na tra wie. Je dy ne, co uda ło mi się zro bić, to
zło że nie sprzę tu i da lej ocze ki wa nie. Wy -
ba wie nie przy nio sła mi dziew czy na, jak się
póź niej oka za ło sio stra któ re goś z sze fów.
Też chcia ła zejść pod wo dę. By ła świe żo po
kur sie ad ven tu re i głod na nu ra nia. Za pro po -
no wa łem, że mo że za nu ra my ra zem. Szef z
lek ka się za wa hał, ale uspo ko iłem go, że
nie za le ży mi na głę bo ko ści i już nie raz nu -
ra łem sa mo dziel nie z part nu rem i tro chę
tych nur ko wań mam za so bą. Uda ło się i
wszyst ko ru szy ło z ko py ta. Spraw nie prze -
trans por to wa li śmy sprzęt na po most, ubra -
nie to chwil ka i do wo dy. W mię dzy cza sie
za uwa ży łem, że jed nak po ja wi ły się do oko -
ła nas kil ku oso bo we grup ki przy go to wu ją ce
swój szpej, a na wet wcho dzą ce do wo dy.
Dla mnie naj wa żniej sze by ło, aby mo ja ma -
ska nie pa ro wa ła, o resz tę by łem spo koj ny.
Uzgod ni li śmy, że nie scho dzi my po ni żej 10
me trów i pły nie my wzdłuż brze gu. Dziew -
czy na trosz kę wy mię kła i wi dać by ło lek ką
nie pew ność. Pro si łem je dy nie, aby się trzy -
ma ła bli sko mnie i od ra zu po ka zy wa ła, je -
śli by coś by ło nie tak. Prób ne za nu rze nie,
spraw dze nie szczel no ści i po pły nę li śmy.
Po cząt ko wo w kie run ku środ ka je zio ra na

Anna Cudna- Zbrożek
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głę bo kość kil ku me trów, aby zła pać pły wal -
ność. Mo ja part nur ka ciut za moc no sza fo -
wa ła po wie trzem i „ska ka ła” gó ra dół lub
wal czy ła z gra wi ta cją za po mo cą płetw. Ale
któż z nas nie prze cho dził te go eta pu?
Wszyst ko kwe stia ćwi czeń i wy czu cia oraz
cza su. Na kil ku me trach nic cie ka we go nie
by ło, a do dat ko wo wi docz ność nie naj lep -
sza. Wró ci li śmy do brze gu i na 2-4 me trach
spo koj ne ob ser wo wa li śmy to, co pod wo -
dą, czy li spo ro ro ślin no ści i ma łych ry bek,
ale nic kon kret ne go. Fakt, że nie mam zbyt -
niej wpra wy w wy pa try wa niu zwie rza w je -
zio ro wej wo dzie. By ło spo ro okon ków, a i
szczu pak się tra fił. W su mie spę dzi li śmy
pod wo dą oko ło 30 mi nut. Bez pro ble mów
wró ci li śmy do po mo stu. Po dro dze spo tka -
li śmy lu dzi od in tro. Ja kie to szczę ście, że z

ni mi nie zo sta li śmy. W pro mie niu kil ku na -
stu me trów wszyst ko by ło do kład nie wy -
mie sza ne z mu łem z dna. Wi docz ność
pra wie ze ro wa. Naj wa żniej szy i naj faj niej -
szy wi dok to by ła uśmiech nię ta twarz mo jej
to wa rzysz ki. Brat oczy wi ście kon tro lo wał
sy tu ację i py tał czy wszyst ko OK. Po krót -
kiej prze wie szyb ka de cy zja, pły nie my w
dru gą stro nę. I to by ła bar dzo do bra de cy -

zja. Przy tych głę bo ko ściach z po wie trzem
nie by ło pro ble mu. Zo ba czy li śmy so bie po -
mo sty do ćwi czeń, po dob nie jak po przed -
nio, na nie wiel kiej głę bo ko ści wzdłuż
brze gu. Znów nie za wie le zwie rza, naj -
więk szą atrak cją był spo ry rak, któ re go wi -
dzie li śmy w jed ną i w dru gą stro nę.
Wra ca jąc chwy ci łem ra ka i zro bi li śmy mi ni
se sję fo to gra ficz ną, bo apa rat też mu sia łem
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prze te sto wać. Jed no zdję cie bar dzo faj ne
wy szło. W su mie bar dzo uda ny przy po -
mnie nio wy nu rek.

Li gh thau se
Pierw szy nu rek po ro ku w tym miej scu.

Już po przed nio to miej sce zy ska ło mo ją
sym pa tię, jest tu bo wiem spo ro ży cia i mo -

żna tra fić na cie ka we zwie rza ki. Noc ne nur -
ko wa nie z ze szłe go ro ku bar dzo mi się po -
do ba ło, mie li śmy dwie hisz pań skie tan cer ki
i kar mie nie skrzy dlic w bar dzo faj nym wy -
da niu. Do dat ko wo przed wy jaz dem upa ja -
łem się fil mi ka mi Ta tia ny. Wie le z nich by ło
ro bio nych wła śnie na tej ra fie i nie mo głem

się do cze kać spo tka nia z tą bab ką i mo że
wspól ne go nur ka. Bar dzo chcia łem zo ba -
czyć ją w ak cji, po dej rzeć, jak i czym ro bi
te fil mi ki. Z czy stej cie ka wo ści, bo mo je
am bi cje w tym za kre sie są na eta pie mo je -
go Ca no na i ta kie po zo sta ną.

Za le tą li gh thau su jest rów nież to, że jest
ła two do stęp ną ra fą. Ko lej ny plus – ka żdy
mo że tu zna leźć coś dla sie bie. Du żo ży cia
na płyt kiej wo dzie, ko lo ro we raf ki, głę biej
słyn ny sło nik i sto lik pod wod ny, a dla tych
co lu bią de co też się coś znaj dzie. Nie
wiem jak głę bo ko mo żna tu zejść, ale za -
pew ne do syć, bo wi dzia łem lu dzi z twi na -
mi i sta ga mi. Mo im ce lem by ło oswo je nie
się z wo dą (mie siąc prze rwy) i po szu ka nie
w tra wie ko ni ka mor skie go. W Mo rzu Czer -
wo nym jesz cze ich nie wi dzia łem, je dy nie
w Mo rzu Czar nym. A że tu są, wiem z fil -
mów Ta tia ny. Nie ste ty, mi mo do syć dłu gich
po szu ki wań, nie uda ło się wy pa trzyć ko ni -
ków. Trud no, coś zo sta nie na na stęp ny raz.
Za to od wie dzi li śmy sło nia. Tro chę ba łem
się o apa rat, bo to pra wie 40 me trów. Co
praw da już był na ta kiej głę bo ko ści i prze -
żył, ale nie chcia łem ry zy ko wać ro bie nia
zdjęć świa tła ma ło, więc z mo je go apa ra tu
wyj dą nie bie skie fot ki. Sło nik bar dzo faj ny.



Nuras.info 5/2017

20

Ktoś się mu siał na pra co wać… By ło na wet
spo ro zwie rza ków i przy nim, i w nim.
Szko da, że w ubie głym ro ku nam go nie po -
ka za li. „Po lu jąc” na ko ni ki mor skie urzą dzi -
łem ma łą se sję iglicz niom, po noć to ta sa ma
ro dzi na co ko ni ki, więc by ło bli sko. A by ły
bar dzo du że i ład nie po zo wa ły. Jak się nie
ma co się lu bi, to….

Tra fi li śmy jesz cze ośmior ni cę, ale za nim
się ze bra łem z apa ra tem, to już się ukry ła
mię dzy ko ra low ca mi.

O po pu lar nych stwo rzon kach mor skich
nie bę dę pi sał, bo by to się cią gnę ło w nie -
skoń czo ność. Lu bię się za trzy mać przy ja -
kimś er gu lub ko ra low cu i pod pa try wać co
się dzie je w środ ku, wśród tych ma łych ży -
ją tek. Ale tym ra zem by li śmy skon cen tro wa -
ni na ko ni kach, któ re naj wy raź niej zmie ni ły

pa stwi sko. Na szczę ście przy wyj ściu cze -
ka ła na mnie nie spo dzian ka, a na wet dwie.
Je stem bar dzo za do wo lo ny, gdy na nur ku
za uwa żę coś, cze go jesz cze nie wi dzia łem
pod wo dą. Jest z tym co raz trud niej. Nie
dla te go, że już du żo wi dzia łem, bo wi dzia -
łem nie wie le, ale dla te go, że to, cze go nie
wi dzia łem co raz trud niej do strzec… Przy
wy nu rze niu, na pia sku, cze ka ły na mnie
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dwa dziw ne stwo rzon ka, po dob ne do ka -
czek lub dzio ba ków, nie zbyt du że, spra wia -
ją ce wra że nie bar dzo de li kat nych.
Oczy wi ście ich nie do ty ka łem. Zro bi łem
kil ka fo tek, nie naj lep szych, i na szczę ście
fil mik, na któ rym wi dać je o wie le le piej.
Te raz tro chę ża łu je, że nie po świę ci łem im
wię cej cza su i nie zro bi łem lep szych zdjęć.

Przy po mo cy fo ru mo wi czów fo rum -nu -
ras i wła sne go grze ba nia w ne cie do sze -
dłem, że to dia beł, ale ja wo lę na zwę smok
mor ski.

Ell Gar den
Na po czą tek szu ka nie wej ścia. Jest to

ma ła la gu na, z któ rej star tu je się pod wo dę.
By ła spo ra fa la te go dnia i z brze gu nie by -
ło wi dać, w któ rym miej scu jest ta la gu na.
Drep ta li śmy chwi lę po ra fie, bo nie ma in -
nej dro gi, i w koń cu ze szli śmy bez pro ble -

mów bez po śred nio z ra fy. Jak się pod wo dą
oka za ło, oko ło 10-15 me trów od la gu ny.
Po go da, a ra czej fa le nie raz jesz cze sta ną
na prze szko dzie. Oczy wi ście ce lem nur ko -
wa nia by ła pia sko wa ła cha, gdzie jest mnó -
stwo mi ni wę go rzy ków zwa nych z
an giel ska chy ba „ell” Po za tym jest tu tro -
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chę ży cia i ko lo ro wych ko ra li do oglą da nia.
Na po czą tek za uwa ży li śmy sa mot ną bar ra -
ku dę, ale to żad na no wość, choć za wsze
faj nie zo ba czyć coś więk sze go pod wo dą.

Na pia sku, gdzie po win ny być „wę go rze”
kisz ka, by ło ich do słow nie kil ka, mo że kil -
ka na ście. Mo że ja kaś, za prze pro sze niem,
ban da przed na mi wy pło szy ła je to tal nie.
Ale ni ko go nie wi dzie li śmy… Cóż by ło ro -
bić, po pły nę li śmy da lej omi ja jąc ogród, do -
tar li śmy do ścia ny ra fy i za wrot ka. Te raz na
mniej szej głę bo ko ści… i mi łe za sko cze nie,
wę go rzy ków od gro ma, pięk nie się pre zen -
to wa ły. Bar dzo spo koj nie pod pły nę li śmy do
nich i le żąc na pia sku po dzi wia li śmy je z
10 mi nut. War to by ło! Za pierw szym po dej -
ściem by li śmy chy ba za głę bo ko. Więk -
szość zwie rza lu bi świa tło i słoń ce, tak

chy ba jest i z ty mi wę go rzy ka mi. Po ro bi łem
spo ro zdjęć, ich ja kość oka za ła się ta ka so -
bie, ale na wspo mnie nio we się na da ją, więc
je stem za do wo lo ny. Oczy wi ście fil my też
po ro bi łem. Na jed nym z nich uda ło mi się
zła pać ja kie goś fre edi ve ra ob ser wu ją ce go
rów nież el le. Mo głem tak le żeć na pia sku i

pa trzeć jak za hip no ty zo wa ny na ich „ta -
niec”, ale nie ste ty czas biegł nie ubła ga nie i
trze ba by ło kie ro wać się ku wyj ściu. Po dro -
dze jesz cze spo tka li śmy bia łą mu re nę i ła -
wi cę su mi ków, któ re wy glą da ją bar dzo
przy jaź nie i mi ło, a mo gą na ro bić czło wie -
ko wi kło po tów.
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Ca ves

Mo je ulu bio ne miej sce w Da hab. „Od -
kry łem” je rok wcze śniej. By ły to mo je dwa
nur ki na ko niec po by tu. Nur ko wa łem z eki -
pą Ro sjan i ro syj ską in struk tor ką Ja ne, lub
jak ją ro da cy na zy wa li Jew gie nią. Prze sym -
pa tycz na oso ba, któ ra cał ko wi cie się po -
świę ca nur ko wa niu, moc no na ser cu le ży
jej czy stość raf. Ini cja ty wa sprzą ta nia śmie -
ci wy rzu co nych przez mo rze zro bi ła na
mnie du że wra że nie. Na zbie ra li śmy cał -
kiem spo ro wszel kie go ba dzie wia. Pod wo -
dą miej sce mnie za uro czy ło, dwie ja ski nie,
jed na mniej sza, dru ga wiel ka, mo żna by ło
so bie w niej har co wać do wo li. Do ma łej
też mo żna wpły nąć. Obok jest jesz cze ja kiś
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prze pływ mię dzy czymś w sty lu za wa lisk
skal nych, cia sno, choć cie ka wie, ale te go
miej sca zbyt do brze nie pa mię tam. Wszel -
kie wra że nia za tar ły wi do ki z ja skiń czy
mo że ra czej pie czar, spo ro cie ka we go
zwie rza, na skle pie niu tań czą ce po wie trze i
nie ste ty śmie ci oraz ry by pły wa ją ce do gó -
ry brzu cha mi. Po noć wi dząc skle pie nie pie -
cza ry my ślą, że to dno i o 180 stop ni
zmie nia ją swo je po ło że nie. Wy da je mi się
to lo gicz ne, ale nie wiem czy praw dzi we.
Ży je tu en de micz ny ro dzaj śli ma ka, któ re -
go Ja ne oczy wi ście wy pa trzy ła. Nur ko wa -
nie by ło płyt kie, więc dłu gie. Ro syj ska pa ra

nie ste ty wy ssa ła po wie trze z bu tli po pół go -
dzi nie z nie wiel kim okła dem. Mnie zo sta ło
po nad 100 bar i tu Jew gie nia zro bi ła to, co
po wi nien zro bić rze tel ny prze wod nik. Ge -
sta mi po ka za ła mi, abym po cze kał na oko -
ło 8 me trach przy wyj ściu, wy pro wa dzi ła
Ro sjan na po wierzch nię i po kil ku mi nu tach
by ła tyl ko do mo jej dys po zy cji… Zwie dzi -
li śmy te za wa li ska skal ne i oko ło pół go dzi -
ny wę dro wa li śmy so bie po ja ski niach.
Po wo lut ku, spo koj nie, tak jak lu bię… Bar -
dzo ża ło wa łem, że to był mój ostat ni dzień
nur ko wy. Tym bar dziej, że po przed nie nur -
ki i po dej ście prze wod ni ka by ło, de li kat nie

mó wiąc, śred nie… Z te go co się do wie dzia -
łem, CN nie zbyt chęt nie je żdżą z nur ka mi
w to miej sce, bo da le ko i dro ga mar na,
szko da cza su i au ta. To prak tycz nie ko niec
dro gi, dwa mu ro wa ne nie wiel kie bu dyn ki i
kil ka za da szeń po kry tych li ść mi pal mo wy -
mi, pod któ ry mi znaj du ją się stan dar do we
sto li ki i po du chy dla nur ków. 

Miej sce zgo ła ma gicz ne, gdyż gó ry pra -
wie pła wią się tu w mo rzu. Wi dok ten zro -
bił na mnie ogrom ne wra że nie,
po mie sza nie ci szy, spo ko ju, szu mu fal mor -
skich i po tę gi gór. Jak się oka za ło póź niej,
ta kże i gro zy, ale to tyl ko dla wy bra nych…
Po le cam to miej sce wszyst kim, któ rzy bę dą
w Da hab. Tym ra zem nie wy obra ża łem so -
bie po by tu bez nur ko wa nia w tym miej scu.
Mo ja prze wod nicz ka Ma sha, no men omen
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Ro sjan ka, oczy wi ście przy sta ła na to su ge -
ru jąc, aby za pla no wać nur ko wa nie noc ne.
Nie trze ba by ło mi dwa ra zy po wta rzać,
gdyż bar dzo lu bię bu szo wa nie pod wo dą w
no cy, czy ra czej po za cho dzie słoń ca (prze -
pi sy). I to by ła pra wie do słow nie ko smicz na
idea. Po je cha li śmy po po łu dniu na dwa
nur ki. Na pierw szym, oprócz pe ne tro wa nia
pie czar, w pla nie by ło od szu ka nie ja kiejś
trze ciej, ma leń kiej ja ski ni, ma ło zna nej nur -
kom, nie ste ty nie uda ło się na nią tra fić. Bar -
dzo mi łe wra że nia po zo sta ły za to z
wnę trza pie czar, roz gwiaz dy, bia łe mu re ny
i te śmiesz ne ry by pły wa ją ce do gó ry brzu -
cha mi. Nu rek po nad go dzin ny w zu peł no -
ści sa tys fak cjo nu ją cy. Za po mnia łem do dać,
że wej ście, a ra czej wyj ście na po wierzch -
nię nie na le ży do ła twych, szcze gól nie przy
po fa lo wa nym mo rzu, co nie na le ży do
rzad ko ści. Tym ra zem mie li śmy spo ro
szczę ścia, gdyż mo rze by ło bar dzo spo koj -
ne, choć wia ło, ale od stro ny lą du. Zresz tą
ten wiatr był bar dzo zna mien ny i przy wiał
nam cał kiem sil ne emo cje. Przy her bat ce i
shisz ce czas szyb ko mi nął i o zmro ku ru szy -
li śmy pod wo dę. Od Ma shy już du żo wcze -
śniej sły sza łem, że nur ko wa nie no cą w tym
miej scu za pad nie mi na dłu go w pa mię ci. I

mia ła ra cję. Po zej ściu pod wo dę, do syć
nie ty po wym, bo ze zga szo ny mi la tar ka mi,
zna la złem się w pod wod nym ko smo sie.
Przy ka żdym ru chu koń czy ną uak tyw nia ły
się ty sią ce świe cą cych punk ci ków, czy li
plank ton. By ło mi to zna ne zja wi sko ze
wcze śniej szych noc nych nu rów, ale nie w

ta kim na tę że niu. Nie sa mo wi te. Do te go
brak punk tów od nie sie nia po wo do wał, że
czu łem się jak wy rzu co ny w nie zmie rzo ną
prze strzeń, jak w sta nie nie wa żko ści. Po nie -
waż dno by ło bli sko, sko rzy sta łem z je go
do bro dziej stwa, aby upo rząd ko wać zmy sły
i wra że nia. Ale to był do pie ro po czą tek.
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Ciem no ści nie by ły ty po wo egip skie, więc
wi dzie li śmy za ry sy swo ich po sta ci i Ma sha
ge stem su ge ro wa ła, abym spoj rzał w gó rę.
To, co tam zo ba czy łem spo wo do wa ło, że
w prze no śni i do słow nie po wa li ło mnie na
ko la na. Set ki, jak nie ty sią ce świe cą cych
pod po wierzch nią wo dy punk ci ków nie -
ustan nie zmie nia ją cych swo je po ło że nie.
Ba jecz ny, nie sa mo wi ty wi dok, o wie le bar -
dziej spek ta ku lar ny niż nie bo skłon. Nie wie -
le bra ko wa ło, aby au to mat mi wy padł z
ust… Po kil ku mi nu tach te go spek ta klu włą -
czy li śmy la tar ki i więk szość świe cą cych
punk tów znik nę ła. Wcze śniej przy po mnia -
łem so bie, że mam ze so bą apa rat i pró bo -
wa łem za re je stro wać ten nie sa mo wi ty
spek takl. Nie ste ty, mój Ca non nie dał so bie
ra dy z tym wy zwa niem. Cóż, na le ża ło te
ob ra zy za ko do wać na swo im we wnętrz nym
dys ku. Uda ło mi się to, gdyż w ka żdej chwi -
li po tra fię je przy wo łać po za mknię ciu
oczu.

Już z oświe tle niem ru szy li śmy na zwie -
dza nie pie czar. Wra że nia nie sa mo wi te, po -
wie trze zgro ma dzo ne pod skle pie niem ni by
rtęć sre brzą ca się w świe tle. Uda ło się za -
re je stro wać kil ka cie ka wych stwo rzeń. Fil -
my po ka zy wa ły o wie le wię cej niż zdję cia.
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W su mie mój skrom ny apa rat w świe tle la -
tar ki po tra fił po ka zać faj ne scen ki. Ka ła mar -
ni ca, chy ba ko lo nia „na ryb ku” me duz i
ja kiś dziw ny śli mak, któ re go nie mo gę zi -
den ty fi ko wać.

Jak to cza sa mi by wa no cą, spo tka li śmy
rów nież hisz pań ską tan cer kę, wę ża, bia łe
mu re ny i jed no z mo ich ulu bio nych za jęć
w ta kich sy tu acjach, czy li na pro wa dza nie
skrzy dlic na ma łe ryb ki.

Na ko niec nu ra le że li śmy na pia sku wpa -
trze ni w pły wa ją ce na skra ju skał ryb ki ze
świe cą cy mi ocza mi. Nie ste ty, wszyst ko co
do bre też się koń czy i trze ba by ło opu ścić
ten baj ko wy noc ny świat. Na wet nie przy -
pusz cza łem, że to nie ko niec moc nych wra -
żeń te go dnia. Po nur ku ogrom na eu fo ria i
prze ży wa nie na go rą co te go, co wi dzie li -
śmy, zwy kle tak by wa po uda nych nur -
kach… Ma sha, mi mo że miesz ka w
Da ha bie od dłu ższe go cza su, ma rzy ła o
spę dze niu no cy na pla ży. Nada rzy ła się
świet na oka zja. Bar dzo faj ne miej sce, cie -
pły wie czór, roz gwie żdżo ne nie bo, cze mu
nie. Uzgod ni li śmy z na szym kie row cą Sa -
idem, że przy je dzie po nas oko ło 7 ra no.
Jak to zwy kle Sa ida, no pro blem. Za py tał
jesz cze go spo da rzy (dwóch miej sco wych)

w na szym imie niu, czy jest ta ka mo żli wość.
Zgo dzi li się bez opo rów. Przy go to wa li nam
słod ką be du iń ską her ba tę i przy nie śli ko ce
do przy kry cia. Na szczę ście mia łem ze so -
bą cze ko la dę, któ rą po da ro wa łem mi łym
go spo da rzom, oni w za mian po czę sto wa li
nas dak ty la mi. Nie ma ją w swo jej ofer cie

ni cze go do je dze nia, za pew ne ze wzglę du
na ma łą ilość nur ków. Zro bi ło się bar dzo
sym pa tycz nie, ale czas nie ubła ga nie pły nął.
Nie pierw szy raz spę dza łem noc pod go łym
nie bem, ale tym ra zem mia łem spo re pro -
ble my z za śnię ciem. Oko ło pół no cy mo rze
cał ko wi cie się uspo ko iło i gdy po pa trzy łem
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na je go po wierzch nię, za uwa ży łem kil ka
me trów od brze gu po ru sza ją ce się świa teł -
ka. Szok, nie wie rzy łem wła snym oczom.
Sta łem na brze gu i ga pi łem się jak za uro -
czo ny. Nie ste ty nie mo głem te go sfil mo wać
mo im apa ra tem. To te ryb ki, któ re ob ser wo -
wa li śmy pod wo dą przy by ły z re wi zy tą. Na
gra ni cy skał wy pły wa ły i by ły wi docz ne
przez wo dę. Ma gicz ny wi dok. Jesz cze do -
brze nie ochło ną łem z tych wra żeń, gdy do -
tar ły do mnie no we. 

Od stro ny Ara bii Sau dyj skiej i od po łu -
dnia za czę ły się po ja wiać na nie bie roz bły -
ski. Czy żby bu rza, faj nie, bo da le ko. Jed nak
po ję cie da le ko w Egip cie co do bu rzy to po -
ję cie bar dzo względ ne. Po oko ło dwóch go -
dzi nach obu dzi ły mnie pierw sze kro ple
desz czu, któ re w cią gu dwóch mi nut prze -
ro dzi ły się w re gu lar ny deszcz, a po ko lej -
nych pię ciu w gwał tow ną bu rzę z
pio ru na mi i bły ska wi ca mi. Na sze za da sze -
nia oczy wi ście nie za pew nia ły żad nej
ochro ny przed ulew nym desz czem. 

