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Od Redakcji
Wyjątkowo długi w tym roku majowy weekend za nami. Wprawdzie pogoda nie dopisała, ale nic nie
stało na przeszkodzie, aby przy okazji przyrządzania tradycyjnych, smakowitych i obłędnie pachnących
pierwszomajowych potraw z grilla ogrzać również zmarznięte dłonie.
Trzeba uczciwie przyznać, że w obliczu polskich przymrozków tym razem wyprawy w bardziej słoneczne rejony świata okazały się strzałem w dziesiątkę. Z zaciekawieniem czekamy na relacje z weekendowych podróży, również Waszych. Powód do radości wynikający z przymusowego odpoczynku od pracy i
szarej codzienności mieli jednak wszyscy, zarówno ciekawi świata podróżnicy, jak również miłośnicy lokalnych atrakcji, penetrujący nasze polskie jeziora.
Chłodna aura sprzyjała za to tegorocznym maturzystom, którzy bez żalu mogli oddać się przygotowaniom do trwających właśnie egzaminów dojrzałości. Połamcie pióra, trzymamy za Was kciuki! Przy okazji
pamiętajcie, że prawdziwy egzamin dojrzałości zdajecie za każdym razem, gdy przechodzicie na drugą stronę lustra, gdzie musicie dysponować zarówno solidną wiedzą teoretyczną, ogromną dawką poczucia odpowiedzialności za siebie i partnera, jak również opanowaniem. Pamiętajcie o tym, bo ten egzamin nie
zawsze uda się powtórzyć.
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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Kobanya
Po Rummu, które odwiedziłem w
2016 roku, rósł we mnie apetyt na
kolejne odkrycia kompleksów budynków, kopalń, miejsc pracy lub noszących ślady obecności ludzi, a które
obecnie znajdują się pod wodą.
„Urban diving” bardzo przypadł mi do
gustu i wgryzł się głęboko w świadomość, wymuszając na mnie poszukiwania
kolejnych
tego
typu
nurkowisk.
O węgierskiej Kobanyi już słyszałem, widziałem jakieś zdjęcia, choć z początku nie
wiedziałem, że to są właśnie zdjęcia z tej
kopalni, nie miałem też świadomości, że
kopalnia znajduje się w samym mieście.
Budapesztańska Kobanya to tak naprawdę
dziesiąta dzielnica miasta, leżąca w części
4
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niegdysiejszego Pesztu (być może jeszcze
nie wszyscy wiedzą, ale Budapeszt był kiedyś dwoma miastami – Budą i Pesztem, oddzielonymi od siebie Dunajem). Kiedyś
(czyli mniej więcej w okolicach XII wieku)
cała ta okolica zajmowała się wydobyciem
surowców budowlanych (oprócz wapienia,

wydobywano tutaj glinę) potrzebnych przy
rozbudowie Budapesztu. Jednym z nich był
wapień, którego w tym regionie nie brakowało. Tenże wapień stanowił ważny składnik budulcowy dla co znamienitszych
budowli Budapesztu – dzisiejsze znaki rozpoznawcze węgierskiej stolicy to w znako-
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mitej większości biorcy wapienia z Kobanyi. Okolica swą ładnie brzmiącą nazwę
zawdzięcza właśnie wydobyciu. Kobanya
po węgiersku oznacza po prostu kamieniołom. Kopalnię jednak w pewnym momencie zamknięto, prawdopodobnie ze
względu na opłacalność wydobycia i mo-
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żliwości jego zbytu. Grunt, że dolne pokłady zaczęła przejmować woda o krystalicznej przejrzystości, którą wkrótce rozpoczęto
wykorzystywać do produkcji piwa. Doszło
do tego składowanie beczek z piwem, gdyż
korytarze kopalni były ogromne, wręcz

przepastne, zapewniały stały i dobry klimat
dla piwa. Stała, umiarkowanie niska temperatura, niezbyt dotkliwa wilgotność i korytarze, w które można wjechać sporą
ciężarówką. Browar jednak też się wyprowadził z kopalni. Zdaje się, że wykorzystu-
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je jeszcze część naziemnej infrastruktury,
ale teren korytarzy podziemnych eksploatują obecnie głównie nurkowie. Jest jeszcze
część podziemnego miasta zamknięta na
potrzeby obrony cywilnej, ale to ledwie
cząstka potężnej sieci podziemnych chod-
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ników ciągnących się kilometrami i mogących służyć za scenerię do filmu fantasy, albo S-F. Proces zalewania wciąż trwa,
powoli, milimetr po milimetrze woda w korytarzach się podnosi. Lokalny przewodnik,

Jozsef Spanyol, twierdzi, że już nasze dzieci będą mogły nurkować w chodnikach,
które dziś służą nam do szykowania sprzętu i do przemieszczania się samochodami
pomiędzy kolejnymi lokacjami pod ziemią.
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Podstawowych lokacji startowych mamy
cztery. Odległości pomiędzy nimi są na tyle spore, że do kopalni wjeżdżamy samochodami i kluczymy za przewodnikiem,
docierając do kolejnych miejscówek. Tylko
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jedna z nich znajduje się praktycznie tuż za
bramą zjazdową. Wjazd w głąb ziemi oznacza dla nas odcięcie od świata zewnętrznego i cywilizacji. Telefony milkną, internet tu
nie sięga, żadne urządzenia lokalizujące nic
nie pomogą. Trzymamy się więc trwożnie
przewodnika i nigdzie się nie zapuszczamy
na piesze wędrówki. Podobno dla chętnych
organizuje się też piesze ekspedycje w głąb
Kobanyi – z pewnością jest to ciekawa propozycja dla urbanofilów. Mówimy o korytarzach wyciosanych w litej skale. Niektóre
sale i pomieszczenia mają wysokość kilkupiętrowego budynku, oczywiście najbardziej niezwykle wyglądają te zalane wodą.
Te, w których my zawieszeni pod sufitem
unosimy się dziesięć metrów nad ziemią,
ulegając magicznemu wrażeniu latania w
powietrzu. Woda jest tu naprawdę krystalicznie czysta i przejrzysta. Czasami łatwo
zapomnieć, że właśnie nurkujemy i tylko
dzięki założonemu sprzętowi możemy
przebywać w tych pomieszczeniach.
Eksploracja podwodna
Całym kompleksem i miejscami nurkowymi opiekuje się grupa pod wodzą Jozsefa Spanyola, to z nimi wykonujemy
wszystkie nurkowania. Jozsef przekazuje

zawczasu wszystkie szczegóły związane z
organizacją nurkowań w Kobanyi, przyjeżdżam więc z grupą wiedząc z grubsza,
czego można się spodziewać. Na miejsce
docieramy z kompletnym sprzętem przygotowanym do nurkowań w chłodnych wodach, suche skafandry, grube ocieplacze
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(na miejscu orientuję się, że nie wziąłem
zewnętrznych rękawic z pierścieniami i
nurkuję w cienkich rękawiczkach mokrych
– woda ma prawie dziesięć stopni, więc z
radością odkrywam, że to nie polskie wody
zapewniające nieustanną krioterapię). W
butlach dobrze jest mieć delikatny nitroks,
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w cenie nurkowań mamy też nitroks na
miejscu. Miejsce wymaga dobrego przygotowania nurkowego i sprzętowego – minimum AOWD (z dobrze opanowaną
pływalnością i ogarnięciem sprzętowym),
zestawy twin lub przynajmniej butla + sta-

ge. Nie chodzi tu o specjalne procedury, ile
o ogarnięcie w pomieszczeniach, w których
grupa rozbrykanych amatorów może być
nie lada wyzwaniem dla reszty. Można też
przyjechać z pojedynczą butlą i uprawnieniami OWD, ale wtedy będziemy mogli

9

obejrzeć tylko jedną podwodną miejscówkę. Uprawnienia i wyposażenie jaskiniowe
nie są wymagane, ale są wskazane. Jozsef
cierpliwie tłumaczy wszystkie zagadnienia
związane z nurkowaniami w zaplanowanych miejscach. Oddajemy się posłusznie
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jego doświadczeniu i polegamy w kwestii
wyznaczania tras do odwiedzania. Trasy
dla rekreacyjnych nie są trudne. Ktoś kiedyś
ładnie porównał je do nurkowania w cenotach. Trasy nie są wymagające (choć dla
chętnych są i poważniejsze wyzwania), a
przestrzenie są czasem oszałamiające. Tym

niemniej przestrzegam, by nie podchodzić
do tych nurkowań jak do zabawy. Nie bez
powodu wchodzimy w zestawach dwubutlowych i oczekuje się od nas dobrego opływania. Są też momenty, w których
posiadacze klaustrofobii mogą poczuć się
nieswojo. Na dzień dobry dostaliśmy ulu-
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bioną trasę Jozsefa, która tak naprawdę jest
pionową komnatą łączącą dwie klatki, którymi się zanurzamy i wynurzamy. Na początku opadamy sporą klatką schodową do
dna, w którym wywiercono wąską i długą
studnię o szerokości niecałych dwóch metrów. Nią spadamy jakieś dwa metry, może
trzy i znajdujemy się w kolejnej komnacie,
której dno znajduje się na niecałych czterdziestu metrach. Komnata jest spora, ale ge-
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neralnie to duża klatka schodowa. Nic więcej. Stąd wynurzamy się do kilkunastu metrów i wychodzimy bocznym korytarzem
do powierzchni. Samo przepłynięcie studnią to powód do odczucia przyspieszonego
tętna, reszta jest już mniej emocjonująca i
nie odczuwa się szczególnego stresu związanego z nurkowaniem w tym miejscu.
Zdecydowanie najlepiej wspominam drugie
nurkowanie – szeroka pozioma komnata,