Go spo da rze wska za li nam je den z mu ro -
wa nych dom ków, aby śmy się w nim schro -
ni li. Sa mi by li rów nie za sko cze ni jak my.
Wra że nie by ło nie sa mo wi te. Roz świe tla ją -
ce się nie bo i wy nu rza ją ce się z ciem no ści

po tę żne gó ry tuż obok nas. Po chwi li po tę -
żne grzmo ty po tę go wa ne przez od bi ja ją ce
się fa le od ścia ny gór. Mi mo gro zy sy tu acji
czu łem się nad wy raz spo koj nie. Cóż by ło
ro bić? Z si ła mi na tu ry nie ma co wal czyć.
Je dy ne co mo gli śmy zro bić, to prze cze kać.
Kil ka ra zy wy cho dzi łem na ze wnątrz, aby
sfil mo wać roz bły ski i grzmo ty. Co nie co się
uda ło, ale film nie od da je te go, co się w rze -
czy wi sto ści dzia ło. Skut ki tej bu rzy by ły

moc no od czu wal ne za rów no na Sy na ju, jak
i w Hur gha dzie. Da hab przez dwa dni był
od cię ty od świa ta, za la na je dy na dro ga do
Sharm. 

O spa niu oczy wi ście nie by ło mo wy, a
nasz nie oce nio ny Sa id przy je chał po nas
wcze śniej niż to by ło umó wio ne. Oko ło po -
łu dnia, aby nie tra cić dnia nur ko we go, dwa
li gh to we nur ki na Li gh thau sie.

Da riusz No wo cień
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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

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.hydrozagadka.pl
http://www.lofoten-diving.com
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Lofoten is renowned for spectacu-
lar scenery and stunning natural
beauty — and it doesn’t stop at the
surface: Clear water, huge kelp
forests with lots of marine life, great
wreck diving and anemone- covered
walls which rival any tropical coral
reef. What more can you ask for?
Lofoten is every diver’s wet dream!

LOFOTEN in northern Norway is one of
those annoying places where you can get in
the water pretty much anywhere and still
have a good dive. This makes it more
important than ever to have good, local
support — because good isn’t good enough
up here, you want to get to the really
amazing and spectacular divespots.

Nobody in Lofoten offers a better package
than Lofoten Diving in the small township of
Ballstad. Owners Daniel and Ada knows the

Lofoten

Nusfjord
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area like the back of their hands, and Daniel
guides the fast RIB towards GPS positions
which offer truly great diving, all with a
steady hand and a friendly smile.

A PERFECT STARTING POINT
Ballstad is located pretty much smack in

the middle of the Lofoten Islands, north-
west of Bodř in northern Norway. The small
township offers a perfect staring point to the
many attractions within easy reach in
Lofoten — including the divespots Lofoten
Diving recommends that you visit ranging
from Reine and Nusfjord in the west to
Svolvćr and Raftsundet in the east. In
addition they visit several spots in the
narrow sounds going north to Vesterĺlen,
plus a handful of great wreck dives.

To start out, we set course for an area
south-west of Ballstad known for its deep
canyons and spectacular walls covered in
Dead Man’s Fingers and anemones.
Underway we marveled at the tall, snow-
covered mountains which created a perfect
contrast to the vivid green coastline with
ragged cliffs separated by patches of sandy
beaches so white you’d think you were in
the Indian Ocean. It’s not hard to imagine
why tourists are so attracted to this part of
Norway! 

With this beautiful backdrop we got
ready and rolled backwards out of the RIB
and into the cool, clear waters of Lofoten —

ready for the natural wonders beyond the
surface.

GRAND CANYON
Since the calendar showed mid-June the

kelp forest was fresh, green and without too
much stuff growing on it. We had a slow
swim over the top of this giant salad buffet

Daniel from Lofoten Diving Daniel from Lofoten Diving



At the bottom of the canyon we arrived
at a shelf covered in huge kelp and after
relishing in the sunlight which incredibly
reached us at 20+ meters for a while we
returned back up the canyon. Lovely! Photo
opportunities queued up and I realized I
already had a backlog of images, even
before getting in front of the computer
screen. Wherever we turned there were

vivid reminders of how colorful and fresh
diving in Norway can be.

WORLD-CLASS BEACHES
The beaches of Lofoten are truly fantastic,

and worth the trip all by themselves. You
won’t find anything like it! The brilliant
white sand is made up of the remains of
trillions of scallops, mussels, snails and sea
urchins, their shells crushed to tiny bits by

Nuras.info 5/2017
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before we found the canyon we were
looking for on our right hand side: Between
two vertical rock faces covered in dead
men’s fingers the colors were intense, and
when we continued into the gorge we saw
colorful lumpfish, well-camouflaged
sculpins, huge coral nudibranchs and
schools of tiny pollack hovering in the slight
current. 

Haukland
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the ever-moving sea. The turquoise color of
the water makes you think you’re in the
Maldives or at a tropical island in the Pacific
— it’s hard to grasp that you are well above
the arctic circle in the North Atlantic. 

Anyone visiting Lofoten should plan at
least one day for sightseeing and hiking to
enjoy the breathtaking natural scenery, the
beautiful harbors of Reine and Nusfjord, the
local seafood and the omnipresent seagulls.

The most beautiful beaches are found at
Haukland, Ramberg and Uttakleiv, which
are all easily reached by car. Don’t be
surprised if you encounter dudes or dudettes
with surfboards or backpackers camping out

Haukland
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on the beach — they have since long
discovered this natural paradise of the north.

GREAT WRECK DIVING
Divers are picky tourists, and often have

a very particular idea of what they want to
see underwater. Our co-divers from
Belgium were passionate wreck divers, and
when they suggested we go to the nearby

municipality of Reine to experience some
serious rust we certainly didn’t resist.
Daytrip! We were all stoked to see the
wreck of the coastal passenger liner Hadsel,

Hadsel
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and get a fabulous RIB-ride along the jagged
coastline of Lofoten known as the Lofoten
Wall.

MV Hadsel was on her way to Bodř with
mail and passengers when she was caught
in a strong current and foundered near

Reine in January 1958. Water gushed in
through a huge hole in the engine room and
the 20 passengers and 26 crew went in the

Hadsel and Fish



Gudrun Gisladottir
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lifeboats to save themselves. It must have
been a riveting experience to witness the
220 Ft. vessel slide off the skerry and sink
below the surface of the wintery sea, less
than an hour after she ran aground.

With this drama in mind we slowly
descended along the anchor line. When the

beautifully preserved wreck materialized
from the darkness below, we knew we’d hit
gold: This is surely one of the most beautiful
wrecks along the Norwegian coastline! 

Hadsel is standing almost upright on a
flat, sandy bottom at around 40 meters
depth, with a 45 degree list to port. The

wreck is full of interesting details, which we
shared with both dive buddies and
thousands of transparent comb jellyfish
which had decided this was a good spot to
congregate. The foremast is still standing
upright, on deck we found an old radio
receiver and the superstructure amidships
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and aft offers plenty of opportunities for
exciting penetrations. As a photo
opportunity Hadsel is simply top notch, and
my only regret is diving on air which gave
me a shorter bottom time than I could wish
for.

MORE RUST 
Hadsel is not the only wreck offered by

Lofoten Diving: Just west of Ballstad lies the

71 meters long MV Gudrun Gisladottir, and
Icelandic trawler which went down in
2002. She’s in even better condition than
Hadsel, and offers a truly great wreck dive at
a depth of 27-40 meters. We had a little
current on this dive, but the experience was
still great.

Lofoten Diving also offer trips to the
wrecks of SS Ramř, SS Hamburg, the unique

German mine sweeper mothership MRS-25,
MV Karlshorst and the relatively shallow
and easy MV Siw-Aina in Svolvćr. All of
them are within easy range with the fast RIB
from Ballstad, and rust addicts will certainly
find that there is more than enough to keep
them occupied in this area.
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INCREDIBLE ANEMONE WALL
The most beautiful and impressive

divesite we got to experience on our trip to
Lofoten got the worst nickname among the
guests, but not because it was in any way

bad: «Shit Wall» was a steep rock face just
across from the picturesque harbor in
Nusfjord were hundreds of cormorants had
found a home. Because of their guano the
water below was filled with nutrients, much

appreciated by thousands of pretty and
immensely colorful Dahlia anemones. They
had formed a dense carped on the wall from
around half a meter below the surface to
almost 20 meters depth, and the staggering

Gudrun Gisladottir
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kaleidoscope of colors rivaled any tropical
coral reef I have ever seen. You’ll find it
impossible not to make the comparison
when you see it for yourself. 

We started a little too deep on the south
end of the wall and it took us a little swim

before we got to the most beautiful part of
the wall, which is in shallow water toward
Nusfjord harbor. If you want to maximize
the time in this area it’s a good tip to start
shallow at the north end of the wall. This is
a perfect second (or even third) dive of the

day, because you really don’t need any
depth at all to have the best and most
colorful view in the world.

CULINARY DELIGHTS
At the other side of the sound in Nusfjord

we found some scallop banks and were able
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to collect enough for a delicious starter. The
main course for our hearty bacalao we
bought at Anita’s Seafood at Sakrisřy on the
way back home — they have an impressive
array of both fresh and cured seafood, just
like you’d expect to find in Lofoten. After
all, this is the heartland of Norwegian
seafood, and there’s nothing lacking in their

treasure trove. The fresh delicious fodder
was devoured in the spacious and elegant
dining room at Villa Ballstad and praise was
generously handed out afterwards.

Culinary delights are a big part of the
Lofoten experience, and being so close to
fresh commodities is both inspiring and
mouth-watering. You can catch or collect a

lot of it yourself, or just stop by one of the
local fishmongers — the seafood is equally
fresh and delicious either way. 

Lofoten also offers a selection of restau-
rants, some of which hold very high class.
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We gorged on grilled monkfish and fish soup
at master chef Mikael Björkman’s renowned
restaurant Krambua at Hamnřy in Reine. The
Swede opened his doors for us even though
we were at bit early and served us an unfo-
rgettable dinner, entirely made of local catch
and produce. Delicious — and absolutely
perfect after a day of exciting diving.

SHINY NUDIBRANCHS
For those who are into tiny critters Lofoten

also has a lot to offer — it’s not all about big
wrecks, drift dives and huge kelp forests here.
We did some great macro dives just outside
Ballstad harbor, in an area with lots of tiny
islets and skerries. Depending on the weather
you can dive pretty much anywhere, and
among kelp forest and sandy patches you’ll
find an extensive array of colorful critters. 

Beneath the canopy, the kelp forest is full
of colorful amphipods, hermit crabs,

nudibranchs and even the rare friendly
blade shrimp which we found on the sandy
bottom at just 12 meters depth. This
splendid red critter is not really very rare in
Norway, but is usually found seeking shelter
below big pink anemones in 30+ meters
depth — in Lofoten they seemed to enjoy
shallower water and had no problems
putting up with strobes and indiscreet
photographers.

Facelina auriculata



Facelina auriculata
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The nudibranchs were incredibly
numerous, and the beautiful purple Facelina
auriculata was especially prominent and in
big numbers. They were everywhere on the
kelp! This species is quite common along
the Irish and British west coast, but in
southern Norway they are more rarely seen.
Not so in Lofoten! Yours truly (which have
a certain passion for these «ocean

butterflies») was astonished to see that the
kelp was so fresh that I could photograph a
mirror image of the brilliantly colored
nudibranchs on the kelp surface. Unique —
I’ve never even heard about it!

EXPERIENCE LOFOTEN 
Lofoten is a safe bet when you’re thinking

about going to Norway for a dive holiday.
Not only is it great under water, but the

natural beauty in general will take your
breath away. Add to this a very competent
and knowledgeable dive resort, cool digs
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and great food — and you’ll have a perfect
time! In terms of diving there’s nothing
amiss in Lofoten. You’ll be able to enjoy
wrecks, walls, kelp forests and critter diving,
almost regardless of your certification. 

Some of the wrecks (of course the best
preserved ones) are a bit deeper and
requires more experience — but no matter
your level you will be very well taken care

of and will be almost guaranteed a great
experience. Lofoten Diving also offer
courses should you want to enhance your
level of expertise, and their snorkeling trips
and Discover Scuba try-out dives are also
popular among visiting tourists.

The diving was adjusted to fit the group of
divers, without leaving anyone with the
feeling that they were missing out on

something. Well, to be honest there was one
thing… I would have loved to have a couple
more dives at «shit wall» outside Nusfjord
— it was really a world class dive!

Chri stian Skau ge

photos: autor

Spirontocaris_liljeborgi
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MAŁY WOREK O NAJWIĘKSZYCH NA RYNKU MOŻLIWOŚCIACH!

ZASKOCZY CIĘ CO NAJMNIEJ 4 RAZY:

1. SUPER ORYGINALNYM WYGLĄDEM  
TO PIERWSZY ASYMETRYCZNY WOREK NA ŚWIECIE

2. WYTRZYMAŁOŚCIĄ  
DWIE BARDZO WYTRZYMAŁE POWŁOKI DBAJĄ  

O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO  (ZEWNĘTRZNA TO CORDURA 1000D)

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

4. BARDZO MAŁĄ WAGĄ WORKA – ZALEDWIE 950G

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

PEANUT 21

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

SERIA PEANUT 21

PERFEKCYJNA
KONFIGURACJA

BĄDŹ KOBIETĄ TAKŻE POD WODĄ!

Zastosuj dwa automaty V2 ICE 
-

PRAWDZIWA PRZYGODA ZACZYNA 
SIĘ WŁAŚNIE TU! LUBISZ PODRÓŻOWAĆ?  

DOPUSZCZALNY CIĘŻAR BAGAŻU TO JUŻ 
NIE PROBLEM!

WAGA CAŁEGO ZESTAWU TO ZALEDWIE 2940 G!!!

http://tecline.com.pl
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Wej ście pod wo dę po raz dru gi
jest już in ne, ale spo dzie wa łam się
te go. Tę sk ni łam za tym po czu ciem
pły ną ce go wol niej cza su, cał ko wi tym
od se pa ro wa niem od co dzien no ści.
Wo da oczysz cza też du szę.

Więk szość ćwi czeń wy ko ny wa łam już
znacz nie le piej. Jesz cze nie ide al nie, jed nak
da ło się za uwa żyć po stęp. Przede wszyst -
kim za pa no wa łam nad lę kiem. Od dy cha nie
pod wo dą, w ten ma ło wy god ny i nie na tu -
ral ny spo sób, nie wy wo łu je już dresz czy.
Te raz to uspo ka ja. Pły nąc przed sie bie za -
po mnia łam na chwi lę o resz cie gru py, to -
wa rzy szą cej mi na kur sie. By łam tyl ko ja,
wo da i mój od dech. Sku pi łam na nim ca łą
uwa gę i od kry łam coś, o czym wie dzia łam
od po cząt ku. Wie lo krot nie, przed pierw -
szym nur ko wa niem, tłu ma czo no mi zja wi -
sko pły wal no ści oraz isto tę wy ko rzy sty-
wa nia płuc do re gu lo wa nia głę bo ko ści za -
nu rze nia. Wy da wa ło się to tak pro ste, że
uwa ga po świę ca na te mu za gad nie niu, po

pew nym cza sie za głę bia nia się w teo rię,
sta ła się wręcz iry tu ją ca. Do pie ro te raz to
po ję łam. Roz ba wi ło mnie to od kry cie. Coś,

co jest tak bła he, mo że mieć jed no cze śnie
tak du że zna cze nie. Prze sta łam nad uży wać
in fla to ra.

Wejście pod wodę po raz drugi
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Tym ra zem sta ra łam się rów nież kon tro -
lo wać drze mią ce go we mnie di no zau ra. Pa -
mię ta łam o błę dach, oma wia nych z

in struk tor ką po ostat nim nur ko wa niu. To
chy ba jed na z naj bar dziej sku tecz nych me -
tod edu ka cyj nych, przy naj mniej w mo im

przy pad ku. Z wie lu rze czy nie zda wa łam
so bie spra wy, za nim nie zwró co no mi na
nie uwa gi. Dia beł tkwi za wsze w szcze gó -
łach, któ rych sa ma nie by ła bym w sta nie
wy ła pać.

Z ka żdą mi nu tą pod wo dą zy ski wa łam
więk szą pew ność, co od zwier cie dla ło się w
wy ko ny wa nych czyn no ściach. Ka żdy ruch
był już nie co od wa żniej szy, dzię ki cze mu
do kład ny. Pa ra dok sal nie nie jest to bez -
piecz ne. Szyb ko mo żna za po mnieć, że to
wciąż no we śro do wi sko dla or ga ni zmu. Zu -
peł nie no wy świat, któ re go się jesz cze zu -
peł nie nie zna. Przez ca ły czas spę dzo ny
pod wo dą nie dzia ło się nic, co mo gło by mi
o tym przy po mnieć, aż do ostat nie go ćwi -
cze nia. Po le ga ło ono na na peł nie niu ma ski
wo dą, a na stęp nie od pro wa dze niu jej bez
ko niecz no ści wy nu rza nia się. Na lą dzie
oczy wi ście wy da wa ło się to pro ste. Od chy -
le nie gło wy do ty łu, do ci śnię cie ma ski do
czo ła a na stęp nie wy dy cha nie po wie trza
no sem nie na le ży do szcze gól nie skom pli -
ko wa nych czyn no ści. Jed nak pod wo dą jest
ina czej. Tam je ste śmy „nadzy” z na szy mi
lę ka mi, oba wa mi, na wy ka mi.

Za nim jesz cze za czę łam nur ko wać, do -
brze ra dzi łam so bie w wo dzie. Jed nak, gdy
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tyl ko po czu ję, jak za le wa mi oczy, wpa dam
w pa ni kę. Nie pa nu ję nad tym. Nic więc
dziw ne go, że gdy tyl ko od chy li łam ma skę,
zna jo me uczu cie po wró ci ło. Sta ra łam się z
ca łych sił kon tro lo wać swo je re ak cje. Za ci -
snę łam po wie ki i sku pi łam się na wy pusz -
cza niu po wie trza no sem. Bez sku tecz nie.
Po czu łam ucisk w klat ce pier sio wej i na gle
ca łe zgro ma dzo ne wcze śniej w płu cach po -
wie trze gdzieś znik nę ło. Wciąż mia łam za -
mknię te oczy. Pa ni ka za czę ła na ra stać. Z
ca łych sił ode pchnę łam się od dna. Po czu -

łam jak ktoś mnie ła pie. Chcia łam już tyl ko
się wy nu rzyć i za czerp nąć po wie trza. In -
struk tor ka na pom po wa ła mi jac ket. Z ka -
żdym ko lej nym od de chem wra ca łam do
sie bie. Pró bo wa łam jesz cze kil ka ra zy, jed -
nak efekt po zo stał ta ki sam.

To nie po wód do te go, by się pod da wać,
a do wód na to, jak wie le pra cy jesz cze
przede mną. I do brze! Już nie mo gę się do -
cze kać ko lej nej pró by.

Wio let ta Le d wo żyw

http://www.nalofoty.pl/Wyjazdy


http://aquadiver.pl
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Od 14 do 18 czerw ca 2017 w Re -
pu bli ce Do mi ni kań skiej od bę dzie się
IV edy cja za wo dów „100 km del Ca -
ri be“. Tra sa pro wa dzi przez trud ny
te ren – od sin gle tre ków i bro dze nia
w rze kach przez bieg po pla ży i
ostre po dej ścia na pa sma gór skie.

Za wo dy za czy na ją się 14 czerw ca w
mie ście San tia go w środ ko wej czę ści kra ju.
W re gio nie tym znaj du je się wie le ma nu fak -
tur pro du ku ją cych ty toń.

Na stęp ne go dnia za wod ni cy po bie gną z
Pu er to Pla ta aż na szczyt gó ry Isa bel de Tor -
res, po ko nu jąc w cią gu jed ne go dnia prze -
wy ższe nie +1352 m. 

Trze ci od ci nek za wo dów, 16 czerw ca,
pro wa dzi po tra sie Sosúa – Ca ba re te. Za -
wod ni cy po ko na ją prze wy ższe nie +378 m. 

W cza sie czwar te go eta pu uczest ni cy
kon ty nu ują bieg na pół wy spie Sa maná w Las
Ter re nas z prze wy ższe niem +759 m. Ostat -
ni od ci nek, w nie dzie lę 18 czerw ca, po pro -

wa dzi uczest ni ków przez pla że Las Ter re nas.
Ro śnie za in te re so wa nie rej sa mi wy ciecz -

ko wy mi
W se zo nie zi mo wym na po kła dach ło dzi

trans atlan tyc kich do Re pu bli ki Do mi ni kań -
skiej przy pły nę ło w su mie 706 764 pa sa że -

rów, czy li o 37% wię cej w po rów na niu z
tym sa mym okre sem ubie głe go ro ku, choć
prze wi dy wa no wzrost tyl ko o oko ło 10%.

Naj bar dziej po pu lar nym por tem by ła La
Ro ma na na po łu dnio wo -wschod nim wy -
brze żu kra ju (przy bi ło tu taj aż 87 ło dzi z 305

Sto kilometrów Karaibów
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773 pa sa że ra mi). Port Am ber Co ve, nie da le -
ko Pu er to Pla ta, na pół noc nym wy brze żu w
cza sie pierw szych czte rech mie się cy przy jął
65 ło dzi z 247 070 pa sa że ra mi na po kła dzie.
Do por tu w Cap Ca na, któ ry nie daw no prze -
szedł re mont, przy je cha ło po nad 2 tys. pa sa -
że rów. Od po wie dzi w an kie tach po ka za ły,
że tu ry ści by li za chwy ce ni Re pu bli ką Do mi -
ni kań ską, a więk szość osób pla nu je tu wró -
cić i spę dzić dłu ższy czas.

Za kul tu rą do San to Do min go
Tu ry ści od wie dza ją cy San to Do min go na

wio snę mo gą w ka żdy pią tek i so bo tę wziąć
udział w świę cie San to Do min go de Fie sta.
Wie czór ta necz no -mu zycz ny od by wa się w
ryt mach me ren gue i ba cha ty. Mo żna ta kże
spró bo wać wy śmie ni tych miej sco wych dań
i lo kal ne go ru mu. Świę to za czy na się za -
wsze o go dzi nie 20:00 na Pla za Espa ńa w
Dziel ni cy Ko lo nial nej.

W ka żdy po nie dzia łek wie czo rem w jed -
nej z naj słyn niej szych re stau ra cji San to Do -
min go Lulú Ta sting gra ją na ży wo
do mi ni kań skie ze spo ły. We wtor ki mo żna
wy brać się na kon cert na targ Mer ca do Co -
lón.

Z ko lei w czwart ki w ulicz kach San to
Do mi ni go roz brzmie wa ją dźwię ki Jaz zo -
wych No cy. Po za jaz zem usły szeć bę dzie
mo żna ta kże me ren gue, ba cha tę, rum bę
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oraz son. Kon cer ty za czy na ją się o 20:00 w
punk cie wi do ko wym Esca li na tas del Con -
de.

Kon cer ty Son a la ro ca w ryt mach me ren -
gue, jaz zu i so nu gra ze spół Bo nyé co nie -
dzie lę od 17.00 do 22.00 w ru inach
klasz to ru San Fran ci sco. 

Kon cert Jen ni fer Lo pez & Ju sti na Bie be ra
Na Wiel ka noc w Re pu bli ce Do mi ni kań -

skiej wy stą pi ło dwóch po pu lar nych ar ty stów.
Pio sen kar ka Jen ni fer Lo pez wy stą pi ła w

so bo tę 15 kwiet nia w am fi te atrze mia stecz -
ka Al tos de Cha von, nie da le ko La Ro ma na,
a te go sa me go dnia w re sor cie Hard Rock

Ho tel & Ca si no w Pun ta Ca na kon cer to wał
Ju stin Bie ber.