doświetlana z dołu kilkoma silnymi lampami, z niej wychodzą bodajże dwa korytarze
i jest też zejście schodami poniżej. To tu
stoi wózek, który jest wdzięcznym obiektem licznych fotografii przywożonych z Kobanyi. W trakcie weekendu wykonaliśmy w
sumie cztery nurkowania. Po dwa każdego
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dnia. Po skończonych nurkach, około godziny 16:00 byliśmy już w drodze do hotelu i mieliśmy czas na zwiedzanie
Budapesztu. Planując swoją wyprawę, warto uwzględnić dobrze zlokalizowaną noclegownię. W naszym wypadku Hotel
„Chesscom” przy dużej stacji metra „Koba-
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nya Kispest” kończącej czerwoną linię podziemnej kolejki był dobrym wyborem. Pokoje dość ciasne, standard średni, ale ani do
miłej obsługi, ani do dobrego śniadania, ani
tym bardziej do lokacji nie można było się
przyczepić. W zasadzie prosto z hotelu
wchodziliśmy do wejścia na stację (połączoną z centrum handlowym), a tu miła nie-

spodzianka – informacja turystyczna i biletomaty. Dobrą opcją jest zakup pakietu biletów – dziesięć sztuk. Każdy bilet to jeden
przejazd. Czerwoną linią po kilku stacjach
dojeżdżamy do centrum miasta i dalej możemy spokojnie poruszać się pieszo oglądając najciekawsze atrakcje Budapesztu
zlokalizowane wzdłuż Dunaju. Zaczynając
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od Wzgórza Gellerta a kończąc na wyspie
Małgorzaty, wszystko zeszliśmy pieszo. W
międzyczasie warto pokręcić się po ulicz-
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kach, pozaglądać do sklepów z pamiątkami, usiąść w jednej z budapesztańskich restauracji i spróbować węgierskich specjałów. Warto jednak zawczasu przygotować
zapas gotówki. Miejsc akceptujących karty
płatnicze jest jak na lekarstwo – co ciekawe, w wielu miejscach ceny podawane są
w euro i można płacić tą walutą. Weeken-

dowy wypad do Budapesztu to dobry pomysł na wczesną wiosnę lub jesień, kiedy
turystów jest jeszcze w miarę mało. My zaplanowaliśmy wyjazd wściekle rano w piątek, by móc jeszcze poszwendać się po
mieście. W niedzielę zakończyliśmy nurkowania trochę wcześniej i ruszyliśmy w stronę Warszawy. Tym niemniej podróż samo-
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chodem, choćby i najszybszą trasą autostradami, nie chce zająć mniej niż osiem godzin, a częściej jest to coś w okolicach
dziewięciu godzin, zatem w poniedziałek
do pracy idzie się raczej niewyspanym.
Jakub Cieślak
Zdjęcia: Jakub Cieślak i Monika Kur

Nuras.info 5/2017

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

... zachwyca
zdjęciami
podwodnymi
W OBUDOWIE PT-EP12

OLYMPUS PEN E-PL7

Kieszonkowa
perełka ...
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Od Piłakna do Akaby
Przed każdym wyjazdem na nurkowanie staram się zrobić jakiegoś
nurka w wodach jeziorowych. Chcę
przetestować sprzęt, aby na miejscu
nie borykać się z jakimiś niespodziankami. Drugi powód to fakt, że
zbyt często nie nuram w czasie lata, choć nurki w jeziorach są całkiem
przyjemne i ciekawe. Niestety latem
jestem totalnie zaganiany, więc wykonanie nurka graniczy z cudem.

spodziewanie dużo ludzi. Całe rodziny, z
dziećmi przeważnie. Ruch na placu nie był
duży. Właściwie snuły się pojedyncze osoby. Nie bardzo było widać, aby ktoś się szykował do nurkowania. Odnalazłem szefa
aktualnie panującego w bazie i przypo-

Ponieważ na miejscu trudno mi było się
z kimś ugadać, postanowiłem w któryś
weekend pojechać do bazy nurkowej nad
jezioro Piłakno. Oczywiście wcześniej zaawizowałem się telefonicznie. Nie miałem
daleko, więc w niedzielę około 9 pojawiłem się na terenie bazy.
Wybór terminu okazał się bardzo trafiony, bo mimo połowy września pogoda była
bardzo ładna. Słonko całkiem przyzwoicie
przygrzewało, a na terenie bazy było nad-

mniałem o naszej rozmowie. Stwierdził, że
nie ma problemu, że mają kilka osób na intro (!) i coś się wymyśli.
Póki co muszę poczekać. Przytargałem
swoje sprzęta i rozłożyłem się na trawie w
pełnym słońcu. Było bardzo przyjemnie, ale