No wy ho tel CA TA LO NIA ROY AL LA
RO MA NA

W miej sco wo ści wy po czyn ko wej La Ro -
ma na otwar to Ca ta lo nia Roy al La Ro ma na,
no wy pię cio gwiazd ko wy re sort ka te go rii
adults on ly. W ho te lu znaj du je się m.in. 117
luk su so wych po koi, czte ry re stau ra cje, pięć
ba rów i świet ne za ple cze spor to we.

Re pu bli ka Do mi ni kań ska wy gra ła 18 Zie -
lo nych Glo bów

Re pu bli ka Do mi ni kań ska mo że po chwa -
lić się w su mie osiem na sto ma „Zie lo ny mi
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Glo ba mi“ (Gre en Glo be), naj wię cej w ca -
łym re gio nie Ka ra ibów. Wy prze dzi ła m.in.
Bar ba dos i Ja maj kę, któ rym przy zna no po
trzy na ście glo bów.

Pre sti żo wy mię dzy na ro do wy cer ty fi kat
„Gre en Glo be“ oce nia i na gra dza za sa dy eko -
lo gii i zrów no wa żo ne go roz wo ju w ra mach
dzia łal no ści ho te li. Oce nia np. trzy ma nie się
za sad zrów no wa żo ne go roz wo ju w ru chu tu -

ry stycz nym, sys tem za rzą dza nia i za trud nia -
nia, wzrost go spo dar czy lo kal nych spo łecz -
no ści, a jed no cze śnie neu tra li zo wa nie ne ga ty-
w ne go wpły wu na śro do wi-  sko na tu ral ne.

Na gro dzo no np. Bar ce ló Báva ro, Oc ci -
den tal Ca ri be, ho te le sie ci Be Li ve, Ca ta lo -
nia i Vi va Wyn dham, re sort Ca sa de Cam po
czy ho tel dla ro dzin z dzieć mi Me mo ries
Splash Pun ta Ca na.

Co no we go w Ca sa Bo ni ta 
Pa smo wy so ko gór skie Sier ra de Ba ho ru -

co oraz tro pi kal ny las dzie wi czy, przez któ -
ry prze świe ca bia ła piasz czy sta pla ża i
tur ku so wa wo da Mo rza Ka ra ib skie go – ta ki
wi dok ma ją klien ci eko ho te lu Ca sa Bo ni ta
Tro pi cal Lod ge. Ho tel nie daw no otwo rzył
dla swo ich go ści luk su so wą wil lę i su it, któ -
re za pew nia ją cał ko wi tą pry wat ność.
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Ho tel znaj du je się w pro win cji Ba ra ho na
na po łu dnio wym -za cho dzie wy spy. Bu dy -
nek słu żył kie dyś ja ko ro dzin ny dom let ni -
sko wy, któ ry wła ści ciel prze bu do wał na
luk su so wy ho tel bu ti ko wy z dwu na sto ma
bun ga lo wa mi. Ca sa Bo ni ta jest człon kiem
pre sti żo we go sto wa rzy sze nia Small Lu xu ry
Ho tels of the World.

Sław ne jest przede wszyst kim miej sco we
„Ta na ma Spa” (ta na ma to w ję zy ku In dian
Ta ino mo tyl), któ re dba o za sa dy eko lo gii.

Mo żna sko rzy stać tu z ma sa ży w prze źro -
czy stej wo dzie rze ki przy po mo cy tzw. nie -
bie skich ka mie ni „Ci ba Azul“ lub wziąć
ro man tycz ną ką piel w ja cuz zi. W re stau ra -
cji ho te lo wej da nia przy go to wa ne są z bio -
pro duk tów, ta kich jak ko ko sy, ana na sy,
man go czy ka kao. Nie bra ku je też lo kal -
nych se rów, mar mo la dy czy świe żo zło wio -
nych ryb.

W oko li cy mo żna wy brać się na wy -
ciecz kę do Par ku Na ro do we go Ja ra gua, po -

le cieć w ko ro nach drzew na zip -li ne, od -
wie dzić raj ską pla żę Bahía de Las Águ ilas
czy je zio ro En ri qu il lo, naj więk sze sło ne je -
zio ro i jed no cze śnie naj ni żej po ło żo ne
miej sce na Ka ra ibach.

Kon takt: Mgr Si mo na Juránková
Dział PR, Na ro do wy Urząd Tu ry sty ki Re -

pu bli ki Do mi ni kań skie, Štěpánská 611/14,
110 00, Pra ha 1

Tel.:+420 222 231 078
po land@go do mi ni can re pu blic.com
www.Go Do mi ni can Re pu blic.com
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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja
elek tro nicz na) po szu ku je au to -
rów ar ty ku łów. Je że li znasz się
na fo to gra fii pod wod nej, nur ko -
wa niu, sprzę cie nur ko wym, szko -
le niu płe two nur ków  i chcesz
za ist nieć w świe cie na pisz do
nas. Twój ar ty kuł mo że być opu -
bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi
nie jest od płat na. W za mian za
to ofe ru je my Ci jed nak pro mo -
cję w re no mo wa nym ma ga zy -
nie, za miesz cze nie Two je go
zdję cia oraz da nych kon tak to -
wych. Na ar ty ku ły cze ka my do
20 każ de go mie sią ca pod ad -
re sem http://nu ras.in fo/?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://nalofoty.pl/wyjazdy
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Jed ną z uni kal nych atrak cji Pa lau jest
„Jel ly fish La ke” – Je zio ro Me duz, po ło żo ne
w nie wiel kiej ko tli nie, na nie za miesz ka łej
wy sep ce Eli Malk, w po łu dnio wej czę ści
ato lu.

W zie lon ka wych wo dach je zio ra ży ją
dwa ga tun ki tych nie wiel kich pa rzy deł kow -
ców spo krew nio nych z na szą bał tyc ką cheł -
bią: me du za zło ta i me du za księ ży co wa,
któ re w cią gu dnia prze miesz cza ją się w

zbior ni ku wraz z ru chem słoń ca, a w no cy
opa da ją na więk szą głę bo kość.

Fo to graf mu si na sta wić się na snor ke ling i
za nu rze nia z za trzy ma nym od de chem, bo -
wiem w je zio rze nie wol no ko rzy stać ze
sprzę tu nur ko we go. Ty po we uję cia prze sta -
wia ją lu dzi pły wa ją cych po po wierzch ni
wśród ty się cy me duz lub sa me me du zy, fo -
to gra fo wa ne z ka żdej mo żli wej stro ny. Na -
le ży do dać, że od kąd je zio ro od dzie li ło się

od oce anu, oko ło 12000 lat te mu, po zba -
wio ne na tu ral nych wro gów me du zy utra ci -
ły swo je pa rzy deł ka, przez co kon takt z ni mi
wy wo łu je za le d wie lek ko od czu wal ne pie -
cze nie. Nie mniej jed nak, wra że nie wpły wa -
nia w „ścia nę” me duz jest nie zwy kłe.

Pre zen to wa ne zdję cie jest jed nym z se rii
ujęć pod świa tło, do świe tla nych fle szem, wy -
ko na nych na głę bo ko ści oko ło czte rech me -
trów, w po bli żu brze gu je zio ra (stąd wra że nie
ciem nej to ni wod nej). Fo to gra fo wa nie utrud -
niał nie co fakt, że słoń ce z mi nu ty na mi nu tę
cho wa ło się za wy so ki mi zbo cza mi ota cza ją -
cy mi je zio ro, a wraz ze słoń cem prze su wa ły
się (wy jąt ko wo spraw nie) me du zy.

Ko rzy sta łem z Olym pu sa OM -D E -M5 z
obiek ty wem 14–42 mm w obu do wie Na uti -
cam, z mo krym kon wer te rem sze ro ko kąt -

Historia jednej fotografii.
Jezioro meduz

Pa lau jest nie wiel kim pań stwem wy spiar skim po ło żo nym na Pa cy fi ku, obej -
mu ją cym po nad 250 wysp oto czo nych ra fa mi ko ra lo wy mi. Ten ma low ni czy za -
ką tek w za chod niej czę ści ar chi pe la gu Wysp Ka ro liń skich jest jed nym z
naj cie kaw szych miejsc nur ko wych na świe cie. W sil nych oce anicz nych prą -
dach spo ty ka się sta da ba ra kud, re ki ny, man ty i wiel kie ła wi ce ostro bo ków,
a w spo koj niej szych wo dach la gun mo żna za nur ko wać na wra kach z II woj -
ny świa to wej lub w pięk nych ja ski niach kra so wych.
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nym oraz z lam py bły sko wej INON Z -240.
Za rów no apa rat, jak i lam pa pra co wa ły w
try bie ma nu al nym. Pa ra me try eks po zy cji:
f/14 i 1/100 s przy ISO 200 usta li łem na
pod sta wie zdjęć prób nych w trak cie pa ru
za nu rzeń.

Se sja z me du za mi po zo sta wi ła u mnie
spo ry nie do syt. Oka za ło się, że fo to gra fia
pod wod na bez bu tli na ple cach nie zo sta -
wia za du żo swo bo dy w wy bo rze pla nu i
mo men tu wy ko na nia zdję cia, a cią głe za -
nu rza nie się z apa ra tem i „go nie nie” mi gru -

ją cych za świa tłem me duz jest w su mie do -
syć mę czą ce. Opusz cza jąc wy sep kę mia -
łem nie od par te wra że nie, że trze ba tu
po now nie wró cić, bo te mat z ca łą pew no -
ścią nie zo stał wy czer pa ny.

Piotr Stós

O au to rze

Piotr Stós, z wy kształ ce nia hy dro bio log, ab sol went

Wy dzia łu Bio lo gii i Na uk o Zie mi Uni wer sy te tu Ja -

giel loń skie go. Nur ku je od ro ku 1986 ro ku. In struk tor

nur ko wa nia i fo to gra fii pod wod nej. Nur ko wał na Ma -

le di wach, Ka ra ibach, Mau ri tiu sie, Ga la pa gos, Pa lau,

w In do ne zji, Taj lan dii, Mi kro ne zji, Ma le zji, Egip cie,

Ro sji, Hisz pa nii, Wło szech, Nor we gii. Współ wła ści -

ciel fir my Na uti ca Sa fa ri. Od 18 lat pro wa dzi cen trum

nur ko we w Chor wa cji (wy spy Hvar i Vis).

Je go fo to gra fie pod wod ne mo żna spo tkać w cza -

so pi smach ilu stro wa nych, fol de rach, ka len da rzach,

pla ka tach i ksią żkach o nur ko wa niu. 

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,28
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Po mi mo że nur ko wa nie i fre edi ving
nie roz łącz nie wią żą się z wo dą, a
do kład nie z prze by wa niem pod nią,
obie ak tyw no ści bar dzo się mię dzy
so bą ró żnią.

Jak wia do mo, w nur ko wa niu wy ko rzy stu -
je my sprzęt – du żo sprzę tu i to dzię ki nie mu
prze by wa my pod wo dą. Na to miast we fre -
edi vin gu je ste śmy wol ni lub pra wie wol ni
od sprzę tu – szcze gól nie te go cię żkie go –
ma ska, faj ka, płe twy, ska fan der, odro bi na
ba la stu i już mo że my się cie szyć tym wspa -
nia łym spor tem.

Nie ma nic pięk niej sze go niż wi dok fre -
edi ve ra na tle nie skoń czo ne go błę ki tu – dłu -
gie płe twy lub mo no płe twa, brak bą bel ków,
smu kła syl wet ka spra wia ją, że wy glą da on
jak by na le żał do te go śro do wi ska. Nur ko -
wie z cię żkim sprzę tem, po mi mo że pod

wo dą mo gą prze by wać znacz nie dłu żej,
na dal są tu tyl ko go ść mi z in nej pla ne ty.

Spor ty tak ró żne – je den od dech kon tra
nie prze rwa ny stru mień po wie trza wy do by -

wa ją cy się na po wierzch nię z na wet ma łej
grup ki nur ków, du ża bu tla lub na wet kil ka
bu tli wy peł nio nych czyn ni kiem od de cho -
wym. O ile fre edi ver nie wie le mo że sko rzy -

Po co nurkowi freediving 
czyli Free&Dive z nalofoty.pl?
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stać z umie jęt no ści nur ko wych, aby do sko -
na lić swój warsz tat fre edi vin go wy, o ty le
nu rek mo że od nieść sze reg ko rzy ści ucząc
się cho cia żby pod staw nur ko wa nia swo -
bod ne go.

Nie, nie cho dzi tu o na ukę wstrzy my wa -
nia po wie trza, bo prze cież nur kom te go
pod wo dą ro bić nie wol no.

O co więc cho dzi?
Pod sta wo we kur sy fre edi vin gu, np.: PA DI

Ba sic Fre edi ver i Fre edi ver, uczą pod staw fi -
zjo lo gii i fi zy ki fre edi vin gu, po ka zu ją ja kie
pro ce sy ste ru ją na szym cia łem pod czas od -
dy cha nia. Uczą też wła ści wej tech ni ki pły -
wa nia pod wo dą, zwra ca ją uwa gę na
głów ne za gro że nia we fre edi vin gu oraz jak

ich uni kać i jak so bie z ni mi ra dzić. Po za
za ję cia mi pod wod ny mi ma my tu też se sje
na uki pra wi dło we go od de chu, pra cy prze -
po ną, ale też re lak sa cji i od po wied nie go
przy go to wa nia za nim w ogó le wej dzie my
do wo dy.

Fre edi ving to też nie ustan na wal ka z wła -
sny mi sła bo ścia mi, ogra ni cze nia mi, po ko -
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ny wa niem ko lej nych ba rier, to ta kże uświa -
da mia nie so bie, ja kie po kła dy w nas tkwią i
że bez po wie trza da się jed nak tro chę, a na -
wet więk sze tro chę wy trzy mać. Więk szość
osób za czy na ją cych kurs twier dzi, że na

100% nie prze pły nie pod wo dą 25 m i nie
wstrzy ma po wie trza dłu żej niż 1 min. Już
po pierw szych za ję ciach są za sko cze ni
swo imi osią gnię cia mi i mo żli wo ścia mi ja -
kie w nich tkwią. Za le d wie szó sty za jąc cał -

ko wi cie zmie nia ich spo sób my śle nia i na -
sta wie nia.

O ile tech ni ka pły wa nia w dłu gich fre edi -
vin go wych płe twach ró żni się znacz nie od
te go, jak po ru sza my się pod wo dą w nur ko -
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wa niu – a jak wspo mnia łam już wcze śniej,
wstrzy my wa nie od de chu pod wo dą nie jest
w nur ko wa niu wska za ne, a wręcz ka te go -
rycz nie nie wol no te go ro bić – o ty le na uka

pra wi dło we go od de chu, re laks, od po wied -
nia roz grzew ka, roz cią gnię cie przy da nam
się w nur ko wa niu bar dzo. Tak z rę ką na ser -
cu – ile ra zy przed wej ściem do wo dy na

nur ko wa nie roz grza li ście od po wied nio
mię śnie i ścię gna, że by po tem unik nąć kon -
tu zji. Ile ra zy wy ci szy li ście się, od po wied -
nio zre lak so wa li ście? Zwy kle szyb ko
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skła da my sprzęt, dźwi ga my go do wo dy na
ple cach i siup pod wo dę. Po tem wszyst ko
nas bo li, krę go słup od ma wia współ pra cy,
pod wo dą ła pią nas skur cze, sa pie my w au -

to mat jak pa ro wóz, zbyt szyb ko zu ży wa jąc
czyn nik od de cho wy.

Pra wi dło we od dy cha nie – no prze cież
ży ję, od dy cham, więc na pew no ro bię to

do brze. Nic bar dziej myl ne go! Ow szem,
wszy scy od dy cha my, ale nie wszy scy ro bi -
my to do brze, w peł ni wy ko rzy stu jąc mo -
żli wo ści swo je go or ga ni zmu i płuc. Czę sto
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pod wo dą nie po trzeb nie od dy cha my zbyt
szyb ko, wy dy cha my po wie trze jak lo ko mo -
ty wa zu ży wa jąc go przez to o wie le wię cej
niż po win ni śmy. Kurs fre edi vin gu uczy pod -
sta wo wych tech nik od de cho wych, pra cy

prze po ną, spo koj ne go, zrów no wa żo ne go
od dy cha nia, dzię ki cze mu pod czas nur ko -
wa nia znacz nie zmniej szy my zu ży cie po -
wie trza, bę dzie my od dy chać wol niej i
spo koj niej.

Za ję cia ba se no we fre edi vin gu to ta kże
do sko na łe szko le nie dla nur ków przy go to -
wu ją cych się do kur sów tech nicz nych,
gdzie wy mo giem jest pły wa nie więk szych
od cin ków na jed nym od de chu. Fre edi ving
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da je przede wszyst kim men tal ne przy go to -
wa nie do ra dze nia so bie w sy tu acjach, gdy
na tra fia my na na gły de fi cyt czyn ni ka od de -
cho we go. To pra ca nie tyl ko nad tech ni ką,
jak to zro bić, to przede wszyst kim pra ca
nad gło wą i tym, co w ta kiej sy tu acji się w

niej dzie je. To na uka prze ła my wa nia wła -
snych sła bo ści, ba rier, ale też za cho wa nia
spo ko ju w sy tu acji bra ku ga zu.

Od wie lu lat Adam Bor kow ski – wła ści -
ciel szko ły nur ko wa nia na lo fo ty.pl pro wa -
dził warsz ta ty fre edi vin go we skie ro wa ne

wła śnie do nur ków. Te raz już re gu lar nie,
przez ca ły rok pro wa dzi kur sy fre edi vin go -
we w sys te mie PA DI na po zio mie pod sta -
wo wym, któ re kie ru je my głów nie do
śro do wi ska nur ko we go. Oczy wi ście głów -
nym za ło że niem szko leń jest po zna nie te -
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go pięk ne go spor tu, ja kim jest fre edi ving, a
po zy tyw ny mi efek ta mi ubocz ny mi są wła -
śnie ko rzy ści, ja kie nur ko wie za uwa ża ją u
sie bie pod czas nur ko wa nia.

W ze szłym ro ku wpro wa dzi li śmy też no -
wość – wy jaz dy, głów nie let nie, pod na zwą
Free&Di ve, któ re po zwa la ją, szcze gól nie nur -

kom, le piej po znać fre edi ving oraz po łą czyć
nie co oba spor ty. Nur ko wie mo gą uczest ni -
czyć we fre edi vin go wej roz grzew ce przed
wej ściem do wo dy i za po znać się nie co z fre -
edi vin giem. Po nie waż pod czas wy jaz du pro -
wa dzi my kurs PA DI Fre edi ver, nur ko wie
mo gą uczest ni czyć w wy kła dach, za po znać

się ze sprzę tem wy ko rzy sty wa nym we fre edi -
vin gu. Ot, ta kie po zy tyw ne łą cze nie dwóch
świa tów, tak bar dzo ró żnych, któ re łą czy jed -
no – wo da i ra dość prze by wa nia pod nią!

Tekst: Aga ta Isa jew vel Ga ga tek

zdję cia z ar chi wum Di ve& Tra vel Cen ter na lo fo ty.pl
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By dląt ka pły wa ją ce w mo rzu, czy -
li pian ka krót ka czy dłu ga – co wy -
brać?

Ko muś, kto nie ma do świad cze nia
w pły wa niu, snor ke lin gu czy nur ko -
wa niu w wo dach tro pi kal nych za zwy -
czaj de cy zja wy da je się pro sta –
oczy wi ście krót ka pian ka. Tań sza,
lżej sza, więc po co się mę czyć z
trans por tem i więk szą wa gą ska fan -
dra nur ko we go pod czas dłu gich lo tów
na ko niec świa ta.

Tym krót kim ar ty ku łem chciał bym tro chę
otwo rzyć oczy tym wszyst kim, któ rzy nie
ma ją do świad cze nia i czę sto nie zda ją so -
bie spra wy, dla cze go dłu ższa pian ka nie kie -
dy bę dzie lep szym roz wią za niem.

Po pa rze nie me du za mi
Prze cież je dzie my na wa ka cje. Bę dzie ra -

do śnie, śmiesz nie, fa jo wo, co ol, jak to przy -
ję li śmy z ame ry kań skich fil mów. Szy ku ją
się nie złe wy ciecz ki, za ba wy, im prez ki,
któż by tam my ślał o ja kichś ja do wi tych

„by dląt kach” za miesz ku ją cych mor skie wo -
dy.

Po mi nę tu aspek ty me dycz ne, o któ rych
nie czu ję się na si łach pi sać, ja ko że nie je -
stem le ka rzem. Ogra ni czę się do ab so lut ne -

go mi ni mum, czy li do te go, co ka żdy nu rek
po wi nien wie dzieć, jed nak prze ma wiać bę -
dzie prze ze mnie do świad cze nie, któ re
mam na dzie ję, zmu si nie któ rych do prze -
my śle nia i zwe ry fi ko wa nia swo ich za cho -

Poparzenie meduzami – co robić?



Nuras.info 5/2017

69

wań w wo dach tro pi kal nych. W koń cu 20
lat nur ko wań w ró żnych re gio nach świa ta
mo że już przy nieść spo ro wie dzy, nie ko -
niecz nie ksią żko wej.

Po mi jam tu ta kże nie bez pie czeń stwo
spo tka nia z du ży mi zwie rzę ta mi pod wod -
ny mi, jak np. re ki ny, po nie waż wie le z nich

jest na wy gi nię ciu, a ry zy ko za czy na być
nie pro por cjo nal nie ni skie w sto sun ku do te -
go, co by ło na pi sa ne w pod ręcz ni kach jesz -
cze 10 czy 20 lat te mu. Dziś po win ni śmy
się cie szyć ze spo tka nia z re ki nem, że jesz -
cze ma my oka zję zo ba czyć go na ży wo, a
nie już tyl ko w te le wi zji. Co jed nak z ty mi

ja do wi ty mi zwie rząt ka mi, z któ ry mi mo że -
my mieć do czy nie nia w wo dzie?

Pa mię taj my, że zwie rzę ta mor skie przy -
sto so wa ły się do te go śro do wi ska przez mi -
lio ny lat. Są to stwo ry zim no krwi ste. Co to
zna czy dla cie bie? Do ota cza ją cych je wa -
run ków do sto so wa ły ta kże pro duk cję i moc
sub stan cji tok sycz nych. Aby jad za bił lub
sku tecz nie od stra szył prze ciw ni ka pod wo -
dą, mu si być sil ny. To zna czy, że mu si być
na ty le tok sycz ny, aby przy ni skiej tem pe -
ra tu rze wo dy i po wol nym krą że niu krwi
zim no krwi ste go osob ni ka szyb ko za dzia łał.
Te raz wy obraź my so bie, że my, lu dzie je -
ste śmy or ga ni zma mi cie pło krwi sty mi, za -
tem krew krą ży nam ze zde cy do wa nie
więk szą pręd ko ścią i prze mia na ma te rii jest
bar dzo szyb ka w sto sun ku do zwie rząt mor -
skich. Co to zna czy? To zna czy, że jad w
two im or ga ni zmie jest szyb ko trans por to wa -
ny do ró żnych czę ści cia ła.

Gdy ze tknie my się z tok sy na mi – mu si
bo leć na tych miast! Or ga ni zmy, któ re zo sta -
ły ja skra wo odzia ne przez na tu rę na pew no
ma ją w so bie ja kieś tok sy ny. Tak na tu ra to
wy my śli ła, ale co z ty mi, któ rych cza sa mi
w ogó le nie wi dać? Le ni wie so bie pły wa ją
al bo dry fu ją w to ni wod nej, czę sto są mi -
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kro sko pij nej wiel ko ści, prze zro czy ste, ta kie
nie uchwyt ne od ra zu dla na sze go oka.

Na szczę ście nie za wsze jad zwie rząt
pod wod nych jest tak sil ny, że nas za bi je,
ale jest wy so ce praw do po dob ne, że bę dzie
spra wiał spo ry ból czy pie cze nie, a bar dzo
czę sto na stęp stwem te go są nie este tycz ne
bli zny na skó rze, zwłasz cza że nie wszy scy
le ka rze wie dzą, jak so bie po ra dzić z te go
ty pu przy pad ka mi. Ja ką bo wiem wie dzę i
do świad cze nie ma in ter ni sta z Pol ski, aby
po ra dzić so bie ze skó rą po pa rzo ną przez
eg zo tycz ne coś? Chło pak jesz cze bę dzie się
chwa lił ta ki mi „dzier ga mi”, ale u pań mo że
to być bar dzo po wa żny pro blem.