fot. Anna Cudna- Zbrożek

16

Nuras.info 5/2017
nie po to tu przyjechałem. Po około 40 minutach leniuchowania zaczęły się jakieś
oznaki życia nurkowego. Ludzie przychodzili, coś przeglądali w magazynach i sprężarkowni, więc była nadzieja, że coś
zacznie się dziać. Siłą rzeczy słyszałem
strzępy rozmów i często padały w dialo-

gach wspomnienia o ognisku dnia poprzedniego. Zapewne było bardzo udane i zakrapiane, wiadomo, płyny dla nurków to ich
prawie naturalne środowisko, więc nie dziwota, że większość nie paliła się do nurkowania. Po godzinie 10 zebrała się grupka
chętnych i instruktor zaczął kurs przygoto-

Anna Cudna- Zbrożek
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wawczy. A ja dalej zalegałem na piankach
na trawie. Jedyne, co udało mi się zrobić, to
złożenie sprzętu i dalej oczekiwanie. Wybawienie przyniosła mi dziewczyna, jak się
później okazało siostra któregoś z szefów.
Też chciała zejść pod wodę. Była świeżo po
kursie adventure i głodna nurania. Zaproponowałem, że może zanuramy razem. Szef z
lekka się zawahał, ale uspokoiłem go, że
nie zależy mi na głębokości i już nie raz nurałem samodzielnie z partnurem i trochę
tych nurkowań mam za sobą. Udało się i
wszystko ruszyło z kopyta. Sprawnie przetransportowaliśmy sprzęt na pomost, ubranie to chwilka i do wody. W międzyczasie
zauważyłem, że jednak pojawiły się dookoła nas kilkuosobowe grupki przygotowujące
swój szpej, a nawet wchodzące do wody.
Dla mnie najważniejsze było, aby moja maska nie parowała, o resztę byłem spokojny.
Uzgodniliśmy, że nie schodzimy poniżej 10
metrów i płyniemy wzdłuż brzegu. Dziewczyna troszkę wymiękła i widać było lekką
niepewność. Prosiłem jedynie, aby się trzymała blisko mnie i od razu pokazywała, jeśli by coś było nie tak. Próbne zanurzenie,
sprawdzenie szczelności i popłynęliśmy.
Początkowo w kierunku środka jeziora na
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nimi nie zostaliśmy. W promieniu kilkunastu metrów wszystko było dokładnie wymieszane z mułem z dna. Widoczność
prawie zerowa. Najważniejszy i najfajniejszy widok to była uśmiechnięta twarz mojej
towarzyszki. Brat oczywiście kontrolował
sytuację i pytał czy wszystko OK. Po krótkiej przewie szybka decyzja, płyniemy w
drugą stronę. I to była bardzo dobra decygłębokość kilku metrów, aby złapać pływalność. Moja partnurka ciut za mocno szafowała powietrzem i „skakała” góra dół lub
walczyła z grawitacją za pomocą płetw. Ale
któż z nas nie przechodził tego etapu?
Wszystko kwestia ćwiczeń i wyczucia oraz
czasu. Na kilku metrach nic ciekawego nie
było, a dodatkowo widoczność nie najlepsza. Wróciliśmy do brzegu i na 2-4 metrach
spokojne obserwowaliśmy to, co pod wodą, czyli sporo roślinności i małych rybek,
ale nic konkretnego. Fakt, że nie mam zbytniej wprawy w wypatrywaniu zwierza w jeziorowej wodzie. Było sporo okonków, a i
szczupak się trafił. W sumie spędziliśmy
pod wodą około 30 minut. Bez problemów
wróciliśmy do pomostu. Po drodze spotkaliśmy ludzi od intro. Jakie to szczęście, że z
18

zja. Przy tych głębokościach z powietrzem
nie było problemu. Zobaczyliśmy sobie pomosty do ćwiczeń, podobnie jak poprzednio, na niewielkiej głębokości wzdłuż
brzegu. Znów nie za wiele zwierza, największą atrakcją był spory rak, którego widzieliśmy w jedną i w drugą stronę.
Wracając chwyciłem raka i zrobiliśmy mini
sesję fotograficzną, bo aparat też musiałem
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przetestować. Jedno zdjęcie bardzo fajne
wyszło. W sumie bardzo udany przypomnieniowy nurek.
Lighthause
Pierwszy nurek po roku w tym miejscu.
Już poprzednio to miejsce zyskało moją
sympatię, jest tu bowiem sporo życia i mo-

żna trafić na ciekawe zwierzaki. Nocne nurkowanie z zeszłego roku bardzo mi się podobało, mieliśmy dwie hiszpańskie tancerki
i karmienie skrzydlic w bardzo fajnym wydaniu. Dodatkowo przed wyjazdem upajałem się filmikami Tatiany. Wiele z nich było
robionych właśnie na tej rafie i nie mogłem
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się doczekać spotkania z tą babką i może
wspólnego nurka. Bardzo chciałem zobaczyć ją w akcji, podejrzeć, jak i czym robi
te filmiki. Z czystej ciekawości, bo moje
ambicje w tym zakresie są na etapie mojego Canona i takie pozostaną.
Zaletą lighthausu jest również to, że jest
łatwo dostępną rafą. Kolejny plus – każdy
może tu znaleźć coś dla siebie. Dużo życia
na płytkiej wodzie, kolorowe rafki, głębiej
słynny słonik i stolik podwodny, a dla tych
co lubią deco też się coś znajdzie. Nie
wiem jak głęboko można tu zejść, ale zapewne dosyć, bo widziałem ludzi z twinami i stagami. Moim celem było oswojenie
się z wodą (miesiąc przerwy) i poszukanie
w trawie konika morskiego. W Morzu Czerwonym jeszcze ich nie widziałem, jedynie
w Morzu Czarnym. A że tu są, wiem z filmów Tatiany. Niestety, mimo dosyć długich
poszukiwań, nie udało się wypatrzyć koników. Trudno, coś zostanie na następny raz.
Za to odwiedziliśmy słonia. Trochę bałem
się o aparat, bo to prawie 40 metrów. Co
prawda już był na takiej głębokości i przeżył, ale nie chciałem ryzykować robienia
zdjęć światła mało, więc z mojego aparatu
wyjdą niebieskie fotki. Słonik bardzo fajny.
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pastwisko. Na szczęście przy wyjściu czekała na mnie niespodzianka, a nawet dwie.
Jestem bardzo zadowolony, gdy na nurku
zauważę coś, czego jeszcze nie widziałem
pod wodą. Jest z tym coraz trudniej. Nie
dlatego, że już dużo widziałem, bo widziałem niewiele, ale dlatego, że to, czego nie
widziałem coraz trudniej dostrzec… Przy
wynurzeniu, na piasku, czekały na mnie
Ktoś się musiał napracować… Było nawet
sporo zwierzaków i przy nim, i w nim.
Szkoda, że w ubiegłym roku nam go nie pokazali. „Polując” na koniki morskie urządziłem małą sesję igliczniom, ponoć to ta sama
rodzina co koniki, więc było blisko. A były
bardzo duże i ładnie pozowały. Jak się nie
ma co się lubi, to….
Trafiliśmy jeszcze ośmiornicę, ale zanim
się zebrałem z aparatem, to już się ukryła
między koralowcami.
O popularnych stworzonkach morskich
nie będę pisał, bo by to się ciągnęło w nieskończoność. Lubię się zatrzymać przy jakimś ergu lub koralowcu i podpatrywać co
się dzieje w środku, wśród tych małych żyjątek. Ale tym razem byliśmy skoncentrowani na konikach, które najwyraźniej zmieniły
20
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dwa dziwne stworzonka, podobne do kaczek lub dziobaków, niezbyt duże, sprawiające wrażenie bardzo delikatnych.
Oczywiście ich nie dotykałem. Zrobiłem
kilka fotek, nie najlepszych, i na szczęście
filmik, na którym widać je o wiele lepiej.
Teraz trochę żałuje, że nie poświęciłem im
więcej czasu i nie zrobiłem lepszych zdjęć.
Przy pomocy forumowiczów forum-nuras i własnego grzebania w necie doszedłem, że to diabeł, ale ja wolę nazwę smok
morski.

Ell Garden
Na początek szukanie wejścia. Jest to
mała laguna, z której startuje się pod wodę.
Była spora fala tego dnia i z brzegu nie było widać, w którym miejscu jest ta laguna.
Dreptaliśmy chwilę po rafie, bo nie ma innej drogi, i w końcu zeszliśmy bez proble-
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mów bezpośrednio z rafy. Jak się pod wodą
okazało, około 10-15 metrów od laguny.
Pogoda, a raczej fale nie raz jeszcze staną
na przeszkodzie. Oczywiście celem nurkowania była piaskowa łacha, gdzie jest mnóstwo mini węgorzyków zwanych z
angielska chyba „ell” Poza tym jest tu tro-
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chę życia i kolorowych korali do oglądania.
Na początek zauważyliśmy samotną barrakudę, ale to żadna nowość, choć zawsze
fajnie zobaczyć coś większego pod wodą.

chyba jest i z tymi węgorzykami. Porobiłem
sporo zdjęć, ich jakość okazała się taka sobie, ale na wspomnieniowe się nadają, więc
jestem zadowolony. Oczywiście filmy też
porobiłem. Na jednym z nich udało mi się
złapać jakiegoś freedivera obserwującego
również elle. Mogłem tak leżeć na piasku i