Wy obraź my so bie te raz, że nasz wy bór
padł na krót ką pian kę, gdzie ma my od kry te
no gi i rę ce, a ta kże gło wę. Pły nie my so bie
po po wierzch ni pa trząc w dół, tak prze cież
na tu ral nie ukła da się na sza gło wa. Tym cza -
sem tuż przy po wierzch ni uno si się pa rzą ca
me du za. Chwi la nie uwa gi i jej mac ki owi -
nię te są wo kół no gi lub rę ki. Nie daj Bo że
na twa rzy! Tu przy po mi na mi się tro chę sy -
tu acja, kie dy je ste śmy świa do mi nie bez pie -
czeń stwa, ale je ba ga te li zu je my, ty pu: po
co brać cie płe rze czy na wy ciecz kę w gó ry,
sko ro jest ta kie pięk ne słoń ce, al bo po co

za kła dać kask na prze ja żdżkę ro we rem,
sko ro ja dę tyl ko na chwi lę do skle pu.

Nie tra gi zuj my oczy wi ście. Nie jest to
po wszech ne, ale są miej sca, gdzie czę sto -
tli wość ob co wa nia z nie bez piecz ny mi or -
ga ni zma mi jest zna czą ca. Mo że war to
przed wy jaz dem do wie dzieć się, czy coś

nie czy ha na nas w wo dzie, a już szcze gól -
nie ja dąc z dzieć mi. Patrz Au stra lia, oglą -
da jąc cza sa mi fil my przy rod ni cze spod
wo dy, mam wra że nie, że wszyst ko co tam
ży je jest po to, aby uka tru pić czło wie ka. Ale
nie trze ba tak da le ko pa trzeć. Wło chy, Mo -
rze Ty reń skie czy Li gu ryj skie. Ileż tam jest
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pa rzą cych me duz w okre sie wa ka cyj nym,
ile przy pad ków po pa rzeń. Na wy spie Go -
zo, na Mal cie, wi dzia łem ta bli ce ostrze ga ją -
ce o ró żne go ro dza ju me du zach, któ re
mo gą nam zro bić krzyw dę i in for ma cję jak
so bie w ta kim przy pad ku ra dzić.

Nur ku jąc w wo dach tro pi kal nych czę sto
mia łem sy tu acje, kie dy na gle, ni z te go, ni z
owe go, część twa rzy za czy na ła mnie in ten -

syw nie piec. Ja kieś nie wi docz ne go łym
okiem, uno szo ne przez prąd, mło de lar wy
me duz czy in nych ja do wi tych or ga ni zmów,
rap tem za cze pi ły się o skó rę. Co zro bić w
ta kiej sy tu acji, bę dąc głę bo ko pod wo dą
pod czas nur ko wa nia czy na wet pły nąc po
po wierzch ni mo rza, ale z da le kim dy stan -
sem do brze gu, ło dzi czy skąd tam wsko -
czy li śmy do wo dy? Prze cież nie

po bie gnie my od ra zu do le ka rza, któ ry bę -
dzie wie dział, co zro bić.

Do świad cze nie na uczy ło mnie, że wy -
ma chi wa nie dło nią w stro nę twa rzy, tak jak
wa chla rzem, aby stru mień wo dy ob my wał
po licz ki, oka zu je się sku tecz ną me to dą, któ -
rą sto so wa łem już kil ka krot nie. Spraw dza
się. Naj gor sze, co mo że my zro bić, to za -
cząć trzeć skó rę w miej scu, gdzie za czy na
nas piec. W przy pad ku dzie ci szyb ko mu -
sisz za in ter we nio wać, bo prze cież one bę -
dą mia ły od ruch bez wa run ko wy. Wcie ra my
wów czas ha czy ko wa te na rzą dy ów nie wia -
do me go or ga ni zmu w skó rę i pie kło bę dzie
ca ły czas, a na do da tek wy stą pi za czer wie -
nie nie, wy syp ka, opu chli zna, a na wet ra ny
jak przy po pa rze niu, tak jak by ktoś na nas
wy lał wrzą tek. 

Do sko na łym przy kła dem te go ostat nie go
jest otar cie się o ko ra lo wiec ogni sty (ang. fi -
re co ral). Jesz cze dziś bar dzo wy raź nie pa -
mię tam wy da rze nie sprzed 15 lat, gdy
pod czas wy ciecz ki w ABC po po wierzch ni,
gdzieś na ra fach Mo rza Czer wo ne go,
dziew czy nę mo je go ko le gi fa la rzu ci ła na
ra fę wła śnie sko lo ni zo wa ną przez ko ra low -
ce ogni ste. Wy szła z wo dy wy glą da jąc tak,
jak by na brzuch i uda wy lał jej ktoś wrzą -
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tek. A wy star czy ło by, że by pły wa ła w pian -
ce, ech.

Kap tur na gło wę
Na tu ral nie, że pod czas pły wa nia po -

wierzch nio we go w ABC ma ło kto zde cy du -
je się na za kła da nie kap tu ra. Tak zwa ne
ang. Rash gu ard, czy li ko szul ki do pły wa nia
już bar dziej. Jed nak mi oso bi ście kap tur
nur ko wy przy dał się dwa ra zy. Oj, pa mięt -
ne ra zy! Raz w sło necz nej Ita lii, kie dy to na
noc nym nur ko wa niu w ułam ku se kun dy pa -
so żyt ry by, wiel ko ści oko ło 5 cm, pró bo wał
mi się wgryźć w szy ję. Ja kże się cie szę, że
mia łem wów czas kap tur. Gdy by nie to, pro -
szę so bie wy obra zić, noc ne nur ko wa nie,
głę bo kość 15 me trów i ja kiś ro bal wgry za
się w szy ję… brrr. To był dzień, od któ re go
za czą łem na ka żde nur ko wa nie w swo im
ży ciu za bie rać kap tur.

In nym ra zem, gdzieś w oko li cach Si pa -
da nu w Azji, po wy nu rze niu oka za ło się, że
tra fił się nam ja kiś wy lęg ma łych kra bów,
wiel ko ści oko ło 3-4 mi li me trów. Ko żuch
gru bo ści oko ło 2 cm uno sił się na po -
wierzch ni, a my w tym ko żu chu się wy nu -
rzy li śmy. Ja, bo ga ty już o wcze śniej sze
do świad cze nie, nie tak bar dzo ucier pia łem,
ale pro szę so bie wy obra zić te oso by, któ re

pły wa ły wów czas bez kap tu ra, a szcze gól -
nie dziew czy ny. Ty sią ce ma łych kra bi ków,
kształ tem przy po mi na ją cych wszy, ale wiel -
ko ścią klesz cze, roz ła zi ły się we wło sach.
Ta gę sia skór ka na cie le to znak, że za czy -

nasz my śleć o dłu ższej pian ce i kap tu rze na
ko lej ny wy jazd. Po mi jam fakt, że dla osób
ma ją cych wra żli we uszy kap tur pod czas
nur ko wa nia jest nie zwy kle zba wien ny. Wil -
got ne ucho, tro chę wia tru i ucho go to we.

Aurelia aurita                                                                   fot. Joe Mabel
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Wy star czy trosz kę po cze kać i ma my za pa -
le nie ucha ze wnętrz ne go. Nie za po mnij my
wło żyć do środ ka pa lu cha, że by przy spie -
szyć in fek cję. Czę sto to wi dzę.

Szyb ka po moc przy po pa rze niach, otar -
ciach przez nie wia do mo co

Uwa ga, więk szość po rad ni ków w In ter -

ne cie to czy sta teo ria ksią żko wa, któ ra bar -
dzo czę sto od bie ga od rze czy wi sto ści. Na
przy kład. „Je śli po pa rzy cię me du za, nie
wy ko nuj gwał tow nych ru chów, bo to przy -
spie sza roz prze strze nia nie się ja du. Wyjdź z
wo dy i po mo cy szu kaj u ra tow ni ka, któ ry
po wi nien mieć przy so bie śro dek ła go dzą cy

ból”. Oczy wi ście, że ktoś, kto to pi sał nie
miał wcze śniej do czy nie nia z po pa rze niem
przez me du zy. Wręcz prze ciw nie. Je śli me -
du za Cię po pa rzy, ma chaj koń czy ną po zo -
sta jąc w sło nej wo dzie. Spo wo du je to, że
mac ki za czną się od kle jać, a ha czy ko wa te
na rzą dy bę dą od pa dać od skó ry. Spraw dzi -
łem to co naj mniej trzy ra zy na so bie, kie dy
za pla ta łem się w pa rzą cą me du zę. Ca ły
czas sie dzia łem w wo dzie i ma cha łem sto -
pą, wo kół któ rej oplo tła się me du za. Po 10
mi nu tach z bó lu zro bi ło się pie cze nie, a jak
wy sze dłem z wo dy po ko lej nych 40 mi nu -
tach pły wa nia, nie ma lże za po mnia łem o
spra wie. Coś tam pie kło, ale już nie mu sia -
łem na wet żad nej ma ści sto so wać. Tak sa -
mo by ło w przy pad ku po pa rze nia przez
me du zę wo kół rę ki i dło ni, a na wet twa rzy.
Ca łe szczę ście, że nie wy sze dłem wów czas
z wo dy, tyl ko pły wa łem, a stru mień wo dy
ob my wał po pa rzo ne miej sca, tym sa mym
od cze pia jąc ha czy ko wa te na rzą dy me du zy.
To dzia ła, pro szę mi uwie rzyć. Wy czy ta łem
na je den z ta blic na Mal cie, w miej scu
gdzie spo ro tu ry stów wcho dzi do wo dy, a
praw do po do bień stwo spo tka nia z me du zą
jest znacz ne, aby po pa rzo ne miej sce prze -
my wać wo dą ga zo wa ną z bu tel ki, któ rą za -
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zwy czaj mo żna szyb ko otrzy mać. Ile w tym
praw dy, nie wiem, ale mo że war to spró bo -
wać przy nie du żych po pa rze niach.

Mo gą się jed nak zda rzyć rów nież po wa -
żniej sze przy pad ki, kie dy mac ki są tak owi -
nię te, że ten opi sy wa ny wy żej nu mer już
nie wyj dzie. Nie któ re me du zy ma ją trzy me -

tro we mac ki! Trze ba się ich po zbyć tak, że -
by przy oka zji nie po pa rzyć pal ców, któ ry -
mi je usu wa my. Kom bi nuj przez
rę ka wicz ki, pę se tą, ja ki miś na rzę dzia mi,
ma szyn ką do go le nia (nie elek trycz ną oczy -
wi ście). Skó rę na le ży prze trzeć spi ry tu sem
sa li cy lo wym lub octem, a je śli nie ma ich

pod rę ką (umów my się, prze wa żnie nie
ma), mo żesz prze myć ra nę mor ską wo dą
lub so kiem z cy try ny, a ta kże po sma ro -
wać… roz kro jo nym po mi do rem (nie ke czu -
pem!). Nie spłu kuj opa rze nia słod ką wo dą.
Je śli bar dzo bo li, zlej miej sce go rą cą wo dą,
ale nie wrząt kiem. Ami no kwas w biał ku ja -
du ze tnie się i nie bę dzie się da lej roz cho -
dził po or ga ni zmie. Je śli póź niej jesz cze
bar dzo bo li, ob łóż lo dem. Pie cze nie zła go -
dzą też le ki an ty hi sta mi no we (tyl ko kto je
ma?), a obrzęk – krem z hy dro kor ty zo nem
(to już na pew no ka żdy ma na wa ka cjach,
praw da?).

Je że li do szło do wstrzą su ana fi lak tycz ne -
go, ład na na zwa, a cho dzi po pro stu o sil ną
re ak cję na ja kiś aler gen – w ta kim przy pad -
ku żar tów nie ma – szyb ko do le ka rza!

Te raz zo sta wiam do prze my śle nia czy
przy pad kiem nie war to za brać ze so bą cien -
kiej, ale dłu giej pian ki wy je żdża jąc na wa -
ka cje, szcze gól nie w tro pi kal ne za ka mar ki
na sze go glo bu. A mo że Two je dziec ko jest
aler gi kiem? Li cho wie jak za re agu je na kon -
takt z ja kąś ob cą tok sy ną?

Ru di Stan kie wicz

fot. wikipedia
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http://scubatech.pl
http://www.4divers.pl
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Za pra sza my w ter mi nie 2- 4.06.2017
r.na naj star szą ogól no kra jo wą im pre -
zę dla płe two nur ków XLV Mię dzy na -
ro do we Mi strzo stwa Pol ski w
Ło wiec twie Pod wod nym. Pierw sze za -
wo dy w ło wiec twie pod wod nym od -
by ły się w 1967r na je zio rach
ma zur skich. Od 1987 r. or ga ni za cję
Mi strzostw prze jął Klub Płe two nur ków
MA RES z Ko sza li na. Do 2016 r. za -
wo dy or ga ni zo wa ne by ły na je zio rach
Po je zie rza Draw skie go a w tym ro ku
pod ję li śmy pró bę prze pro wa dze nia ich
na Bał ty ku w Ko ło brze gu. Ma my na -
dzie ję, że po go da do pi sze i po zwoli
na wiel kie ło wy w mo rzu.

W trak cie or ga ni za cji za wo dów w ło -
wiec twie po sta no wi li śmy prze pro wa dzić
rów no le gle za wo dy w bez kr wa wym ło wie -
niu czy li spor to wej fo to gra fii pod wod nej.
Jest al ter na ty wa dla tych, któ rzy nie chcą in -
ge ro wać w wod ny eko sys tem. W tych za -
wo dach oce nia ne są zdję cia ryb pod

wzglę dem ilo ści ga tun ków i cel no ści wy ko -
na ne go zdję cia. Zwy cię ża ten fo to graf, na
któ re go zdję ciach bę dzie naj wię cej ró żnych
ga tun ków ryb oraz ob raz zdję cia bę dzie
wy peł nia ła da na ry ba. Za wo dy w fo to gra fii

od bę dą się na je zio rze Ka mie ni ca w Dar go -
ci cach.

Obie kon ku ren cje łą czy jed no za wod ni -
cy nur ku ją w sprzę cie pod sta wo wym ABC z
uży ciem ska fan drów mo krych na wstrzy ma -

XLV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Łowiectwie Podwodnym

i XVIII Memoriału Fotografii Podwodnej im. Jerzego Macke
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nym od de chu. Ca łość kon ku ren cji prze bie -
ga na nie wiel kich głę bo ko ściach (szcze gól -
nie fo to gra fia).

Ró żni ca po mię dzy ło wiec twem a fo to -
gra fią pod wod ną po le ga na sprzę cie uży wa -
nym do osią gnię cia wy ni ków spor to wych.
W ło wiec twie uży wa my ku szę w fo to gra fii
apa rat fo to gra ficz ny.

W ło wiec twie zło wio na ry ba jest na za -
koń cze nie za wo dów skon su mo wa na na
uro czy stym za koń cze niu, ry by sfo to gra fo -
wa ne da lej po zo sta ję w je zio rze i mo gą cie -

szyć in nych użyt kow ni ków wód.
Za wo dy w ło wiec twie roz gry wa ne bę dą

w mo rzu Bał tyc kim w Ko ło brze gu na od cin -
ku Pod cze le – Ka mien ny Sza niec.

Głę bo kość akwe nu 8 - 10m. Prze wi dy -
wa na tem pe ra tu ra wo dy ok. 13 stop ni C.
Spo dzie wa na wi docz ność ok. 3 m.

Wy stę pu ją ce ga tun ki ryb: dorsz, flą dra,
tur bot, leszcz, okoń, san dacz, szczu pak,
wę gorz i in ne.

Za wo dy w fo to gra fii pod wod nej roz gry -
wa ne bę dą na je zio rze Ka mie ni ca w Dar go -

ci cach (ok. 25 km od cen trum Ko ło brze gu).
Miej sce za kwa te ro wa nia uczest ni ków

Mi strzostw:
In ter nat Ze spo łu szkół nr1 im. H. Sien kie -

wi cza
78-550 Ko ło brzeg ul. 1 Ma ja 47
SER DECZ NIE ZA PRAS ZA MY
Zgło sze nia pro si my kie ro wać na ad res:
OSP ORW Klub Płe two nur ków „Ma res”
ul. Ba ta lio nów Chłop skich 6/1 75-305

Ko sza lin
lub
Ma rian Kur tiak
75-590 Ko sza lin ul. Księ ży co wa 14
tel. kom. 0605 351 574; e -ma il:
lub
An drzej Mu szyń ski
75-728 Ko sza lin ul. H.Mo drze jew skiej 71
tel. kom. 0606 394 927; e -ma il:
Ser decz nie pro si my o prze sy ła nie zgło -

szeń w ter mi nie do 30 ma ja w ce lu zgło sze -
nia osób

star tu ją cych w ło wiec twie do Okrę go we -
go In spek to ra tu Ry bo łów stwa Mor skie go w
Słup sku.

Za pra sza my do Ko ło brze gu. 
Po zdra wiam

An drzej Mu szyń ski
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Pod czas ostat nie go po by tu w
Chor wa cji, bę dąc w jed nej z tam tej -
szych baz, z du żym za cie ka wie niem i
po dzi wem spo glą da łem na pro wa dzą -
cą na szą gru pę prze wod nicz kę nur -
ko wą. Swo ją pra cę wy ko ny wa ła z
du żą pa sją i za an ga żo wa niem. 

Przed ka żdym nur ko wa niem wer to wa ła
ja kieś na są czo ne wie dzą pa pie ry, przy swa -
ja ła so bie ob ce na zwy, prze glą da ła map ki i
szki ce. Po my śla łem – to nor mal ne, to jej
pra ca, za to jej w koń cu pła cą. I w tym mo -
men cie zda łem so bie spra wę, że w jej wy -
pad ku to nie tyl ko za ję cie za rob ko we, to
chy ba coś wię cej, coś co na praw dę lu bi ro -
bić, co ją pa sjo nu je. Zau wa ży łem, że po -
chła nia ją to bez resz ty i czu je się w tym
zna ko mi cie. Zaw sze uśmiech nię ta, po god -
na, po tra fi ła do ra dzić, ale po tra fi ła rów nież

we fra pu ją cych ją spra wach za py tać. Na -
wią za ła z gru pą o du żej roz pię to ści wie ku

bar dzo do bry i sym pa tycz ny kon takt. I co
bar dzo wa żne, umie jęt nie i mą drze po tra fi -

Płetwonurek KDP/CMAS***
- umiejętności i autorytet
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ła zna leźć gra ni cę w tych za ży ło ściach. Ka -
żdy dzień był dla niej wy zwa niem, ka żde go

dnia zdo by wa ła no we do świad cze nie. Tro -
chę jej za zdro ści łem, re ali zo wa ła swo ją pa -

sję, mo że na wet ma rze nia, nur ko wa ła w
cie ka wych wo dach, prze by wa ła w cu dow -
nej oko li cy, spo ty ka ła no wych lu dzi, ale
jed no cze śnie pra co wa ła, za ra bia ła na ży -
cie. Rzad ko się zda rza, by uda ło się tak
wszyst ko po go dzić. Ko lej ne dni po by tu po -
ka za ły, że nie tyl ko ja mia łem ta kie prze my -
śle nia na te mat na szej prze wod nicz ki.
Naj młod sza uczest nicz ka na szej nur ko wej
gru py, Do mi ni ka, bar dzo szyb ko zna la zła z
nią wspól ny ję zyk. Czę sto z nią roz ma wia -
ła, czę sto o coś py ta ła, by ło wi dać, że sta ła
się ona dla niej au to ry te tem. Na sza mło da
ko le żan ka na gle za czę ła za le wać nas la wi -
ną py tań. Ja kie wa run ki trze ba speł nić i ja -
kie in ne spe cja li za cje trze ba zro bić w
dro dze do jej wy ma rzo ne go ce lu i oczy wi -
ście kon sul ta cje z ro dzi ca mi, czy we sprą ją
fi nan so wo, je że li zde cy du je się wdra żać
swo je pla ny. Cel w tej mło dej ka rie rze nur -
ko wej był je den. Kie dy tuż przed wy jaz dem
sie dli śmy wspól nie, by pod su mo wać na szą
eska pa dę i za pla no wać coś na przy szłość,
Do mi ni ka mia ła dla sie bie spre cy zo wa ne
za da nie. Uję ła to bar dzo cie ka wie, więc ją
za cy tu ję: „Moi dro dzy, czu ję wiel ką ra dość
i du mę przy ka żdym, na wet ma łym kro ku w
roz wo ju swo ich nur ko wych umie jęt no ści –
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prze cież je stem dzi siaj lep sza w tym co ko -
cham i lu bię ro bić niż jesz cze wczo raj. Dla -
te go też pla nu ję pod nieść swo je nur ko we
upraw nie nia. Mo im naj bli ższym ce lem jest
zdo by cie upraw nień prze wod ni ka nur ko -
we go (P3), a mo że na wet in struk to ra. Cie -
szy mnie ka żda no wa umie jęt ność, ka żde
do świad cze nie i ka żdy skra wek no wo po -
zna nej wie dzy. To wiel ka fraj da pró bo wać
ca ły czas no wych rze czy i po ko ny wać swo -
je do tych cza so we ogra ni cze nia. Naj wa -
żniej sze w nur ko wa niu jest to, by roz wi jać
się pod czuj nym okiem do świad czo nych lu -
dzi. To oni wpro wa dzi li mnie bez piecz nie
w ten świat, uczą sta le do brych prak tyk i na -
wy ków, nie po zwa la ją za po mnieć o ostro -
żno ści i roz wa dze pod wo dą. Wła śnie
po czu cie wła sne go bez pie czeń stwa po zwa -
la mi w peł ni cie szyć się uro ka mi pod wod -
ne go świa ta. Je stem po cząt ku ją cym
nur kiem, dla te go bar dzo cie szy mnie, gdy
moi przy ja cie le po sia da ją cy wie lo let nie do -
świad cze nie ko ry gu ją mo je nur ko we błę dy,
dzie lą się ze mną zdo by tą przez nich wie -
dzą. Dzię ki nim nur ku ję co raz le piej, swo -
bod niej i bez piecz niej… Chcia ła bym w
przy szło ści tak sa mo jak oni ota czać opie ką
tych, z któ ry mi bę dę nur ko wać, prze ka zy -

wać im swo ją wie dzę i umie jęt no ści, któ re
kie dyś prze ka za li mi moi in struk to rzy i na -
uczy cie le. Chcia ła bym zo stać prze wod ni -
kiem nur ko wym, być au to ry te tem dla tych,
z któ ry mi bę dę nur ko wać.”

Po po wro cie do kra ju dłu go za sta na wia -
łem się nad mo ty wa cją, ja ka kie ru je ludź mi
wspi na ją cy mi się po dra bin ce płe two nur ko -
wych stop ni, roz ma wia łem i py ta łem, by

zna leźć do bre roz wią za nia w dal szej dzia -
łal no ści szko le nio wej. W więk szo ści usły -
sza łem, że naj wa żniej sze to sze ro ko po ję te
bez pie czeń stwo w wy ni ku po zy ska nej wie -
dzy, ale rów no cze śnie zna czą cy au to ry tet
w śro do wi sku płe two nur ków. Więk szość
świe żo po kur sie P1 ma już w so bie za ko -
rze nio ną chęć ucze nia in nych. Skąd to się
bie rze, na praw dę nie wiem. Czę sto wi dzę,
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jak w ku lu arach ba se nu in stru ują no wych
kur san tów, po ka zu ją coś, oma wia ją i ogól -
nie są w tym za kre sie bar dzo ak tyw ni. Wte -
dy mó wię: za pra szam na kurs P3, wów czas
bez pro ble mów bę dzie cie mo gli po ma gać
w szko le niu. Mó wi łem to gło śno i in ni też
to sły sze li. To wła śnie pod chwy cił pew ne go
dnia Łu kasz, stu dent po li tech ni ki. Od wie lu
lat po sia da już upraw nie nia płe two nur ka P2
i wy glą da ło, że na tym za koń czy ka rie rę.
Jed nak ma jąc stycz ność z to czą cy mi się sys -

te ma tycz nie kur sa mi za uwa żył, że jest to
cie ka we za ję cie, god ne uwa gi i z po wo dze -
niem mo że się w tym re ali zo wać. Nie daw -
no zgło sił się na kurs. Jak zwy kle, za da łem
py ta nie, ja ka jest mo ty wa cja je go dzia ła nia.
I co usły sza łem: „Zaw sze sta ra łem się mie -
rzyć wy so ko, choć ni gdy te go nie po ka zy -
wa łem. Mam na dzie ję, że nie za koń czę
swo jej pod wod nej przy go dy na tym stop -
niu. Lu bię i chcę po sze rzać swo ją wie dzę o
ko lej ne cie ka we in for ma cje, umie jęt no ści i

tech ni ki. Wią żę z tym rów nież po czę ści
swo ją przy szłość, chciał bym w nie dłu gim
cza sie spró bo wać swo ich sił na kur sie in -
struk to ra. Czu ję też na so bie pe wien cię żar
od po wie dzial no ści. Prze wod nik nur ko wy
po wi nien wzbu dzać au to ry tet, po wi nien
da wać mo żli wość wzo ro wa nia się. Wszyst -
ko co bę dę ro bił, jak się bę dę za cho wy wał,
lu dzie o mniej szym do świad cze niu bę dą u
mnie pod pa try wa li. Mu szę być jesz cze lep -
szy w swo im dzia ła niu i tech ni ce. Ten kurs,
mam na dzie ję, umo żli wi mi to.”