Na piasku, gdzie powinny być „węgorze”
kiszka, było ich dosłownie kilka, może kilkanaście. Może jakaś, za przeproszeniem,
banda przed nami wypłoszyła je totalnie.
Ale nikogo nie widzieliśmy… Cóż było robić, popłynęliśmy dalej omijając ogród, dotarliśmy do ściany rafy i zawrotka. Teraz na
mniejszej głębokości… i miłe zaskoczenie,
węgorzyków od groma, pięknie się prezentowały. Bardzo spokojnie podpłynęliśmy do
nich i leżąc na piasku podziwialiśmy je z
10 minut. Warto było! Za pierwszym podejściem byliśmy chyba za głęboko. Większość zwierza lubi światło i słońce, tak
22

patrzeć jak zahipnotyzowany na ich „taniec”, ale niestety czas biegł nieubłaganie i
trzeba było kierować się ku wyjściu. Po drodze jeszcze spotkaliśmy białą murenę i ławicę sumików, które wyglądają bardzo
przyjaźnie i miło, a mogą narobić człowiekowi kłopotów.
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Caves

Moje ulubione miejsce w Dahab. „Odkryłem” je rok wcześniej. Były to moje dwa
nurki na koniec pobytu. Nurkowałem z ekipą Rosjan i rosyjską instruktorką Jane, lub
jak ją rodacy nazywali Jewgienią. Przesympatyczna osoba, która całkowicie się poświęca nurkowaniu, mocno na sercu leży
jej czystość raf. Inicjatywa sprzątania śmieci wyrzuconych przez morze zrobiła na
mnie duże wrażenie. Nazbieraliśmy całkiem sporo wszelkiego badziewia. Pod wodą miejsce mnie zauroczyło, dwie jaskinie,
jedna mniejsza, druga wielka, można było
sobie w niej harcować do woli. Do małej
też można wpłynąć. Obok jest jeszcze jakiś
23
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mówiąc, średnie… Z tego co się dowiedziałem, CN niezbyt chętnie jeżdżą z nurkami
w to miejsce, bo daleko i droga marna,
szkoda czasu i auta. To praktycznie koniec
drogi, dwa murowane niewielkie budynki i
kilka zadaszeń pokrytych liśćmi palmowymi, pod którymi znajdują się standardowe
stoliki i poduchy dla nurków.

przepływ między czymś w stylu zawalisk
skalnych, ciasno, choć ciekawie, ale tego
miejsca zbyt dobrze nie pamiętam. Wszelkie wrażenia zatarły widoki z jaskiń czy
może raczej pieczar, sporo ciekawego
zwierza, na sklepieniu tańczące powietrze i
niestety śmieci oraz ryby pływające do góry brzuchami. Ponoć widząc sklepienie pieczary myślą, że to dno i o 180 stopni
zmieniają swoje położenie. Wydaje mi się
to logiczne, ale nie wiem czy prawdziwe.
Żyje tu endemiczny rodzaj ślimaka, którego Jane oczywiście wypatrzyła. Nurkowanie było płytkie, więc długie. Rosyjska para

niestety wyssała powietrze z butli po pół godzinie z niewielkim okładem. Mnie zostało
ponad 100 bar i tu Jewgienia zrobiła to, co
powinien zrobić rzetelny przewodnik. Gestami pokazała mi, abym poczekał na około 8 metrach przy wyjściu, wyprowadziła
Rosjan na powierzchnię i po kilku minutach
była tylko do mojej dyspozycji… Zwiedziliśmy te zawaliska skalne i około pół godziny wędrowaliśmy sobie po jaskiniach.
Powolutku, spokojnie, tak jak lubię… Bardzo żałowałem, że to był mój ostatni dzień
nurkowy. Tym bardziej, że poprzednie nurki i podejście przewodnika było, delikatnie
24

Miejsce zgoła magiczne, gdyż góry prawie pławią się tu w morzu. Widok ten zrobił na mnie ogromne wrażenie,
pomieszanie ciszy, spokoju, szumu fal morskich i potęgi gór. Jak się okazało później,
także i grozy, ale to tylko dla wybranych…
Polecam to miejsce wszystkim, którzy będą
w Dahab. Tym razem nie wyobrażałem sobie pobytu bez nurkowania w tym miejscu.
Moja przewodniczka Masha, nomen omen
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Rosjanka, oczywiście przystała na to sugerując, aby zaplanować nurkowanie nocne.
Nie trzeba było mi dwa razy powtarzać,
gdyż bardzo lubię buszowanie pod wodą w
nocy, czy raczej po zachodzie słońca (przepisy). I to była prawie dosłownie kosmiczna
idea. Pojechaliśmy po południu na dwa
nurki. Na pierwszym, oprócz penetrowania
pieczar, w planie było odszukanie jakiejś
trzeciej, maleńkiej jaskini, mało znanej nurkom, niestety nie udało się na nią trafić. Bardzo miłe wrażenia pozostały za to z
wnętrza pieczar, rozgwiazdy, białe mureny
i te śmieszne ryby pływające do góry brzuchami. Nurek ponad godzinny w zupełności satysfakcjonujący. Zapomniałem dodać,
że wejście, a raczej wyjście na powierzchnię nie należy do łatwych, szczególnie przy
pofalowanym morzu, co nie należy do
rzadkości. Tym razem mieliśmy sporo
szczęścia, gdyż morze było bardzo spokojne, choć wiało, ale od strony lądu. Zresztą
ten wiatr był bardzo znamienny i przywiał
nam całkiem silne emocje. Przy herbatce i
shiszce czas szybko minął i o zmroku ruszyliśmy pod wodę. Od Mashy już dużo wcześniej słyszałem, że nurkowanie nocą w tym
miejscu zapadnie mi na długo w pamięci. I

miała rację. Po zejściu pod wodę, dosyć
nietypowym, bo ze zgaszonymi latarkami,
znalazłem się w podwodnym kosmosie.
Przy każdym ruchu kończyną uaktywniały
się tysiące świecących punkcików, czyli
plankton. Było mi to znane zjawisko ze
wcześniejszych nocnych nurów, ale nie w
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takim natężeniu. Niesamowite. Do tego
brak punktów odniesienia powodował, że
czułem się jak wyrzucony w niezmierzoną
przestrzeń, jak w stanie nieważkości. Ponieważ dno było blisko, skorzystałem z jego
dobrodziejstwa, aby uporządkować zmysły
i wrażenia. Ale to był dopiero początek.

Nuras.info 5/2017
Ciemności nie były typowo egipskie, więc
widzieliśmy zarysy swoich postaci i Masha
gestem sugerowała, abym spojrzał w górę.
To, co tam zobaczyłem spowodowało, że
w przenośni i dosłownie powaliło mnie na
kolana. Setki, jak nie tysiące świecących
pod powierzchnią wody punkcików nieustannie zmieniających swoje położenie.
Bajeczny, niesamowity widok, o wiele bardziej spektakularny niż nieboskłon. Niewiele brakowało, aby automat mi wypadł z
ust… Po kilku minutach tego spektaklu włączyliśmy latarki i większość świecących
punktów zniknęła. Wcześniej przypomniałem sobie, że mam ze sobą aparat i próbowałem zarejestrować ten niesamowity
spektakl. Niestety, mój Canon nie dał sobie
rady z tym wyzwaniem. Cóż, należało te
obrazy zakodować na swoim wewnętrznym
dysku. Udało mi się to, gdyż w każdej chwili potrafię je przywołać po zamknięciu
oczu.
Już z oświetleniem ruszyliśmy na zwiedzanie pieczar. Wrażenia niesamowite, powietrze zgromadzone pod sklepieniem niby
rtęć srebrząca się w świetle. Udało się zarejestrować kilka ciekawych stworzeń. Filmy pokazywały o wiele więcej niż zdjęcia.
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W sumie mój skromny aparat w świetle latarki potrafił pokazać fajne scenki. Kałamarnica, chyba kolonia „narybku” meduz i
jakiś dziwny ślimak, którego nie mogę zidentyfikować.
Jak to czasami bywa nocą, spotkaliśmy
również hiszpańską tancerkę, węża, białe
mureny i jedno z moich ulubionych zajęć
w takich sytuacjach, czyli naprowadzanie
skrzydlic na małe rybki.
Na koniec nura leżeliśmy na piasku wpatrzeni w pływające na skraju skał rybki ze
świecącymi oczami. Niestety, wszystko co
dobre też się kończy i trzeba było opuścić
ten bajkowy nocny świat. Nawet nie przypuszczałem, że to nie koniec mocnych wrażeń tego dnia. Po nurku ogromna euforia i
przeżywanie na gorąco tego, co widzieliśmy, zwykle tak bywa po udanych nurkach… Masha, mimo że mieszka w
Dahabie od dłuższego czasu, marzyła o
spędzeniu nocy na plaży. Nadarzyła się
świetna okazja. Bardzo fajne miejsce, ciepły wieczór, rozgwieżdżone niebo, czemu
nie. Uzgodniliśmy z naszym kierowcą Saidem, że przyjedzie po nas około 7 rano.
Jak to zwykle Saida, no problem. Zapytał
jeszcze gospodarzy (dwóch miejscowych)