My ślę, że Łu kasz swój plan w naj bli -
ższym cza sie zre ali zu je bez więk szych pro -
ble mów, jest moc no zmo ty wo wa ny. My,
czy li nasz klub i or ga ni za cja, z cze go je -
stem bar dzo za do wo lo ny, mo że za rok bę -
dzie my mie li u sie bie ko lej ne go in struk to ra.

In na mo ty wa cja kie ro wa ła Zbysz kiem.
Jak mi po wie dział, tu rów nież za cy tu ję
:„Nur ko wa niem za ra zi łem się do syć póź no,
ma jąc 40 lat. Do dzi siaj to mo ja jed na z
ulu bio nych form ak tyw ne go spę dza nia cza -
su. Wy bra łem or ga ni za cję KDP/CMAS, by
re ali zo wać swo ją pod wod ną pa sję. Ukoń -
czy łem kurs P1, roz po czą łem sa mo dziel ne
wy pra wy nur ko we. Uda ło mi się rów nież
za chę cić ro dzi nę do wspól ne go hob by, po

fot. Michał Mikuła
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nie dłu gim cza sie do łą czył rów nież mój brat
z ro dzi ną. Czę ste wy jaz dy na co raz trud -
niej sze akwe ny oraz uczest ni cze nie w nich
na szych dzie ci skło ni ło mnie do po sze rza -
nia swo ich umie jęt no ści. Do syć szyb ko zro -
bi łem kurs P2 i po więk szy łem swo ją ba zę
sprzę to wą. Z cza sem chcia łem uzy skać sta -
tus prze wod ni ka nur ko we go, by być ta kim
ro dzin nym li de rem, by w wo dzie za pew nić
im więk szą pew ność i bez pie czeń stwo. Ale
oka za ło się, że to nie tak od ra zu. Mu sia łem
uzu peł nić kur sy spe cja li stycz ne no i oczy -
wi ście kurs „przed me dycz ny”. Dla ko goś,
kto chce ro bić kurs in struk tor ski, to jest nor -
mal ne. Dla mnie wy da wa ło się to ko lej ną
ba rie rą. Te raz, gdy mam to za so bą wiem,
że by ło to słusz ne, bo da je mi i mo jej ro dzi -
nie więk szą do zę bez pie czeń stwa w wo -
dzie. Prze ka zu ję im te raz swo ją wie dzę i
umie jęt no ści. Je stem dla nich au to ry te tem.
My ślę, że po wie lu go dzi nach ćwi czeń i
wy le wa nia po tu po tra fił bym się za cho wać
wła ści wie w ka żdej trud nej sy tu acji, a głów -
nie o to mi cho dzi ło. Wszyst ko z ko rzy ścią
dla mnie i dla mo jej ro dzi ny.”

Ka żdy z kim roz ma wia łem o stop niu P3
mó wił o au to ry te cie, o po zy tyw nych wzor -
cach do na śla do wa nia, o bez pie czeń stwie

fot. Michał Mikuła
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i o pew nym sta tu sie w gru pie. Bez sprzecz -
nie pod no sząc swój sto pień wy szko le nia do
stop nia P3 KDP/CMAS da je my więk szą do -
zę bez pie czeń stwa so bie i lu dziom, z któ -
ry mi da ne nam jest nur ko wać.

Upraw nie nia P3 KDP/CMAS (tzw. Trzy
Gwiazd ki) – płe two nu rek prze wod nik:

Płe two nu rek KDP/CMAS*** P3 ma pra -
wo:

– or ga ni zo wać i pro wa dzić wy jaz dy nur -
ko we w kra ju i za gra ni cą;

– nur ko wać de kom pre syj nie (bez zmia ny
ga zu) do głę bo ko ści 50 m z wy ko rzy sta -
niem po wie trza ja ko ga zu den ne go, z part -
ne rem o kwa li fi ka cjach przy naj mniej
KDP/CMAS PGP lub KDP/CMAS*** P3;

– kie ro wać pod wo dą ze spo łem płe two -
nur ków ma ją cych stop nie KDP/CMAS* P1,
KDP/CMAS** P2, KDP/CMAS*** P3 (lub
rów no wa żne kwa li fi ka cje in nych or ga ni za -
cji) w za kre sie wła ści wych dla tych stop ni
głę bo ko ści;

– uczest ni czyć w pro ce sie szko le nio wym
pod bez po śred nim nad zo rem in struk to ra.

Wa run ki wstęp ne do przy stą pie nia do
kur su P3:

– ukoń czo ne 18 lat,
– po sia da nie stop nia Płe two nur ka

KDP/CMAS** P2 lub rów no rzęd ne go stop -
nia in nej or ga ni za cji,

– po sia da nie stop ni spe cja li stycz nych lub
rów no rzęd nych stop ni in nych or ga ni za cji z
za kre su:

– nur ko wa nia z uży ciem ni trok su (PN1),
– nur ko wa nia w su chym ska fan drze

(PSS),
– nur ko wa nia w ze sta wie bu tlo wym

(PZB) lub w kon fi gu ra cji bocz nej (PKB),
– po sia da nie ty tu łu le ka rza me dy cy ny, ra -

tow ni ka me dycz ne go lub ra tow ni ka kwa li -
fi ko wa nej pierw szej po mo cy przed me dy-
cz nej w ro zu mie niu usta wy o KSRM al bo
ukoń cze nie czę ści me dycz nej kur su w jed -
nym z po ni ższych wa rian tów:

a. pa to fi zjo lo gia i pierw sza po moc - we
wska za nym przez KDP Ośrod ku Me dy cy ny
Hi per ba rycz nej,

b. BLS DAN, OFA DAN,
c. pa to fi zjo lo gia i pierw sza po moc – SL

KDP,
• za lo go wa ne 40 nur ko wań sta żo wych

po uzy ska niu stop nia KDP/CMAS** P2, w
tym przy naj mniej 10

w prze dzia le głę bo ko ści 30–40 m,
• orze cze nie le ka rza o nie stwier dze niu

prze ciw wska zań zdro wot nych do upra wia -
nia płe two nur ko wa nia

(wy da ne nie wcze śniej niż 1 rok przed
da tą roz po czę cia kur su) lub oświad cze nie
do ty czą ce sta nu zdro wia.

Ta de usz Sta chu ra 

In struk tor M2 KDP/CMAS
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Z sze fem szko le nia KDP/CMAS
Mar ci nem Dą brow skim roz ma wia
Krzysz tof Grze lak

Krzysz tof Grze lak: Mar ci nie, dla cze go
war to szko lić się w fe de ra cji KDP/CMAS na
sto pień P3?

Mar cin Dą brow ski: Bo jest to su per pro -
gram. Zmo dy fi ko wa li śmy go dwa la ta te mu,
do sto so wu jąc do re aliów i po trzeb ryn ko -
wych. Szko le nie we dług pro gra mu da je
oso bie na kur sie do kład nie ta kie umie jęt no -
ści, ja kie w dzi siej szych cza sach po wi nien
po sia dać prze wod nik nur ko wa nia.

KG: Co to zna czy do kład nie?
MD: KDP jest fe de ra cją kra jo wą, któ ra na

ba zie CMAS ma mo żli wość ada pta cji pro -
gra mów do rze czy wi stych po trzeb. CMAS
wy zna cza tzw. mi ni mum, da jąc mo żli wość
ada pta cji pro gra mu do po trzeb da ne go ryn -
ku czy kra ju. Tak wła śnie zro bi li śmy ta kże

je że li cho dzi o P3, do da jąc do nie go przy -
dat ne ele men ty, a zmniej sza jąc mniej istot -
ne – oczy wi ście za cho wu jąc mi ni mum.

KG: Ro zu miem, a co jest war te za zna -
cze nia?

MD: Mo duł dy dak ty ki pro wa dze nia za -
jęć, za rów no w teo rii, jak i prak ty ce, sce na -
riu sze do ty czą ce pierw szej po mo cy, z
ja ki mi prze wod nik mo że się spo tkać w rze -
czy wi stych wa run kach, or ga ni za cja wy jaz -
dów nur ko wych. Kurs obej mu je rów nież
ca ły mo duł do ty czą cy ubez pie czeń, zwią -
za nych z peł nie niem obo wiąz ków prze -
wod ni ka nur ko we go i or ga ni za cją
wy jaz dów, czy za gad nień praw nych i od -
po wie dzial no ści prze wod ni ka oraz nur ko -
wań w nie ty po wych wa run kach.

KG: Nie ty po we wa run ki, co to ta kie go?
MD: Nie ty po we wa run ki to okre śle nie

do ty czą ce nur ko wań w śro do wi sku, któ re

mo że sta no wić do dat ko we za gro że nie lub
z do dat ko wym sprzę tem. Na kur sie sta ra my
się uczu lić prze wod ni ka na za gro że nia wy -
ni ka ją ce z nur ko wań na wy so ko ści, w wa -
run kach pły wo wych czy w prze strze niach
za mknię tych. Ma my też wstęp do nur ko -
wań de kom pre syj nych z bu tla mi bocz ny mi.

Dlaczego warto szkolić się na stopień P3 (***)

KDP/CMAS?

Marcin Dąbrowski          żródło: goldenline.pl



Nuras.info 5/2017

85

KG: Sły sza łem, że płe two nu rek P3
KDP/CMAS to ta kże asy stent in struk to ra,
czy to praw da?

MD: Tak, jak naj bar dziej. Płe two nu rek
P3 mo że asy sto wać w za ję ciach pro wa dzo -
nych przez in struk to ra, za rów no teo re tycz -
nych, jak i prak tycz nych.

KG: Asy stent in struk to ra – co to zna czy
w prak ty ce?

MD: Jest to bar dzo do brze wy kształ co ny
płe two nu rek (P3), któ ry po ma ga in struk to -
ro wi na po wierzch ni i pod wo dą. Dla asy -
sten ta, oprócz kon tak tu z gru pą, to na uka
warsz ta tu in struk tor skie go – co jest nie -
zmier nie istot ne w dal szym roz wo ju.

KG: Do ja kiej głę bo ko ści mo że nur ko -
wać płe two nu rek P3 KDP/CMAS?

MD: KDP/CMAS da je upraw nie nia do
nur ko wań de kom pre syj nych do 50 m bez
zmia ny ga zu. Dla osób chcą cych nur ko wać
tech nicz nie stwo rzo na zo sta ła od dziel na
ście żka roz wo jo wa nur ko wań ze zmia ną
ga zu(ów).

KG: Co jesz cze lu dzi przy cią ga, aby
szko lić się wła śnie na sto pień P3
KDP/CMAS?

MD: Opła ty – a wła ści wie ich brak. KDP
od osób po sia da ją cych sto pień P3 nie po -
bie ra opłat rocz nych za by cie prze wod ni -
kiem czy asy sten tem in struk to ra – tak jak to
by wa w in nych or ga ni za cjach.

KG: Ile trwa kurs? Ile jest nur ko wań na
kur sie?

MD: Mi ni mal ny czas trwa nia kur su to
sie dem dni szko le nio wych, z mi ni mal ną
licz bą nur ko wań 10. Je że li jest ta ka po trze -
ba, kurs mo że trwać dłu żej.

KG: W pro gra mie P3 jest mo duł do ty czą -
cy ob słu gi ma łej ło dzi – po co?

MD: Cho dzi o za zna jo mie nie się prze -
wod ni ka z pod sta wo wy mi in for ma cja mi
do ty czą cy mi ło dzi. 

Są to ta kie za gad nie nia jak: na zew nic -
two, za sa dy za cho wa nia się na ło dzi, pod -
sta wo we wę zły i in for ma cje prak tycz ne
do ty czą ce bez pie czeń stwa, umiej sco wie nia
sprzę tu nur ko we go, prze miesz cza nia się i
wej ścia do wo dy. Czę ste nur ko wa nia z jed -
no stek pły wa ją cych po ka zu ją, że prze wod -
nik po wi nien mieć wie dzę ta kże w tym
za kre sie.

KG: Ja kie są wa run ki wstęp ne na kurs P3
KDP/CMAS?

MD: Kur sant mu si speł niać kil ka wa run -
ków, w tym nie zbęd ne jest:

- 18 lat,
- P2 KDP/CMAS lub ekwi wa lent,
- upraw nie nia do ko rzy sta nia z ni trok su,
- upraw nie nia do uży wa nia su che go ska -

fan dra,
- upraw nie nia do ob słu gi ze sta wu dwu -

bu tlo we go lub kon fi gu ra cji bocz nej,
- ukoń cze nie mo du łu przed me dycz ne go,
- 40 nur ko wań sta żo wych.

KG: Du żo tych wa run ków, czy wszyst -
kie są po trzeb ne?

MD: Du żo to po ję cie względ ne. W ży ciu
za wsze jest coś za coś. W od nie sie niu do
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za da ne go py ta nia – al bo chce my mieć nur -
ka prze wod ni ka, wy kształ co ne go, z od po -
wied nim do świad cze niem nur ko wym, al bo
chce my mieć fik cję na pa pie rze i wy da nych
upraw nie niach. Ja ko KDP przy ję li śmy
pierw szą opcję – sta wia my na ja kość i bez -
pie czeń stwo.

KG: Po wie dzia łeś coś nie po ko ją ce go –
fik cja w wy da nych upraw nie niach – czy to
rze czy wi ście się zda rza?

MD: Nie ste ty tak. Nie któ re or ga ni za cje
wy da ją upraw nie nia bez od po wied nie go
szko le nia, np. in struk tor płe two nur ko wa nia
w week end, al bo in struk tor o spe cja li za cji
wra ko wo -mor skiej wy da ny na pły wal ni…
Nie chcę na wet my śleć, co dzie je się na po -
zio mie płe two nur ka. Ob ni ża nie po zio mu i
wy da wa nia upraw nień, aby zro bić „wy nik
szko le nio wy” nie ste ty psu je ry nek i na ra ża
nas wszyst kich na nie bez pie czeń stwo.

KG: Ja kie nie bez pie czeń stwo, mo żesz
wy ja śnić?

MD: Nie bez pie czeń stwo zwią za ne z po -
zor nym wy szko le niem, a w rze czy wi sto ści
bra kiem lub bar dzo sła bym wy szko le niem.
Oso bie po kur sie bę dzie się wy da wać, że

wie – a w rze czy wi sto ści nie wie. I to jest
naj gor sze, bo nie zda je so bie spra wy z te go,
że nie zo sta ła od po wied nio wy szko lo na.

KG: Jest to rze czy wi ście bar dzo nie po -
ko ją ce. Ale aby skoń czyć po zy tyw nie, ja ki
ar gu ment do ty czą cy szko le nia P3 jest dla
Cie bie szcze gól nie wa żny?

MD: Pre stiż, bez wąt pie nia. P3 czy li (***)
to jest na praw dę ktoś. Od lat w Pol sce szko -
le nie na sto pień P3 by ło czymś eli tar nym.
Pa mię tam, ile cza su trze ba by ło po świę cić
na przy go to wa nia do kur su i wró cić z
upraw nio ny mi (***). Zresz tą na ca łym świe -
cie or ga ni za cje po rów nu ją się wła śnie do
CMAS, po da jąc in for ma cje: „wy ma ga ne
sto pień P3 CMAS lub ekwi wa lent”.

KG: Bar dzo dzię ku ję za roz mo wę.
Dla osób czy ta ją cych ten wy wiad do -

dam, że kurs P3 jest or ga ni zo wa ny przez in -
struk to rów płe two nur ko wa nia KDP/CMAS
M2 lub M3. In for ma cje do ty czą ce pod mio -
tów szko lą cych znaj du ją się na stro nie
www.cmas.pl.

In struk tor M2 KDP/CMAS
Szef Szko le nia ba zy Ac ti ve Di ver
Krzysz tof Grze lak

E-CERTYFIKAT

http://www.cmas.pl/e-certyfikat


http://www.aquasklep.pl
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Instruktor Pierwszej Pomocy EFR –

czy może szkolić w Polsce
Or ga ni za cja Emer gen cy First Re -

spon se (EFR) jest uzna nym na świe -
cie kur sem pierw szej po mo cy
przed le kar skiej, jest to li der szko leń
z za kre su pierw szej po mo cy przed -
me dycz nej w skali glo bal nej. Je go
pro gram zo stał za twier dzo ny przez
IL COR (Mię dzy na ro do wa Ra da Re su -
scy ta cji) i wy ko rzy sty wa ny jest do
szko le nia osób na ca łym świe cie. 

Szko le nia pro wa dzo ne są w opar ciu o
mul ti me dial ne ma te ria ły edu ka cyj ne (fil my,
pod ręcz ni ki ze spraw dzia na mi za dań i eg -
za mi nem koń co wym). Fi lo zo fia tych kur -
sów opie ra się na tym, że po szko le niu
uczest ni cy fi zycz nie po tra fią ko goś ura to -
wać, a nie tyl ko po sia da ją do ku ment po -
twier dza ją cy uczest nic two w szko le niu.
Wie lo let nie do świad cze nie po ka zu je nam,

fot. Rama
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że to ogrom na ró żni ca tym bar dziej, że sta ty sty ki mó wią, że 80%
wszyst kich przy pad ków udzie la nia po mo cy to naj bli żsi!!! Tak, to mo -
że być Two je dziec ko, żo na, mąż, ma ma, dzia dek… Nie mo żli we,
praw da? A jed nak to są fak ty!

In struk tor Pierw szej Po mo cy EFR – czy mo że szko lić w Pol sce
Or ga ni za cja szko li ta kże in struk to rów przy go to wu ją cych la ików do

udzie la nia pierw szej po mo cy przed me dycz nej. W tej chwi li EFR jest
naj więk szą or ga ni za cją na świe cie, a in struk to rzy EFR są naj bar dziej
roz po zna wal ni w ska li glo bal nej. Po ukoń cze niu kur su in struk tor skie -
go kan dy dat jest re je stro wa ny w mię dzy na ro do wej ba zie in struk to rów
udzie la nia pierw szej po mo cy przed me dycz nej. Mo żna spraw dzić z
do wol ne go za kąt ka świa ta czy da na oso ba ma upraw nie nia do szko -
leń z za kre su po mo cy przed me dycz nej, a do te go wła śnie in struk to rzy
są przy go to wy wa ni. Ka żdy in struk tor do sta je in dy wi du al ny nu mer in -
struk tor ski, któ ry przy kle jo ny jest do tej oso by już do koń ca ży cia.

EFR dzia ła przy or ga ni za cji PA DI (zrze sze nie in struk to rów). Mi ni -
ster stwo Edu ka cji Na ro do wej za twier dzi ło pro gram szko le nio wy na te -
re nie Pol ski, tym sa mym na da jąc sta tus praw ny i po twier dza jąc
rze tel ność i pro fe sjo na lizm in struk to rów pro wa dzą cych szko le nia z
za kre su pierw szej po mo cy przed me dycz nej.

Ale to nie wszyst ko. Człon ko wie EFR zda ją so bie spra wę z te go, że
in struk tor jest tyl ko czło wie kiem i mo że za po mnieć, tak więc raz na
kwar tał in struk tor jest in for mo wa ny z cen tra li EFR (na sza jest w Bri sto -
lu, An glia) o zmia nach w tech ni kach udzie la nia po mo cy, far ma ko lo -
gii i ogól nie te ma ty ce udzie la nia pierw szej po mo cy. Kto po wie dział,
że in struk tor pierw szej po mo cy mu si być np. le ka rzem? Nie, to mo że
być ka żda oso ba, któ ra ukoń czy ła 18 lat. Szko le nie EFR przy go to wu -
je wszyst kich do pro wa dze nia kur sów!
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In struk to rzy EFR ma ją nie tyl ko wie dzę i
umie jęt no ści do pro wa dze nia szko leń z za -
kre su pierw szej po mo cy przed me dycz nej, ale
i pod sta wy praw ne nada ne przez MEN w Pol -
sce, IL COR (Mię dzy na ro do wa Or ga ni za cja na
Rzecz Re su scy ta cji) oraz przez Eu ro pej ską Ra -
dę Re su scy ta cji, a tyl ko oso by upo wa żnio ne
przez wy żej wy mie nio ne or ga ni za cje mo gą
nada wać upraw nie nia wy ni ka ją ce z ukoń cze -

nia kur su pierw szej po mo cy przed me dycz nej.
Prze cież szko lić mo że ka żdy. Py ta nie ja ka bę -
dzie to ja kość szko le nia i co da je za świad cze -
nie na pi sa ne przez ta ka oso bę?

Naj czę ściej, ale nie za wsze, ktoś kto nie ma
upraw nień wy pi su je na szko le niach dy plom
pa miąt ko wy z ład ną ety kie tą, pie cząt ką i ty tu -
łem: „Za świad cze nie o ukoń cze niu szko le nia
z za kre su…”. Na le ży za dać wów czas py ta nie:

„ Od ko go ma Pan/Pa ni nada ne upraw nie nia
do pro wa dze nie szko leń z za kre su….” I tu za -
czy na ją się ró żne sche ma ty od po wie dzi.

Pa mię taj cie. Za na mi, za in struk to ra mi
EFR, stoi naj więk sza or ga ni za cja na świe cie,
IL COR, ERR i przy zwo le nie na sze go MEN.

Opra co wa nie: Ru di Stan kie wicz

Tre ner In struk to rów EFR nr 610805
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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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Opis zda rze nia: nur ko wa nie w głę -
bo kim ka mie nio ło mie. Tem pe ra tu ra
po wie trza oko ło 5OC. Scho dzi my:
dwo je nur ków pod sta wo we go stop nia
i pro wa dzą cy wy so kie go stop nia.
Scho dząc z au to ma tem, któ ry uległ
za lo dze niu dzień wcze śniej je stem
przy go to wa ny na je go po wtór ne za -
lo dze nie. Za nu rza my się po wo li, po
sto ku, do głę bo ko ści 38 me trów.

Da je się od czuć ra dość i za do wo le nie z
nur ko wa nia. Oglą da my ogrom ne gła zy gra -
ni tu na dnie, przej rzy stość wo dy wy no si
oko ło 10 me trów, a więc jest bar dzo du ża.
Na gle za czy na mi za ma rzać au to mat od de -
cho wy (za czy na le cieć z nie go po wie trze
ca ły czas – czy bio rę wdech, czy nie on i tak
wy pusz cza po wie trze). Po ka zu ję nur ko wi
pły ną ce mu obok „OK” i pod pły wam do nur -
ka pro wa dzą ce go, po ka zu jąc mu za lo dzo -
ny au to mat. Nu rek pro wa dzą cy po da je mi
swój za pa so wy au to mat pod łą czo ny do je go
bu tli (octo pus) i po da je sy gnał „do gó ry”.

Trzy ma my się we tro je ra zem i usi łu je my
od bić się od dna na płe twach. Przez pe wien
czas pra ca płe twa mi nie da je re zul ta tu,
więc do pusz czam po wie trza do swo jej ka -
mi zel ki i roz po czy nam po wol ne wy nu rza -
nie. W tym cza sie nu rek pro wa dzą cy
za krę ca mo ją bu tlę (mia łem po je dyn czą bu -
tlę jed no za wo ro wą, je den au to mat). Wy nu -
rza my się co raz szyb ciej.

Na głę bo ko ści oko ło 20 me trów nu rek
pro wa dzą cy stwier dza, że wy nu rza my się
zbyt szyb ko i bio rąc za mój in fla tor gwał -
tow nie go po cią ga, otwie ra jąc za wór upu -
sto wy na ra mie niu – z ka mi zel ki ucho dzi
ca łe po wie trze, za czy na my gwał tow nie z
po wro tem opa dać, ko zioł ku jąc i krę cąc się
w ko ło. Dziew czy na – trze ci nu rek – pusz -
cza nas i zo sta je z bo ku, usi łu jąc zna leźć
swój in fla tor, aby do pu ścić po wie trza do
swo jej ka mi zel ki, ale był w tym ca łym za -
mie sza niu trzy ma ny przez nur ka pro wa dzą -
ce go gdzieś nad mo ją gło wą.

Szu kam więc je go in fla to ra, aby do pu ścić
mu po wie trza do ka mi zel ki. Na je go le wym

ra mie niu wy czu wam ru rę kar bo wa ną, zsu -
wam po niej rę kę (ca ły czas opa da jąc), wci -
skam za wór i jed no cze śnie czu ję w dło ni
ma łą me ta lo wą koń ców kę, do któ rej nie zo -
stał pod łą czo ny prze wód po wietrz ny z po -
wo du je go bra ku.

Pod czas opa da nia (jak by wszyst kie go by -
ło ma ło) za ma rza mi ten au to mat od de cho -
wy, któ ry mi zo stał po da ny przez nur ka
pro wa dzą ce go. Znaj du ję ostat kiem sił mój
in fla tor, chcę do bić po wie trza do swo jej ka -
mi zel ki i wte dy przy po mi nam so bie, że
prze cież mo ja bu tla zo sta ła za krę co na!
Czu ję ucisk w uszach. Opa da my.

To wszyst ko, co pa mię tam z nur ko wa nia.
Od zy ska łem przy tom ność w ka ret ce. Zo sta -
łem wy do by ty z wo dy (przez nur ka pro wa -
dzą ce go) w sta nie śmier ci kli nicz nej i
re ani mo wa ny naj pierw na brze gu, a po tem
w ka ret ce „R”. Wszy scy tro je ży je my.

Ko men tarz
Ten opis był już kil ka lat te mu pu bli ko -

wa ny, uży wam go za zgo dą au to ra. Jest
szcze gól nie dy dak tycz nie cen ny. Po ka zu je

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
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jak zło że nie wie lu błę dów, któ re przy pad -
ko wo zo sta ły po peł nio ne w tej sa mej ak cji,
pro wa dzi do wy pad ku nur ko we go.

Wy pa dek nie wy ni ka z jed ne go błę du –
mu siał by to być błąd bar dzo po wa żny, a
przed ta kim chro nią pro ce du ry spraw dza ją -
ce (spraw dze nie sprzę tu, od pra wa przed
nur ko wa niem, oce na wła sne go sa mo po -
czu cia itp.). W po da nym opi sie wi dzi my
na to miast zło że nie wie lu prze kro czeń –
więk szych i mniej szych.

Pierw szym błę dem jest nie pra wi dło wy
skład ze spo łu – płe two nur ko wie pod sta wo -
we go stop nia nie po win ni uczest ni czyć w
ta kim nur ko wa niu. Na stęp nym błę dem jest
nie pra wi dło wa kon fi gu ra cja sprzę tu – nu rek
pro wa dzą cy nie miał prze wo du umo żli wia -
ją ce go pom po wa nie ka mi zel ki ra tow ni czo -
-wy por no ścio wej po wie trzem z bu tli.
Pod czas za nu rze nia pom po wał ka mi zel kę
usta mi, co oczy wi ście jest skraj nie trud ne w
dy na micz nej sy tu acji awa ryj nej. Ogrom -
nym błę dem, mo gą cym kosz to wać ży cie,
by ło za krę ce nie pod wo dą za wo ru, do któ -
re go pod łą czo ny był za lo dzo ny au to mat. Ta
skan da licz na tech ni ka, któ ra jest dro gą pro -
sto do gro bu, zo sta ła szcze gó ło wo opi sa na
w roz dzia le do ty czą cym za lo dze nia au to -

ma tów od de cho wych. W po da nym zda rze -
niu za mknię cie za wo ru unie mo żli wi ło od -
dy cha nie z za lo dzo ne go au to ma tu i
pom po wa nie ka mi zel ki. Przy tej kon fi gu ra -
cji sprzę tu (po je dyn cza bu tla jed no za wo ro -
wa) tech ni ka za krę ca nia pod wo dą za wo ru
bu tli jest nie do pusz czal na.

Na stęp nym chro no lo gicz nie, po wa żnym
błę dem jest wy pusz cze nie po wie trza z ka -
mi zel ki part ne ra po przez otwar cie za wo ru
na ra mie niu (ten jac ket miał in fla tor tak

skon stru owa ny, że po sil nym po cią gnię ciu
za nie go otwie rał się za wór upu sto wy na ra -
mie niu). Za wór ten, ma ją cy bar dzo du żą
śred ni cę i du że mo żli wo ści opró żnia nia jac -
ke tu, słu ży do spo wal nia nia zbyt pręd kie go
awa ryj ne go wy nu rze nia, jed nak do ty czy to
sy tu acji, gdy na przy kład za lo dzo ny in fla tor
sta le pom pu je ka mi zel kę i nie ma ry zy ka,
że po wie trza w ka mi zel ce za brak nie –
wręcz prze ciw nie, jest go wciąż nad miar.
Na to miast w po da nym zda rze niu nie tyl ko
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in fla tor sta le nie pom po wał, ale w ogó le nie
pom po wał – prze cież bu tla by ła już za krę -
co na! W tej sy tu acji otwar cie za wo ru na ra -
mien ne go (po przez po cią gnię cie za in fla tor)
spo wo do wa ło wy pusz cze nie ca łe go po wie -
trza z ka mi zel ki wte dy, gdy nie mo żli we by -
ło jej po now ne na peł nie nie. Oczy wi ście
pod czas wy nu rze nia ko niecz ne jest wy -
pusz cza nie nad mia ru po wie trza z ka mi zel -
ki (aby spo wol nić na ra sta ją cą wraz z
wy nu rze niem pręd kość wy nu rza nia i nie
do pu ścić do prze kro cze nia pręd ko ści do -
pusz czal nej), lecz wła śnie nad mia ru, a nie
ca łe go po wie trza. Spo wo do wać to bo wiem
mu si po now ne opad nię cie nur ka na dno –
co się wła śnie sta ło. W po da nej sy tu acji na -
le ża ło wy pusz czać po wie trze mniej szy mi
por cja mi, w stan dar do wy spo sób – przy ci -
skiem upu sto wym in fla to ra, nie zaś za wo -
rem na ra mien nym.

Rów nież po stę po wa nie z part ner ką po -
zo sta wia wie le do ży cze nia. Po mysł za bra -
nia jej in fla to ra był by być mo że kro kiem w
do brą stro nę (nu rek pro wa dzą cy za mie rzał
za pew ne użyć part ner ki, wraz z jej ka mi zel -
ką, do wy do by cia ca łej gru py), gdy by był
kon se kwent nie re ali zo wa ny, nie zaś po rzu -
co ny w po ło wie.

Jak zwy kle ty po wym błę dem, bar dzo
czę sto po peł nia nym, jest znacz ne prze wa -
że nie nur ków, o czym świad czą sło wa:
„usi łu je my od bić się od dna na płe twach.
Przez pe wien czas pra ca płe twa mi nie da je
re zul ta tu”.

Ta kie na gro ma dze nie błę dów i ewi dent -
ne „nur ko wa nie za wszel ką ce nę”, co jest
zła ma niem pod sta wo wych za sad bez pie -
czeń stwa, mu sia ło do pro wa dzić i do pro wa -
dzi ło do wy pad ku.

Póź niej sza ak cja ra tun ko wa (po wy do by -
ciu nie przy tom ne go na po wierzch nię) by ła
pra wi dło wa i za koń czy ła się suk ce sem. Po -
mi mo skraj nie kry tycz nej oce ny te go nur ko -
wa nia, na uzna nie za słu gu je bo ha ter skie
za cho wa nie pro wa dzą ce go, któ ry w za ist -
nia łej sy tu acji nie opu ścił gru py, lecz wal -
czył na dal o wy do by cie jej z opre sji. Nie
ule ga wąt pli wo ści, że w tym mo men cie za -
cho wał się jak nu rek.

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
„Wy pad ki nur ko we – ana li za gorz kich do -
świad czeń”. Tę i po zo sta łe ksią żki te go au -

to ra mo żna ku pić tu: http://ksie gar nia.iknt.pl
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.

http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
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http://diveproject.pl
http://www.gozodive.pl
http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
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Te mat do ty czy pro ce dur, któ re
umo żli wia ją peł niej sze wy ko rzy sta nie
mo żli wo ści obie gów za mknię tych nur -
ko wych i nie tyl ko. W obie gu otwar -
tym zmia na czyn ni ka od de cho we go
jest pro sta, Zmie nia my au to mat od -
de cho wy, cza sem w pro fe sjo nal nych
sys te mach zmie nia my po zy cję prze -
łącz ni ka ga zów. Na wet w tej pro stej
czyn no ści mo że my coś po pra wić. 

Wy god niej po zmia nie au to ma tu od de -
cho we go zro bić głę bo ki wy dech usu wa jąc
mo żli wie sta ran nie z płuc po przed ni i wol -
no spo koj ne na brać no wy wdech. 

Dzię ki za sto so wa niu tak pro ste go za bie -
gu w ca łych płu cach zmie ni li śmy mie sza ni -
nę od de cho wą, pro ce du rę war to
po wtó rzyć. Me dy cy dzie lą płu ca na kil ka
stref, pod wzglę dem wy mia ny po wie trza i
pod wzglę dem ukrwie nia, stre fy nie po kry -
wa ją się za zwy czaj. Prze pro wa dza jąc płu -
ka nie płuc, pew nie usta la my ko rzyst ne
wa run ki dla wy mia ny ga zo wej, szcze gól nie

wa żne w de kom pre sji, po wy mia nach ga -
zów.

Pod sta wo wą me to dą przy nur ko wa niu na
obie gach za mknię tych jest ich płu ka nie, na
po cząt ku nur ko wa nia i w trak cie. Kla sycz na
me to da to na brać to, co jest w obie gu do
płuc i zro bić wy dech no sem do ma ski, do
opró żnie nia obie gu i płuc głę bo kim wy de -
chem. Po tem na peł nić obieg mie sza ni ną i
po no wić usu wa nie. Pro ste, sze ro ko sto so -

Płukanie obiegu zamkniętego

Rys 1. obieg wa ha dło wy

Rys 2. z jednym workiem oddechowym lub
miechem
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wa ne, lecz nie zbyt do bre, jest ma ło kon -
struk cji, w któ rych to do bra pro ce du ra (IS -
-MIX i DCSC) i wie le, w któ rych to sła ba
me to da usu nię cia po przed nie go czyn ni ka
od de cho we go.

Ja kie zna my obie gi za mknię te:
Mo żli we są też in ne ukła dy, lecz te wy -

star cza ją do zro zu mie nia pro ble mów. W
obie gu za mknię tym po sia da my dwa ty py
ob ję to ści: sztyw ne i ela stycz ne. Sztyw ne to:
po chła nia cze CO2, gło wi ce, ust ni ki, od dzie -
la cze wo dy, czy w pew nym za kre sie wę że

od de cho we. Ela stycz ne to wo rek lub wor ki
od de cho we czy mie chy od de cho we. Zmie -
nia ją swo ją ob ję tość przy od dy cha niu i przy
zmia nach głę bo ko ści. Po wróć my do za sta -
no wie nia się, czy ty po wa pro ce du ra płu ka -
nia jest za wsze efek tyw na. Obieg
wa ha dło wy to zwy kle po chła niacz po łą -
czo ny z ust ni kiem i z prze ciw nej stro ny z
wor kiem od de cho wym. Ten typ obie gu
zwy kle wy ko rzy stu je tlen, cza sem ma sy tle -
no twór cze. Spo glą da jąc na ry su nek wi dzi -
my dwa miej sca do star cze nia tle nu do
wor ka od de cho we go, zwy kle nie sto so wa -
ne ze wzglę dów kon struk cyj nych i do po -
chła nia cza. Pro sto kon struk cyj nie. Jak się
spra wu je na sza pod sta wo wa me to da płu ka -
nia. Nie zbyt do brze, nie płu cze my po chła -
nia cza. Czy ist nie je me to da dzia ła ją ca
do brze dla więk szo ści kon struk cji. Jest, na -
zwij my ją pol skie płu ka nie. Po opró żnie niu
obie gu ro bi my wdech do płuc, daw ku jąc
no wy czyn nik od de cho wy, po tem ro bi my
wy dech do obie gu i po now ny wdech, po -
wta rza my 2-3 ra zy. Ma my wy mie sza ną
mie sza ni nę po śred nią w ca łym obie gu i na -
szych płu cach. Do pie ro ta ką usu wa my wy -
de chem do ma ski. Ta ką roz bu do wa ną
pro ce du rę po wta rza my i ma my szan sę w

obie gu tle no wym uzy ska nia do 4% azo tu.
W CCR, ze wzglę du na więk sze sztyw ne
ob ję to ści, w tym też te sła bo wen ty lo wa ne,
trud no osią gnąć tak ni ską war tość, lecz
10% sta je się osią gal ne. Na 6 m w de kom -
pre sji tle no wej bę dzie to pp o2 = 1,44, czy -
li le piej niż sto su jąc set po int 0,7. Wra ca jąc
do płu ka nia obie gów, obieg z jed nym wor -
kiem od de cho wym mo że po sia dać dwa kie -
run ki prze pły wu czyn ni ka od de cho we go.
Ty po wy wy dech do po chła nia cza CO2, po -
tem wo rek od de cho wy i wąż do ust ni ka,
dru gi wy de cho wy wąż do po chła nia cza.
Ty po wa pro ce du ra płu ka nia dla do star cza -
nia czyn ni ka od de cho we go do wor ka lub
wę ża wde cho we go sła bo płu cze wąż wy -
de cho wy i po chła niacz. Pol ska pro ce du ra
ra dzi so bie do brze, są płu ka ne wszyst kie
ob ję to ści, nie za le żnie od miej sca do pro wa -
dze nia czyn ni ka od de cho we go. Obieg z
dwo ma wor ka mi od de cho wy mi, po now nie
za le żnie od miej sca do pro wa dza nia czyn -
ni ka od de cho we go ma my ma ło ko rzyst ny
wa riant i bar dziej ko rzyst ny. Pol skie płu ka -
nie ra dzi so bie na dal do brze. Nie ste ty pro -
ble mów jest wię cej w CCR. O ile obie gi
tle no we ma ją prak tycz nie dwa ro dza je ob -
ję to ści: sztyw na i ela stycz na do brze wen ty -Rys 3. z dwo ma wor ka mi od de cho wy mi
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lo wa na, w CCR do cho dzi jesz cze jed na,
sztyw na sła bo wen ty lo wa na, to na sza gło -
wi ca z de tek to ra mi tle nu i elek tro za wo rem
lub elek tro za wo ra mi.

Nie ma do bre go prze płu ka nia w płu ka niu
stan dar do wym, pol skie płu ka nie po pra wia sy -
tu ację. Kil ka wde chów i wy de chów tro chę po -
pra wia prze płu ka nie tych ob ję to ści.
Prze ko na li śmy się, że sa mo płu ka nie jest tro -
chę skom pli ko wa ne, do rzuć my jesz cze tro chę
pro ble mów. Wap no so do wa ne jest po ro wa te,
roz wi ja ta kie ukształ to wa nie na po wierzch nię
wy mia ny ga zo wej i umo żli wia usu wa nie CO2.
Nie ste ty pod czas wią za nia CO2 po wsta je wo -
da i wap no po zo sta je wil got ne, co zmniej sza
roz wi nię cie po wierzch ni. Gdy by nam się wy -
da wa ło, że w po chła nia czu ma my coś, co
szczel nie wy peł nia ob ję tość, to jest w du żym
błę dzie. Mo że my okre ślić ja ka to war tość, po -
słu gu jąc się zu ży tym wap nem so do wa nym.
Do na czy nia o zna nej ob ję to ści wsy pu je my
wap no i wy trzą sa my, tak sa mo jak w po chła -
nia czu, uzu peł nia jąc. Na stęp nie wle wa my
wo dę do ob ję to ści zaj mo wa nej przez wap no,
część wo dy wy peł ni wap no, dla te go mie rzy -
my ob ję tość przy na peł nia niu, po na peł nie niu
od cze ku je my i mie rzy my ob ję tość wo dy, któ -
rą mo żna wy lać, bę dzie to in na ob ję tość niż
na la na do na czy nia. Dzię ki ta kie mu eks pe ry -
men to wi do wia du je my się, ja ka jest ob ję tość
mię dzy gra nu la tem, to ta ob ję tość, któ rą mo -
gli śmy wy lać, ob ję tość ja ka się wchło nę ła to

ró żni ca w ob ję to ściach wo dy. Pod czas pra cy
wap no jest mo kre, co blo ku je mi kro po ro wa -
tość.

Chwi lę za sta nów my się, jak zmie nia się
skład mie sza ni ny od de cho wej w obie gu przy
jed no krot nym i wie lo krot nym płu ka niu. Ob -
ję to ści po dzie li li śmy na sztyw ną Vs, w skład
wcho dzą ob ję to ści obie gu i po jem ność za le -
ga ją ca płuc nur ka. Ob ję tość ela stycz ną Ve,
tu ob ję tość obie gu po win na być nie co więk -
sza niż po jem ność płuc, że by mo żna by ło
od dy chać wy god nie, w ca łych gra ni cach na -
szych mo żli wo ści. Do dat ko wo ob ję tość
sztyw ną sła bo wen ty lo wa ną Vss. Za war tość
pro cen to wą ga zu obo jęt ne go oznacz my a.
Po cząt ko wo obieg ma my z mie sza ni ną a, po
ode ssa niu zaj mu je mie sza ni na tyl ko ob ję to ści
sztyw ne, do ob ję to ści ela stycz nej do star cza -
my tlen, je śli je ste śmy na przy stan ku 6 czy 3
m. Mo że my na peł nić tyl ko ob ję tość płuc.

Więc po zo sta ła nam ilość ga zu obo jęt ne -
go rów na 

a*Vs/Vs+Ve 
Po wy mie sza niu kil ko ma od de cha mi, po -

no wie nie płu ka nia wpro wa dza ko lej ny uła -
mek  Vs/Vs+Ve . Więc po n kro kach
płu ka nia otrzy ma my

a*(Vs/(Vs+Ve))^n 
Rys 4. Obieg z wy ró żnio ną ob ję to ścią sła bo
wen ty lo wa ną
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Wi dzi my, że ko rzyst na jest dla nas ma ła
ob ję tość sztyw na dla ukła du obieg za -
mknię ty -nu rek. Nie ste ty jest to du ża ob ję -
tość, mo że my po pra wić war tość ułam ka
sto su jąc du że na peł nie nie ob ję to ści Ve.

Rów nież zwięk sza jąc krot ność płu ka nia ro -
śnie n to war tość (Vs/(Vs+Ve))^n ma le je. Tu
po ja wia się kło pot wno szo ny przez ob ję to -
ści sła bo wen ty lo wa ne, któ re jak już wy płu -
ka li śmy obieg, uwal nia ją tro chę ga zu

obo jęt ne go ze swo ich za so bów
a*Vss/(Vs+Ve). Co ni we czy na sze efek ty
płu ka nia. 

Rów nież od sy ca nie nur ka uwal nia gaz
obo jęt ny do obie gu, ze wszyst kich prze -

Przykładowe rodzaje wapna sodowanego: Ukraińskie podobne do produkowanego kiedyś w Polsce, Molecular drobne i grube. 
Zdjęcie na podkładzie milimetrowym
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dzia łów tkan ko wych, nie tyl ko tych kon tro -
lu ją cych de kom pre sję. To po now nie zmie -
nia nam ci śnie nie cząst ko we tle nu w
obie gu. Dla te go woj sko sto su je de kom pre -
sję tle no wą w obie gu otwar tym, dla nur ków
w trak cie de kom pre sji w obie gach za mknię -
tych, gdy sto su je my de kom pre sję mo krą.
Dla te go że by mak sy mal nie efek tyw nie usu -
wać ga zy obo jęt ne uwal nia ne z cia ła nur -
ka.

Płu ka nie na przy stan ku tle nem mo że od -
by wać się z ukła du daw ko wa nia tle nu, w
CCR mo że być pro wa dzo ne ja ko płu ka nie z
uży ciem za wo ru do daw cze go tle nu. Któ re
jest lep sze ? Płu ka nie kla sycz ne usu wa
część ob ję to ści ga zu, do da je tlen i mie sza.
Wy ko rzy sta nie ukła du daw ku ją ce go pra cu -
je na in nej za sa dzie, jest otwar ty elek tro za -
wór, któ ry w cza sie oko ło mi nu ty mo że
po dać ob ję tość tle nu (wa run ki po wierzch -
nio we) rów ną ob ję to ści obie gu. Nad miar
jest usu wa ny za wo rem nad mia ro wym, wi -
dzi my du że ró żni ce. 

Z obie gu moc no wy peł nio ne go usu wa -
my wy mie sza ny ze świe żym tle nem czyn -
nik od de cho wy, do dat ko wo wen ty lu je my
du żą ob ję tość. Nie jest to efek tyw na me to -
da na ma łych głę bo ko ściach. Jest sto so wa -

na w szko łach, któ re za bra nia ją płu ka nia
obie gu. W dru giej, do pusz cza ją cej płu ka -
nia i zmia ny czyn ni ka od de cho we go, ma -
my więk szą kom pli ka cję sprzę tu i więk sze
mo żli wo ści wy mia ny czyn ni ka od de cho -
we go, czy wy ko na nia czyst szej de kom pre -
sji tle no wej, z mniej szą ilo ścią ga zu
obo jęt ne go. Do dat ko wo osią ga my po dob -
ny po ziom ilo ści ga zu obo jęt ne go, zu ży wa -
jąc mniej tle nu.

Bar dzo prze pra szam, że za sto so wa łem
pol skie słow nic two do ty czą ce te ma tu, za -
po zna wa łem się z te ma ty ką obie gów za -
mknię tych w koń cu lat 70., do dat ko wo
pi sząc opi sy pa ten to we mu szę się po słu gi -
wać pol skim słow nic twem te ma tu. Mam
na dzie ję, że Czy tel ni cy prze tłu ma czą so bie
w lo cie na: scra be ry, cal ter lun gi, re bri de ry,
scra be ry czy wtry ski wa cze.

Ry szard Czar nec ki

Bi blio gra fia:

Apa ra ty Nur ko we z Re ge ne ra cją Czyn ni ka Od -

de cho we go, Ry szard Kłos 2000r.

Sys tem Try mik so wej De kom pre sji dla Apa ra tu

Nur ko we go ty pu CRA BE, Ry szard Kłos 2016r.

Me dy cy na Nur ko wa, Ja ro sław Krzy żak 2006r. 

http://www.cmas.pl
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Sza lu pa z Ba to re go i po szu ki wa -
cze za gi nio nej au to stra dy

Kil ka dzie siąt osób, w tym wie lu har ce rzy,
uczest ni czy ło w po szu ki wa niach śla dów po

daw nej au to stra dzie Ber lin – Kró le wiec, któ -
ra mia ła prze bie gać przez jed ną z za tok je -
zio ra Draw sko.

Dru gi se zon Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”
przy cią ga co raz wię cej uczest ni ków. Prócz
ob ser wa to rów, czyn nie w dzia ła nia włą czy -
li się miesz kań cy Ko sza li na, Za brza, Pi ły,
Cza plin ka, Wał cza, Bia ło gar du, Świ dwi na,
Po łczy na Zdro ju, Mi ro sław ca, Bo bo lic,
Szwe cji, To rzy mia, Bu ślar, Re dła, Ja błon ko -

Jezioro tajemnic
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wa, Rzę śnej, Grzmią cej, Bor ne go Su li no wa,
Po ro stu, Skwie rzy ny i in. By ło kil ka dzie siąt
osób!

Dzię ki uży cze niu so na ru od przed sta wi -
cie li fir my „Ger min”, prze ska no wa no część
za to ki Klu czew skiej. Po szu ki wa cze, któ rym
har ce rze z pół wy spu Uraz uży czy li swo jej

sza lu py, po cho dzą cej naj praw do po dob niej
z pol skie go trans atlan ty ku „Ba to ry”, na tra fi -
li na kil ka in try gu ją cych zna le zisk, w tym
wrak ło dzi oraz nie zi den ty fi ko wa ny, praw -
do po dob nie czwo ro kąt ny obiekt. Nie ste ty,
sła ba te go dnia wi zu ra prak tycz nie unie mo -
żli wi ła rze tel ne ba da nia pod wo dą, po nie -

waż wi docz ność ogra ni cza ła się do kil ku -
dzie się ciu cen ty me trów.

– Trud no jed no znacz nie usta lić, czym
jest dru gi obiekt. Ko niecz ne są dal sze ba da -
nia – tłu ma czy Da riusz de Lorm (Szko ła
Nur ko wa nia AN DA tek), kie ru ją cy pra ca mi
pod wod ny mi.

Po nad to na te re nie sta ni cy har cer skiej za -
bez pie czo no ko lej ne przed mio ty, zwią za ne

Znaleziskaz półwyspu Uraz
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z od kry tą tam wcze sno śre dnio wiecz ną osa -
dą. Nie zwłocz nie po wia do mio no pra cow -
ni ków Mu zeum w Ko sza li nie, gdzie zo sta ną
one prze ka za ne.

Wspo mnie nie. Pa pież by wał na
Po je zie rzu Draw skim

Jed no z naj więk szych i naj głęb szych je -
zior w Pol sce, je zio ro Draw sko, bu dzi ło ta -
kże za in te re so wa nie Ka ro la Woj ty ły,
póź niej sze go Pa pie ża i Świę te go Ja na Paw -
ła II, któ ry kil ka krot nie ko rzy stał z uro ków
sa me go je zio ra, jak i rze ki Dra wy. Po ma gał
mu w tym Je rzy Hoj dys, miesz ka niec Cza -
plin ka i… przy ja ciel Woj ty ły ze szkol nej ła -
wy w Wa do wi cach. Dom przy uli cy Dłu giej
29, w któ rym za trzy my wał się nasz Pa pież
stoi w Cza plin ku do dziś. W nie dzie lę, 2
kwiet nia, mi nę ła ko lej na rocz ni ca śmier ci
Ja na Paw ła II.

Z tej oka zji przy po mi na my tekst red. Gło -
su Ko sza liń skie go (Pa tro na Ak cji Je zio ro Ta -
jem nic) Krzysz to fa Bed nar ka pt. „10 lat bez
Ja na Paw ła”, za miesz czo ny w Gło sie Ko -
sza liń skim/Gło sie Draw ska w dniu 3 kwiet -
nia 2015 r.

– Kto wie jak po to czy ło by się mo je ży cie,
gdy by nie by ło Pa pie ża Po la ka – za sta na wia

się An to ni Ja ku bow ski ze Zło cień ca. A Je rzy
Hoj dys z Cza plin ka jeź dził na nar tach Ka ro -
la Woj ty ły.

Wśród wie lu ty się cy uczest ni ków spły -
wów ka ja ko wych rze ką Dra wą jed ne go nie
spo sób za po mnieć. W la tach 1955, 1961 i
1967 wa ka cje na Po je zie rzu Draw skim spę -
dzał z gru pą stu den tów z Kra ko wa ks. Ka rol
Woj ty ła, póź niej szy pa pież Jan Pa weł II. Pa -
pież zmarł 2 kwiet nia 2005 r. W 10. rocz ni -

cę śmier ci Wiel kie go Po la ka wspo mi na ją
miesz kań cy po wia tu draw skie go.

Czy kro wa jest zdro wa?
Jed nym z miejsc, w któ rym uczest ni cy

spły wu za trzy my wa li się na bi wak, by ła
łącz ka nad rze ką w po bli żu ul. Łą ko wej w
Draw sku Po mor skim. Po cho dzą ca z Krze -
mień ca Ja ni na So snow ska, któ ra od lat
miesz ka w po bli żu, tak wspo mi na tam te
cza sy:

Jerzy Hojdys przy pomniku papieskim nad jeziorem Drawsko w Czaplinku
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– Pod czas pierw sze go spły wu w 1955 ro -
ku nasz kraj był jesz cze w okre sie „no cy sta -
li now skiej”.

Uczest ni cy spły wu nie przy zna wa li się,
skąd są. Nie wie dzia łam, że jest wśród nich
mło dy ksiądz Woj ty ła. Pa mię tam jed nak, że
bar dzo po do ba ły mi się ich ci che śpie wy w
no cy przy ogni sku.

– W1967 ro ku by ło już ina czej. W spły -
wie Dra wą obok Ka ro la Woj ty ły uczest ni -
czy li człon ko wie epi sko pa tu. Był wśród
nich Igna cy Jeż. Ale my po cząt ko wo nie po -
zna li śmy, z kim ma my do czy nie nia. Przy -
szli do na sze go do mu. Chcie li ku pić mle ka
i se ra. Ma ma tro chę się po gnie wa ła, bo je -
den z nich za py tał, czy ma my za świad cze -
nie, że kro wa jest zdro wa. Wie czo rem

po szłam do ko ścio ła i do pie ro tam zo ba czy -
łam, kim są na si go ście – opo wia da Ja ni na
So snow ska.

Szkol ni ko le dzy z Wa do wic
O związ kach Ka ro la Woj ty ły z na szym

re gio nem opo wie dział nam miesz ka niec
Cza plin ka Je rzy Hoj dys.

– Mój śp. oj ciec Sta ni sław Hoj dys, po cho -
wa ny w Cza plin ku, po cho dził z Wa do wic i
w mło do ści uczęsz czał do tej sa mej szko ły
co Ka rol Woj ty ła, tj. do Gim na zjum im. Mar -
ci na Wa do wi ty w Wa do wi cach. Oby dwaj
od mło do ści mie li za mi ło wa nie do tu ry sty ki.
Mój oj ciec, ja ko nie co star szy ko le ga, w gru -
pie gim na zja li stów uczył mło de go Ka ro la
Woj ty łę, zwa ne go przez ko le gów Lol kiem,
sta wia nia pierw szych kro ków w gó rach. Po -
tem przy szedł czas na nar ty. Pierw sze nar ty
w la tach trzy dzie stych w gru pie wa do wic -
kich gim na zja li stów wy ko nał mój oj ciec.
Nar ty wy ciął z je sio no wych de sek, czu by
wy giął go tu jąc koń ce de sek w ko tle z wrząt -
kiem i wy gi na jąc je na koń cach dra bi ny. Po
po łą cze niu ich z wią za nia mi i do ro bie niu
kij ków sprzęt był go to wy. W ten spo sób mło -
dy gim na zja li sta Ka rol Woj ty ła nie tyl ko
uczył się jeź dzić na nar tach, ale po lu bił ten
sport i upra wiał go tak dłu go, jak dłu go stan

zdro wia mu po zwo lił. Nar ty, o któ rych mo -
wa, oj ciec przy wiózł ze so bą do Cza plin ka
w 1945 ro ku. Na tych sa mych nar tach ja
rów nież uczy łem się jeź dzić. Obec nie znaj -
du ją się one w Izbie Mu ze al nej w Cza plin ku.

Po woj nie Ka rol Woj ty ła przy jął świę ce -
nia ka płań skie. Na to miast Sta ni sław Hoj dys,
ja ko woj sko wy osad nik, tra fił na zie mie od -
zy ska ne i tak zna lazł się w Cza plin ku.

– Ksiądz Ka rol Woj ty ła do wie dział się o
tym od bra ta mo je go oj ca Ja na Hoj dy sa,
pro bosz cza pa ra fii w Mię dzy bro dziu Ży -
wiec kim. Nie tyl ko od no wił zna jo mość z
daw nym szkol nym ko le gą, ale ko rzy stał z
je go po mo cy w or ga ni zo wa niu spły wów
ka ja ko wych Dra wą. A czy przy po mi nam
so bie Ka ro la Woj ty łę. W do mu mo ich ro -
dzi ców, w Cza plin ku przy ul. Dłu giej 29...
Spły wy ka ja ko we (praw do po dob nie trzy lub
czte ry) od by wa ły się w la tach pięć dzie sią -
tych i sześć dzie sią tych. By łem wów czas
dziec kiem. Oso by ks. Ka ro la Woj ty ły nie
pa mię tam, choć wiem, że u nas był.

Zre zy gno wa li z wy jaz du, upa mięt ni li Pa -
pie ża

W Zło cień cu nie ma czło wie ka bar dziej
obe zna ne go w ży cio ry sie Ja na Paw ła II niż
An to ni Ja ku bow ski.

Janina Sosnowska z Drawska lato 1955 r.
i 1967 r. pamiętać bedzie do końca
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– Kie dyś, prze glą da jąc ksią żkę „Za pis
dro gi”, bę dą cą wspo mnie nia mi bli skich o
Ka ro lu Woj ty le, na tkną łem się na in for ma -
cję, że póź niej szy pa pież aż trzy krot nie od -
wie dził Zło cie niec pod czas spły wu
ka ja ko we go – wspo mi na pan An to ni. Tak
zro dził się po mysł upa mięt nie nia te go wy -
da rze nia. W pierw szej ko lej no ści ogrom ne
ka mie nie i krzyż sta nę ły na osie dlu, tuż przy
je go do mu. Z oka zji Wiel kie go Ju bi le uszu,
w 2000 ro ku ro dzi na Ja ku bow skich ufun do -
wa ła po mnik upa mięt nia ją cy wi zy tę Ka ro la
Woj ty ły w Zło cień cu, któ ry sta nął przy ko -
ście le WNMP.

– Mie li śmy z żo ną odło żo ne pie nią dze,
by z oka zji Ju bi le uszu po je chać do Rzy mu.
Jed nak wciąż bę dąc pod wra że niem te go,

że u nas, w Zło cień cu, był kie dyś Ka rol
Woj ty ła, a dziś nie ma w mie ście żad nej
wzmian ki na ten te mat, po sta no wi li śmy zre -
zy gno wać z wy jaz du i upa mięt nić to wy da -
rze nie sta wia jąc wła śnie po mnik przy
ko ście le – mó wi An to ni Ja ku bow ski. Sześć
lat póź niej, w 2006 ro ku, przy wspar ciu
władz mia sta, dzię ki ko lej nej ini cja ty wie
pa na Ja ku bow skie go, przy sta ni cy wod nej
nad Dra wą po wsta ło ko lej ne Miej sce Pa -
mię ci Ka ro la Woj ty ły. Od tam tej po ry co ro -
ku w sierp niu od by wa się tam msza
po lo wa, od pra wia na na oł ta rzu zro bio nym
z ka ja ka. – Szu ka jąc in for ma cji na te mat po -
by tu Ka ro la Woj ty ły w Zło cień cu, uda ło mi
się na wią zać kon takt z kil ko ma oso ba mi,
któ re w tam tych spły wach uczest ni czy ły.
Wspól nie prze szli śmy się z ni mi wzdłuż
rze ki i, mi mo że te ren wy glą dał ina czej niż
bli sko 50 lat te mu, na si go ście po zna li te ren
sta ni cy wod nej ja ko miej sce, gdzie za trzy -
ma li się na noc oraz gdzie pa pież od pra wiał
mszę – wspo mi na pan An to ni. Dla cze go Jan
Pa weł II tak urzekł miesz kań ca Zło cień ca? –
W tam tych cza sach, zresz tą do dziś tak
uwa żam, jest to naj więk szy au to ry tet. Kto
wie, jak po to czył by się świat i ży cie bez
pon ty fi ka tu pa pie ża – Po la ka. To na praw dę

wiel ka oso bo wość, a sam fakt, że do dat ko -
wo był on aż trzy krot nie go ściem Zło cień -
ca, po win na nas na pa wać du mą i za chę cać
do upa mięt nia nia te go wy da rze nia – mó wi
An to ni Ja ku bow ski.

Współ pra ca:(MB) Zdję cia: Głos Ko sza liń ski

So nar od sła nia ko lej ne ta jem ni ce
dna

Aż sześć wra ków ło dzi ujaw ni ło so na ro -
wa nie dna za to ki Klu czew skiej na je zio rze
Draw sko w dru gi kwiet nio wy week end. Nie
wia do mo czym jest nie wy raź ny, po dłu żny
siód my obiekt o dłu go ści dwu na stu me trów.
To ty le, ile ma po szu ki wa ny mi nia tu ro wy
okręt pod wod ny.

Ogó łem do spraw dze nia w za to ce jest
oko ło 30 wy kry tych obiek tów pod wod -

Antoni Jakubowski ze Złocieńca ufundował
pomnik poświecony Papieżowi
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nych. Nur ko wie nie ze szli tym ra zem pod
wo dę. Pró bo wa li naj pierw zba dać te ren
przy po mo cy opusz czo nej ka me ry. Oka za -
ło się jed nak, że wi docz ność się ga za le d wie
kil ku cen ty me trów. W tej sy tu acji nur ko wa -
nie nie mia ło sen su. To, jak do tąd, naj trud -
niej sza z ba da nych za tok je zio ra Draw sko.

– Je że li wi zu ra się nie po pra wi, po szu ki -
wa nia nur ko we bę dą mo żli we do pie ro na

je sień, gdy wo da sta je się bar dziej kla row na
– tłu ma czy trud no ści Da riusz de Lorm ze
Szko ły Nur ko wa nia AN DA tek, kie ru ją cy
pra ca mi pod wod ny mi. – Jed no ze zdjęć
rów nież przed sta wia cie ka we obiek ty. Jest
ich du żo, ma ją dłu gi cień, czy li wy sta ją
spo ro nad dno, wy glą da to tak, jak by był
obok rów. Na stęp nym ra zem mu szę do -
kład nie nad tym miej scem prze pły nąć.

Obec ni na miej scu har ce rze zwró ci li
uwa gę, że jed na z za to pio nych ło dzi wi -
docz nych na zdję ciach so na ro wych mo że
być ich wła sno ścią, któ ra zo sta ła kie dyś
skra dzio na. Jest też sy gnał wska zu ją cy na
to, że dwu na sto me tro wy obiekt mo że być
du żą po nie miec ką tra twą.

– Przy oka zji od świad ków na szych po -
szu ki wań otrzy ma li śmy in for ma cję, ja ko by
do jed ne go z po bli skich je zior wpadł sa mo -
lot – do da je de Lorm. – Mia ło się to dziać w
cza sie, gdy bu do wa no tu au to stra dę „ber -
lin kę”. Sa mo lot nie był bo jo wy. Za pa ko wa -
no na nie go skrzy nie, z któ ry mi za to nął.
Trud no po wie dzieć, co mo gły za wie rać…

W VI mi sji w II se zo nie Ak cji „Je zio ro Ta -
jem nic” wzię li udział: Mi chał Fu ciń ski, Ma -
rek To ma szew ski, Ho no ra ta Ma tu szew ska,
Da riusz de Lorm, Alek san dra de Lorm,
Alek san der Ka se chu be, Zbi gniew Ka se chu -
be, Eryk Ka se chu be, Mar cel Rencz kow ski,
Prze my sław Glanc, Piotr Fi li piak, Oli wia
Mo rzyc, Pa try cja Kruk, Ilo na Ka nas, To masz
Ho ruń, Mi chał Gór ski, Emil Ce ler, Jan Go -
liń ski, Ka ta rzy na So ko łow ska, Le szek Kry -
wiak, Piotr Bo gat ko, Pa weł Kruk, Piotr Kruk,
Sła wo mir Sko niecz ny, Piotr Ja niak, Ma te usz
Jan kow ski, Alek san dra Mo ściń ska, Alek san -
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dra Zien ta ra, Ro bert Pa trzyń ski, Sła wo mir
Ko la siń ski, Piotr Cie chań ski, Szy mon Szulc,
Mar ty na Szulc. Te ren zwi zy to wał ta kże Sta -
ro sta Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski.

„Ber lin ka” i za gi nio ny sa mo lot.
Za to pio ne skrzy nie z nie zna ną
za war to ścią

Szko ła Nur ko wa nia AN DA tek pla nu je
ko lej ną mi sję w ra mach Ak cji „Je zio ro Ta -

jem nic”. Tym ra zem nie cho dzi o je zio ro
Draw sko, lecz je go sze ro ko ro zu mia ne oko -
li ce.

– Chce my spraw dzić opo wieść jeń ca wo -
jen ne go, któ ry po wzię ciu do nie wo li w
1942 brał udział w bu do wie „ber lin ki” i był
na ocz nym świad kiem star tu ją ce go sa mo lo -
tu, któ ry wpadł do je zio ra – re la cjo nu je kie -
row nik prac pod wod nych, Da riusz de
Lorm(AN DA tek). – Sa mo lot we dług świad ka

był prze cią żo ny i tuż po wy star to wa niu z
„ber lin ki” wpadł do po bli skie go je zio ra.

Czy hi sto ria sa mo lo tu trans por to we go,
któ ry pró bo wał wy star to wać w 1942 ro ku z
bu do wa nej au to stra dy Ber lin – Kró le wiec
oka że się praw dą? Co znaj do wa ło się w
skrzy niach, któ re za ła do wa no do sa mo lo tu?

Na zdj.: Nie miec ki cię żki my śli wiec Jun -
kers Ju 88 za ma sko wa ny w po bli żu DOL
(Dro go we go Od cin ka Lot ni sko we go) wio -
sną 1945 r. Źró dło: jo emon ster.org 

Siem czyń ska za gad ka
Nie daw no na cmen ta rzu w Siem czy nie

po ja wił się sym bo licz ny grób. Wy ry ty na
po mni ku na pis za in try go wał na szych Czy -
tel ni ków. Do ty czy wy da rzeń z cza sów II
woj ny świa to wej.

Niemiecki ciężki myśliwiec Junkers Ju 88 zamaskowany w pobliżu DOL wiosna 1945 r
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Na pis na po mni ku in for mu je, że do ty czy
on osób, któ re w la tach 1942-1944 bez in te re -
sow nie prze cho wa ły i oca li ły ży cie 12 Ży -
dom. Hi sto ria ta jed nak nie jest zna na lo kal nej
spo łecz no ści. Dla te go zwró ci li śmy się do Mu -
zeum Hi sto rii Ży dów Pol skich PO LIN, z proś -
bą o po moc w wy ja śnie niu tej spra wy. Po
pew nym cza sie otrzy ma li śmy od po wiedź:

– Uda ło mi się skon tak to wać z ro dzi ną,
któ ra jest wła ści cie lem gro bow ca w Siem -
czy nie – po in for mo wał Ma te usz Szcze pa -
niak, współ pra cow nik Pro jek tu Pol scy

Spra wie dli wi. – Pod czas roz mo wy te le fo -
nicz nej pan Sta ni sław Pa czos opo wie dział
mi hi sto rię 12 Ży dów, któ rzy zo sta li oca le -
ni pod czas Za gła dy w la tach 1942-1944
przez je go oj ca Wła dy sła wa Szwie ca w Ka -
mion ce Stru mi ło wej (Ka mion ce Bu żań skiej)
na te re nie przed wo jen ne go wo je wódz twa
lwow skie go. Po woj nie ro dzi na Pa czo sów
wy emi gro wa ła na tzw. Zie mie Od zy ska ne.
Ich hi sto ria zo sta nie wkrót ce udo ku men to -
wa na przez na sze Mu zeum.

Dla cze go na gro bek sta nął wła śnie w

Siem czy nie? Być mo że wkrót ce do wie my
się wię cej.

Wieś Siem czy no w po bli żu je zio ra
Draw sko znaj du je się w ob sza rze za in te re -
so wań Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”.

Na zdj.: Pocz tów ka z daw ne go He in -
richs dor fu, obec ne go Siem czy na. Na de słał
Pro boszcz Pa ra fii Siem czy no Ks. An drzej
Na po row ski.

Ma kie ta mi ni „U -Bo ota” 
no wą atrak cją Cza plin ka?

Pod czas kon fe ren cji pod su mo wu ją cej
rok dzia ła nia Ak cji Eks plo ra cyj no - Hi sto -
rycz nej „Je zio ro Ta jem nic” je den z pre le -
gen tów – Ma ciej Wy szkow ski ze
szcze ciń skiej Fun da cji „Pa sje” – zło żył ty -
tu ło wą pro po zy cję. Co na to na si Czy tel ni -
cy?

Mo del okrę tu pod wod ne go w na tu ral nej
ska li mógł by zo stać za ko twi czo ny na sta łe
np. w za to ce Po łu dnio wej, zwa nej też Ma -
new ro wą, wi docz nej z dro gi kra jo wej nr 20
lub być wy eks po no wa ny na po stu men cie,
na te re nie obec ne go Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go przy ul. Par ko wej, czy li nie mal tuż
nad je zio rem Draw sko. Przy po mnij my, że
to w tym bu dyn ku – we dług miej skiej le gen -

Cmentarz w Siemczynie
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dy – znaj do wać się mia ła taj na jed nost ka
szko le nio wa Krieg sma ri ne.

– Po mysł jest god ny roz wa że nia, ja ko
atrak cja tu ry stycz na – mó wi Sta ro sta Draw -
ski Sta ni sław Ku czyń ski. – To mo gło by być
bar dzo cha rak te ry stycz ne miej sce, w któ -
rym przy jezd ni mo gli by ro bić so bie pa miąt -
ko we zdję cia. Ta ki ma gnes przy cią ga ją cy
cie kaw skich za wsze po zy tyw nie wpły wa na
oko licz ny biz nes.

Ja ko przy kład pre le gent po dał utwo rze -
nie w nie wiel kiej miej sco wo ści Ka mien na

Gó ra na Dol nym Ślą sku tra sy tu ry stycz nej o
na zwie „Pro jekt Ara do”, w któ rej jed ną z
głów nych atrak cji są gi gan tycz ne ma kie ty
V2 oraz tzw. la ta ją ce go skrzy dła Ara do
555E. In te rak tyw na tra sa łą czy hi sto rię mia -
sta i taj nych tech no lo gii, a ta kże opo wia da
o pol skich bo ha te rach z okre su II woj ny
świa to wej. Już w pierw szych dwóch la tach
dzia łal no ści miej sce to od wie dzi ło 40 ty się -
cy tu ry stów!

Co są dzą na te mat ta kiej ma kie ty Czy tel -
ni cy? Pro si my o opi nie!

Źró dło zdjęć ma kiet Ara do i V -2 – „Pro -
jekt Ara do”.

Cie ka wost ka: Na te re nie Gmi ny Cza pli -
nek rów nież znaj du je się miej sco wość o na -
zwie Ka mien na Gó ra. Nie ste ty, nie
po sia da my in for ma cji, czy mia ły tam miej -
sce cie ka we wy da rze nia hi sto rycz ne.

Pod ziem ne ta jem ni ce Siem czy na
Do dziś ży wa jest le gen da o ist nie niu tu -

ne lu łą czą ce go pa łac w Siem czy nie ze znaj -
du ją cą się w tej wsi przy ko ściel ną ka pli cą.
Sa ma ka pli ca rów nież skry wa kil ka se kre -
tów. Czy po zna my praw dę?

– We dług tej hi sto rii (idąc za prze wod ni -
kiem hi sto rii Siem czy na wy da nym przez
Hen ry kow skie Sto wa rzy sze nie w Siem czy -
nie), tu nel słu żył do te go, by mógł się nim
prze miesz czać z pa ła cu do ka pli cy nie peł -

Zrobione z plaży w Siewierodwinsku zdjęcie okretu Tajfun. źródło gadzetomania.pl
Kosciół w Siemczynie z kaplicą. Widoczne drzwi
do kaplicy
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no spraw ny syn Geo r ga Wil hel ma von der
Golt za, nie na ra ża jąc się na nie przy jem no -
ści z po wo du ka lec twa – opo wia da Pro -
boszcz siem czyń skiej Pa ra fii Ks. An drzej
Na po row ski. – By li ucznio wie szko ły w
Siem czy nie, któ ra mie ści ła się w pa ła cu
opo wia da ją, że za ich szkol nych cza sów od
stro ny pa ła cu w kie run ku ko ścio ła pro wa -
dził tu nel. Nie któ rzy z nich pró bo wa li się
za pusz czać głę biej, ale dro ga zbu do wa na
nad tu ne lem sta no wi ła przez prze je żdża ją -
ce sa mo cho dy du że nie bez pie czeń stwo za -
wa le nia. Do dziś ist nie je prze ko na nie o
tu ne lu, któ ry łą czył pa łac z ka pli cą, któ ra

jest naj star szym obiek tem za byt ko wym w
Siem czy nie (1699 r.), obec nie po łą czo ną z
ko ścio łem i sta no wią cą je go in te gral ną
część.

Gdy by ist nie nie tu ne lu z le gend – pro wa -
dzą ce go do ko ściół ka – po twier dzi ło się,
mu siał by on prze bie gać pod obec ną dro gą
kra jo wą nr 20, któ ra od dzie la Ko ściół od
Pa ła cu. Za rów no wieś jak i pa łac by ły
świad ka mi wie lu hi sto rycz nych wy da rzeń.
To tu taj na zie mie pol skie wkro czy ły woj -
ska „Po to pu Szwedz kie go”. Siem czy no by -
ło ta kże miej scem ich wyj ścia z na sze go
kra ju. W Pa ła cu by ły ta kże woj ska na po le -
oń skie. Teo re tycz nie więc, w hi po te tycz -
nym pod ziem nym przej ściu mo gły by zo stać
ukry te cen ne de po zy ty.

Przy po mnij my, że na te re nie Pa ła cu
Siem czy no od kry to sieć pod ziem nych tu ne -
li. One ta kże uwa ża ne by ły za lo kal ną le -
gen dę. W tej chwi li dro żnych jest oko ło 30
me trów. Resz ta po zo sta je za sy pa na.

Aby po twier dzić le gen dę o tu ne lu, roz -
po cząć na le ża ło by od nie in wa zyj nych ba -
dań przy po mo cy geo ra da ru wo kół mu rów
ko ścio ła.

O nie któ rych ta jem ni cach „Pa ła cu” do -
wie dzieć się mo żna z pro gra mu AD VEN -

TU RE HD „Za nu rze nie” (Pa tro na Me dial ne -
go Ak cji): www.youtu be.com

O le gen dzie zwią za nej z tu ne lem pi sa li -
śmy tu taj: http://je zio ro ta jem nic.pl/le gen da -
-o -ta jem nym -przej sciu/

Za pra sza my do udzia łu!
Zdję cia dzię ki uprzej mo ści Pro bosz cza.

Przed sta wia ją ka pli cę w Siem czy nie – w
tym przed za mu ro wa niem drzwi.

Tu miesz ka li wo dzo wie!
Po da je my szcze gó ły ko lej ne go od kry cia

ar che olo gicz ne go. W Bo bro wie, po mię dzy
Cza plin kiem a Zło cień cem, od na le zio no na -
stęp ne gro dzi sko. Ma po wierzch nię 60 arów
i znaj du je się na pół wy spie. Jak po da je An -
drzej Kucz kow ski z Mu zeum w Ko sza li nie,
któ re pro wa dzi pra ce ba daw cze, gro dzi sko

Kaplica w Siemczynie. W tle widać zarys Pałacu
Siemczyno. Dzieli je droga krajowa nr 20

http://www.youtube.com/watch?v=jTQJ5E5jTVA
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po ło żo ne jest oko ło 2 km na za chód od skra -
ju za bu do wań wsi Siem czy no, w któ rej od -
był się Zlot Po szu ki wa czy Skar bów „Ko cioł
Świ dwiń ski – Je zio ro Ta jem nic”.

Obiekt le ży w ad mi ni stra cyj nych gra ni -
cach miej sco wo ści Bo bro wo (gm. Zło cie -
niec). Obec nie jest to pół wy sep w li nii
brze go wej je zio ra Wilcz ko wo. Obiekt jed -
no czło no wy o owal nym kształ cie ma wy -
mia ry u pod sta wy wa łu 83x96 m, sze ro kość
wa łu u pod sta wy do cho dzi do 20 m. Po -
wierzch nia cał ko wi ta gro dzi ska wy no si
oko ło 60 arów. Pier wot nie naj praw do po -
dob niej po ło żo ne by ło na wy spie, od da lo -
nej w li nii pro stej od li nii brze go wej o oko ło
130 m. Bez po śred nio na po łu dnie od obiek -
tu znaj du je się wy raź ne pod mo kłe ob ni że -
nie te re no we.

Obiekt, po ro śnię ty la sem, jest w bar dzo
do brym sta nie. Wa ły za cho wa ne są do wy -
so ko ści kil ku me trów. Szcze gól nie czy tel ne
są one od stro ny pół noc no wschod niej. Nie
uda ło się nie ste ty ze brać żad ne go ma te ria -
łu ru cho me go, któ ry po zwo lił by na usta le -
nie chro no lo gii obiek tu. Na pod sta wie
licz nych ana lo gii uznać mo że my z du żym
praw do po do bień stwem, że ma my do czy -
nie nia z po zo sta ło ścia mi po wcze sno śre -
dnio wiecz nym gro dzie. Z du żym też
praw do po do bień stwem mo że my przy pusz -
czać, że po mię dzy gro dem a lą dem sta łym
biegł most drew nia ny, po któ rym po zo sta -
ło ści znaj du ją się na po łu dnie od obiek tu.

An drzej Kucz kow ski

Od kry cie zo sta ło ob ję te ochro ną kon ser -
wa tor ską oraz wpi sa ne w plan ba daw czy
Mu zeum w Ko sza li nie, Pa tro na Ak cji „Je -
zio ro Ta jem nic”.

Na zdję ciach: Bo bro wo (gm. Zło cie niec).
Wa ły gro dzi ska (fot. A. Kucz kow ski).

Tam coś jest!
Pod czas ka żdej mi sji do ze spo łu po szu ki -

waw cze go tra fia ją no we in for ma cje. Jed na
z nich do ty czy ła sa mo lo tu za to pio ne go w

jed nym z je zior na te re nie gmi ny Draw sko
Po mor skie. Pierw szy re ko ne sans wska zu je,
że coś mo że być na rze czy. A na wet wię cej.

21-23 kwiet nia, przy bar dzo nie ko rzyst -
nej po go dzie trwa ły po szu ki wa nia wra ku
sa mo lo tu z okre su II woj ny świa to wej. W

Łuska po pocisku rozpoznanym jako czołgowy

Najmłodsi uczestnicy misji
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so bo tę eki pa, po mi mo doj mu ją ce go zim na,
do ko na ła ska no wa nia prak tycz nie ca łe go
zbior ni ka wod ne go. Do strze żo no kształ ty
nie na tu ral ne go po cho dze nia. Je den z nich
przy po mi na czołg. Z dna uda ło się wy do -
być szy ny ko lej ki wą sko to ro wej, prze strze -
lo ne (sic!) ło pa ty oraz łu skę czoł go wą. To
roz grza ło emo cje po szu ki wa czy, któ rzy pla -
no wa li nur ko wa nie na ko lej ny dzień. So nar
po ka zał ta kże wrak ło dzi.

Nie ste ty, zim no, du ży wiatr i gra do bi cie
unie mo żli wi ły do tar cie do ce lu. Wy so ka fa -
la za gra ża ła wy wró ce niem ło dzi. Eki pa po -
wró ci na te ren po szu ki wań pod czas jed nej
z ko lej nych mi sji…

Przy po mnij my, że tym ra zem nie cho dzi -
ło ani o je zio ro Draw sko, ani o Lu bie. Gna -
na cie ka wo ścią eki pa kie ro wa na przez
Da riu sza de Lorm (Szko ła Nur ko wa nia AN -
DA tek, Am ba sa dor Ak cji) spraw dza ła opo -

wieść jeń ca wo jen ne go, któ ry po wzię ciu
do nie wo li w 1942 brał udział w bu do wie
„ber lin ki” w re gio nie Draw ska Po mor skie -
go i był na ocz nym świad kiem star tu ją ce go
sa mo lo tu, któ ry wpadł do je zio ra. Miał on
być prze cią żo ny i tuż po wy star to wa niu z
„ber lin ki” wpaść do po bli skie go je zio ra.
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W VII Mi sji II se zo nu „Je zio ra Ta jem nic”
udział wzię li: Sta ro sta Draw ski Sta ni sław
Ku czyń ski, Ma riusz Kap czuk (zna laz ca gu -
zi ka „Krieg sma ri ne” w Cza plin ku, któ ry stał
się przy czyn kiem do uru cho mie nia Ak cji;
po sia dacz Cer ty fi ka tu Uczest nic twa w Ak -
cji o nr 1), Da riusz i Alek san dra de Lorm,
Ho no ra ta Ma tu szew ska (Dziew czy na Je zio -
ra Ta jem nic 2017), Ma rek To ma szew ski,
Mar cin Ro szak, Wie sław Pio trow ski (Am ba -
sa dor Ak cji), Eu ge niusz Pie ce wicz, Ja kub
Sty czeń, Piotr Do mań ski, Pa weł No wa kow -
ski, Ga briel, Mi chał i Mo ni ka Ro szak.

Ak cja za fa scy no wa ła ta kże obec ne na
miej scu dzie ci. Ga briel i Mar cin udo ku -
men to wa li ją wspa nia ły mi ry sun ka mi. Gra -
tu lu je my!

UAM po mo że szu kać 
Ko lej na wi zy ta de le ga cji z po znań skie go

Uni wer sy te tu Ada ma Mic kie wi cza. Współ -
pra ca w ra mach Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”
zo sta ła na wią za na z uczel nią w ubie głym
ro ku. Tym ra zem roz mo wy do ty czy ły m.in.
po mo cy w po szu ki wa niach ar chi wal nych.
Był też cykl wy kła dów w cza pli nec kim LO
do ty czą cych hi sto rii i tu ry sty ki mi li tar nej.

Ta kże w ubie głym ro ku Ze spół Szkół Po -

nad gim na zjal nych w Cza plin ku na wią zał
współ pra cę z Uni wer sy te tem Ada ma Mic -
kie wi cza w ra mach klas pa tro nac kich.
Ucznio wie mie li już oka zję uczest ni czyć w
za ję ciach re ali zo wa nych na Wy dzia le Hi -
sto rii w Po zna niu i słu chać wy kła dów pro -
wa dzo nych cy klicz nie przez pra cow ni ków
na uko wych uczel ni w Li ceum Ogól no -
kształ cą cym.

Współ pra ca po mię dzy UAM a ZSP Cza -
pli nek roz wi ja się na wie lu płasz czy znach.
Przy kła dem te go mo że być wi zy ta gru py
stu den tów wraz z opie ku nem dr. Ka ro lem
Ko ściel nia kiem. Trwa ła ona trzy dni, a jej
głów nym punk tem był prze pro wa dzo ny 24
kwiet nia 2017 r. cykl wy kła dów po wią za -
nych te ma tycz nie z okre sem II woj ny świa -
to wej:

Z wizytą u Starosty Stanisława Kuczyńskiego
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Bła żej Ki ciń ski – „Nie miec kie ba ta lio ny
czoł gów cię żkich SS w koń co wym okre sie
woj ny”

To masz Du szyń ski – „Bi twa na Łu ku Kur -
skim”

Bła żej Jan kow ski – „Wal ki o Szcze ci nek
w 1945 r.”

Szy mon Mel ler – „Rajd pod Diep pe”
Wik tor Styp czyń ski – „Ame ry kań skie

woj ska po wietrz no -de san to we”
Mi chał Król – „Ra dziec kie lot nic two”
Ma te usz Ka nak – „Ra dziec kie woj ska

pan cer ne”

dr Ka rol Ko ściel niak (ad iunkt w Za kła dzie
Hi sto rii Woj sko wej In sty tu tu Hi sto rii UAM
w Po zna niu) – „Tu ry sty ka obiek tów mi li tar -
nych”.

Pre zen ta cje mia ły cha rak ter mul ti me dial -
ny. Uczest ni czy li w nich ucznio wie klas li -
ce al nych i tech ni kum. Po za koń cze niu
wy kła dów stu den ci mie li jesz cze oka zję
zwie dzić pa łac w Siem czy nie, dzię ki
uprzej mo ści Bog da na An dzia ka.

Trze cie go dnia po by tu go ście spo tka li się
ze Sta ro stą Draw skim Sta ni sła wem Ku czyń -
skim. Te ma tem roz mo wy by ła dal sza

współ pra ca z ZSP w Cza plin ku oraz mo żli -
wo ści za an ga żo wa nia się w pra ce ba daw -
cze zwią za ne z Ak cją Je zio ro Ta jem nic.
Po ja wi ły się no we po my sły i pro po zy cje,
za pla no wa no też ko lej ną wi zy tę.

Zlot w Pa ła cu Siem czy no bar dzo
uda ny. Za pra sza my na ko lej ny
w paź dzier ni ku!

Bar dzo du ża fre kwen cja i wspa nia ła at -
mos fe ra w hi sto rycz nym oto cze niu – tak
mo żna krót ko pod su mo wać V Zlot Po szu -
ki wa czy Skar bów „Je zio ro Ta jem nic – Ko -
cioł Świ dwiń ski” .W zlo cie uczest ni czy ło
po nad sto osób, w tym m.in. Ra do sław Bi -
czak, współ pro wa dzą cy pro gram „Po szu ki -
wa cze Hi sto rii” emi to wa ny na Pol sat Play.

Zlot już po raz dru gi zo stał zor ga ni zo wa -
ny w „Pa ła cu Siem czy no” (gmi na Cza pli -
nek, woj. za chod nio po mor skie), tuż nad
je zio rem Draw sko. „Pa łac” jest ta kże spon -
so rem na gro dy za od na le zie nie i wy do by -
cie U -Bo ota z te go akwe nu. Jak za po wia da
głów ny or ga ni za tor dzia łań Da riusz de
Lorm (Szko ła Nur ko wa nia AN DA tek), na
paź dzier nik 2017 r. pla no wa na jest je sien -
na edy cja Zlo tu, na któ rą już te raz ser decz -
nie za pra sza my.
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Wy mień my na gro dzo nych w naj wa żniej -
szym kon kur sie Zlo tu – na naj cie kaw sze od -
kry cie. Zwy cięz ców wy bra no po przez
gło so wa nie wśród sa mych uczest ni ków.
Pierw sza trój ka otrzy ma ła Sta tu et kę Sta ro sty
Draw skie go Sta ni sła wa Ku czyń skie go, wzo -
ro wa ną na sta tu et ce za U -Bo ota z je zio ra
Draw sko (wy ko na ną przez Cen trum Re kla -
my „Emen” z Draw ska Po mor skie go, rów -

nież uczest ni ka Ak cji „JT”) oraz ma te ria ły
pro mo cyj ne Po wia tu Draw skie go.

- I miej sce – klam ra i świecz nik – zna laz -
ca Pa weł Wi nia rek – 24 gło sy;

- II miej sce – por ce la na nie miec ka BA -
WA RIA – zna laz ca Ma rek To ma szew ski –
22 gło sy;

- III miej sce – ba gnet – zna laz ca Wie sław
Pio trow ski – 4 gło sy;

- IV miej sce – brosz ka ozdob na i na bij ka
na ra mę mo to ru „Wan de rer” – zna laz ca Pa -
weł Zię tar ski – bez na gro dy.

W ra mach ko lej ne go kon kur su dla po -
szu ki wa czy roz rzu co no 300 mo net o no mi -
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na le 1 zł (sta rych zł z PRL), z cze go aż 215
mo net od na le zio no!

W tym kon kur sie pu cha ry oraz imien ne
ku po ny ra ba to we na za ku py ufun do wa ła
fir ma P.H.U. MAXX Ro bert Gar ba ciak – im -
por ter ce wek MARS MD.

- I miej sce – Ro bert Ry ma rek – 57 od na -
le zio nych mo net – cew ka 13 „Di sco ve ry”
oraz imien ny ku pon ra ba to wy 7% na za ku -
py w skle pie MARS MD;

- II miej sce – Ka zi mierz Ku le jow ski – 49
mo net – cew ka 6/10 „Snaj per” oraz imien -
ny ku pon ra ba to wy 5% na za ku py w skle pie
MARS MD;

- III miej sce – Ro bert Si kor ski – 47 mo net
– PA IN PO IN TER oraz imien ny ku pon ra ba -

to wy 3% na za ku py w skle pie MARS MD.
By ła też Na gro da Spe cjal na – szty ca te -

le sko po wa. Fun da to rem rów nież by ła fir ma
PHU MAXX Ro bert Gar ba ciak. W wy ni ku
lo so wa nia na gro dę otrzy mał uczest nik Zlo -
tu – Ariel Maj ka.

Zwięk szo no ta kże na gro dę za „U -Bo ota
z je zio ra Draw sko”. O tym – wkrót ce! Nie -
ba wem bę dzie ta kże do stęp ny film ze Zlo -
tu.

Nie za bra kło Na ro dy Spe cjal nej za naj -
więk szą licz bę ze bra nych „bo ra ty nek”. Był
to kurs nur ko wa nia OWSD pod sta wo wy i
ar che olo gii pod wod nej – fun da tor Szko ła
Nur ko wa nia „AN DA tek”. Na gro dę po sta no -
wio no wy sta wić na sprze daż / li cy ta cję i

uzy ska ne pie nią dze prze zna czyć dla zma -
ga ją ce go się z cho ro bą chłop ca Jac ka No -
wa kow skie go, któ ry rów nież był
uczest ni kiem Zlo tu. War to przy tym wspo -
mnieć o wiel kim ser cu Zlo to wi czów. W
cza sie im pre zy od by ła się spon ta nicz na
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zbiór ka pie nię dzy ma ją cych po móc w re ha -
bi li ta cji chłop ca. Prze pro wa dził ją Ra do -
sław Bi czak. Ser decz nie dzię ku je my!

„Pa łac Siem czy no” wsparł przed się wzię -
cie or ga ni za cyj nie, udo stęp nił sa lę kon fe -
ren cyj ną, po le bi wa ko we, na miot bie sia-
d ny, gril le oraz łą ki i la sek. Zlo to wi cze mo -

gli rów nież po zwie dzać pa łac z prze wod -
ni kiem, a ta kże zo ba czyć pod ziem ne tu ne -
le zlo ka li zo wa ne na te re nie wo kół pa ła cu.

Or ga ni za to rzy Zlo tu: Szko ła Nur ko wa nia
AN DA tek, „Pa łac Siem czy no”. Pa tro nat:
Sta ro sta Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski. Pa -
tro nat me dial ny: Mie sięcz nik „Od kryw ca”,

„Pod wod ny Świat”, „Ma ga zyn Draw ski”
oraz „Nu ras.in fo”.

Uczest ni cy V Zlo tu Po szu ki wa czy Skar -
bów „Je zio ro Ta jem nic – Ko cioł Świ dwiń -
ski”: Jo an na, Ro bert i Wik tor Gar ba ciak,
Agniesz ka i Ja cek No wa kow scy, Bar ba ra i
Mi chał Fo ciń scy, Ro bert Pa trzyń ski, Ma ria
Tar czyń ska, Piotr Ma kow ski, Da riusz Ja nic -
ki, Ja ro sław i Mar ta Ja rzę bow scy, An na i
Zbi gniew Omie lań czuk, Mar le na i Da mian
Dyb cio, Da riusz i Hu bert Szcze pań scy, Ewa
Mu cha, Ja kub Gu muł ka, Sła wo mir Kra ska,
Pa weł Zien tar ski, Ma te usz Stru mił ło, Piotr
Fi lip czak, Wi told Chow niak, Mi chał Ry ma -
rek, Ka zi mierz Ku le jew ski, Mag da le na i Ad -
rian Nic kel, An na Na za ren ko, Ra fał Ja ros,
Ma riusz Kap czuk (po sia dacz Cer ty fi ka tu
Uczest ni ka w Ak cji Je zio ro Ta jem nic nr 1),
Pa weł No wa kow ski, Mał go rza ta i Ro bert Si -
kor scy, Ma riusz Ma słow ski, Wie sław Pio -
trow ski, Ja kub Sty czeń, Iza bel la i Ariel
Maj ka, Ali na i Ar tur Cyw ka, Ka row  Ber na -
rol, Grze gorz Sycz, Grze gorz Ła taś, Ho no -
ra ta Ma tu szew ka, Ma rek To ma szew ski,
Re na ta i Ma riusz Wasz kie wicz, Ma rze na
Wie lo wiej ska, Prze my sław Glanc, Pa weł
Sin der man, To masz Pi wo war ski, Mar cin
Ro szak, Bo gu sław Ła chacz, An drzej Kur -



Nuras.info 5/2017

118

piel, Bar tosz Drze wiec ki, An na i Da riusz
Ku ter now scy, An na De Lorm, Da niel De
Lorm, Alek san dra i Da riusz De Lorm, Mo -
ni ka, Ga briel i Mi chał Ro szak, Krzysz tof
Więc kow ski, Szy mon No wa kow ski, Sła wo -
mir Ko la siń ski, Pa weł Ro go ziń ski, Ja cek Wi -
nia rek, Pa weł Wi nia rek, Re na ta Mę tel,

Ma riusz Fosz cza, Ka ta rzy na Zder kow ska,
Hu bert Sta szak, Mar cin Szyr wiel, Mar ta
Bycz kie wicz, Ma riusz Szy mań ski, Adam i
Bog dan An dziak, Gra ży na To ma szew ska,
Grze gorz An dziak, Ma rek To ma szew ski,
Ro bert Ba ra now ski, Zdzi sław An dziak, Do -
mi ni ka Do łb niak, Ra do sław Bi czak, Aga ta

Wi śniew ska, To masz Smu ga, Grze gorz Zię -
ba, Mar ta Bo biń ska, Ka rol Le pi szo, Se ba -
stian Łu ka sze wicz, Grze gorz Wój cik, Kin ga
Bo row ska, Ma ria Ka miń ska, Ma ciej Za -
krzew ski, Ja cek Waw rzy niak, Adam i Do ro -
ta Wi ce pol scy, Ja ro sław i Mar ta
Ja rzę bow scy, Ewa Mu cha oraz Ber nard Ka -
row.

„Pa łac Siem czy no” za pra sza na stro nę in -
ter ne to wą: http://www.pa lac siem czy no.pl

„Po szu ki wa cze Hi sto rii” na „Ipla”:
www.ipla.tv

Tajemnice badaj już od maja!
Wybierasz się w okolice „Jeziora

Tajemnic”? Pojezierze Drawskie gorąco
zaprasza. W maju najniższe ceny!

https://www.ipla.tv/Poszukiwacze-historii-schrony-w-gminie-miechow/vod-7328618
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Niedawno powstała strona internetowa Akcji Promocyjnej „Maj z
rabatem”: http://www.majzrabatem.pl/. O co chodzi?

Niskie ceny w usługach turystycznych, noclegowych,
gastronomicznych i nie tylko – przez cały maj 2017 r. Naprawdę tanie
spanie, czarter jachtu, nauka jazdy konno czy catering. To Akcja „Maj
z rabatem”. Korzystajcie!

Akcja ma swoje wiosenne i jesienne edycje. Druga edycja w roku
prowadzona jest pod nazwą „Wrzesień z rabatem”. Tak jak
poprzednie, ma na celu promowanie wypoczynku na Pojezierzu
Drawskim poza głównym sezonem turystycznym. 

Przez cały maj, a później także wrzesień, w wybranych punktach
noclegowych, gastronomicznych czy usługowych turyści oraz
mieszkańcy mogą korzystać z atrakcyjnych zniżek. Ich lista znajduje
się na wspomnianej stronie internetowej. Znaleźć tam można także
najważniejsze atrakcje turystyczne oraz informacje o imprezach, które
warto odwiedzić.

Tutaj są propozycje miejsc, w których można nabić butlenurkowe
do 200 atm.: www.jeziorotajemnic.pl

Zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
kampania obejmuje promocję nie tylko na terenie powiatu
drawskiego, ale także w Poznaniu, Kołobrzegu oraz w Szczecinie. W
jej skład wchodzą: billboard reklamujący akcję w Poznaniu przy ulicy
Piątkowskiej (główny wjazd do Poznania od strony Obornik),
billboard w Kołobrzegu przy ul. Walki Młodych (główny wjazd na
starówkę) oraz baner w Kołobrzegu przy ulicy Fredry (wjazd do części
uzdrowiskowej). Po Poznaniu i Szczecinie kursują także dwa oklejone
reklamą akcji autobusy MPK.

Serdecznie zapraszamy na Pojezierze Drawskie!

http://www.majzrabatem.pl
http://jeziorotajemnic.pl/wokol-akcji/nabijanie-butli
http://www.majzrabatem.pl/