w naszym imieniu, czy jest taka możliwość.
Zgodzili się bez oporów. Przygotowali nam
słodką beduińską herbatę i przynieśli koce
do przykrycia. Na szczęście miałem ze sobą czekoladę, którą podarowałem miłym
gospodarzom, oni w zamian poczęstowali
nas daktylami. Nie mają w swojej ofercie
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niczego do jedzenia, zapewne ze względu
na małą ilość nurków. Zrobiło się bardzo
sympatycznie, ale czas nieubłaganie płynął.
Nie pierwszy raz spędzałem noc pod gołym
niebem, ale tym razem miałem spore problemy z zaśnięciem. Około północy morze
całkowicie się uspokoiło i gdy popatrzyłem
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na jego powierzchnię, zauważyłem kilka
metrów od brzegu poruszające się światełka. Szok, nie wierzyłem własnym oczom.
Stałem na brzegu i gapiłem się jak zauroczony. Niestety nie mogłem tego sfilmować
moim aparatem. To te rybki, które obserwowaliśmy pod wodą przybyły z rewizytą. Na
granicy skał wypływały i były widoczne
przez wodę. Magiczny widok. Jeszcze dobrze nie ochłonąłem z tych wrażeń, gdy dotarły do mnie nowe.
Od strony Arabii Saudyjskiej i od południa zaczęły się pojawiać na niebie rozbłyski. Czyżby burza, fajnie, bo daleko. Jednak
pojęcie daleko w Egipcie co do burzy to pojęcie bardzo względne. Po około dwóch godzinach obudziły mnie pierwsze krople
deszczu, które w ciągu dwóch minut przerodziły się w regularny deszcz, a po kolejnych pięciu w gwałtowną burzę z
piorunami i błyskawicami. Nasze zadaszenia oczywiście nie zapewniały żadnej
ochrony przed ulewnym deszczem.
Gospodarze wskazali nam jeden z murowanych domków, abyśmy się w nim schronili. Sami byli równie zaskoczeni jak my.
Wrażenie było niesamowite. Rozświetlające się niebo i wynurzające się z ciemności

potężne góry tuż obok nas. Po chwili potężne grzmoty potęgowane przez odbijające
się fale od ściany gór. Mimo grozy sytuacji
czułem się nad wyraz spokojnie. Cóż było
robić? Z siłami natury nie ma co walczyć.
Jedyne co mogliśmy zrobić, to przeczekać.
Kilka razy wychodziłem na zewnątrz, aby
sfilmować rozbłyski i grzmoty. Co nieco się
udało, ale film nie oddaje tego, co się w rzeczywistości działo. Skutki tej burzy były
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mocno odczuwalne zarówno na Synaju, jak
i w Hurghadzie. Dahab przez dwa dni był
odcięty od świata, zalana jedyna droga do
Sharm.
O spaniu oczywiście nie było mowy, a
nasz nieoceniony Said przyjechał po nas
wcześniej niż to było umówione. Około południa, aby nie tracić dnia nurkowego, dwa
lightowe nurki na Lighthausie.
Dariusz Nowocień
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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja
elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się
na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do
nas. Twój artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za
to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8.

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

tUFDIOJD[OF
tJOTUSVLUPSTLJF

tQJFSXT[BQPNPD

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

Redakcja Magazynu
Nuras.info - kontak:
wydawnictwo@nuras.info
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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
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Lofoten
Lofoten is renowned for spectacular 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

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.

Daniel from Lofoten Diving

A PERFECT STARTING POINT
Ballstad is located pretty much smack in
the middle of the Lofoten Islands, northwest 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, snowcovered 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 —
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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
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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.

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

Haukland
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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
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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.

Haukland

33

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
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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

Hadsel
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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,
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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

Hadsel and Fish
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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

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
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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
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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

Gudrun Gisladottir
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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

Nuras.info 5/2017
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
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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
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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 restaurants, 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 unforgettable 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,

Facelina auriculata
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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
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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
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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

Spirontocaris_liljeborgi
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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!
Christian Skauge
photos: autor
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Wejście pod wodę po raz drugi
Wejście pod wodę po raz drugi
jest już inne, ale spodziewałam się
tego. Tęskniłam za tym poczuciem
płynącego wolniej czasu, całkowitym
odseparowaniem od codzienności.
Woda oczyszcza też duszę.

pewnym czasie zagłębiania się w teorię,
stała się wręcz irytująca. Dopiero teraz to
pojęłam. Rozbawiło mnie to odkrycie. Coś,

Większość ćwiczeń wykonywałam już
znacznie lepiej. Jeszcze nie idealnie, jednak
dało się zauważyć postęp. Przede wszystkim zapanowałam nad lękiem. Oddychanie
pod wodą, w ten mało wygodny i nienaturalny sposób, nie wywołuje już dreszczy.
Teraz to uspokaja. Płynąc przed siebie zapomniałam na chwilę o reszcie grupy, towarzyszącej mi na kursie. Byłam tylko ja,
woda i mój oddech. Skupiłam na nim całą
uwagę i odkryłam coś, o czym wiedziałam
od początku. Wielokrotnie, przed pierwszym nurkowaniem, tłumaczono mi zjawisko pływalności oraz istotę wykorzystywania płuc do regulowania głębokości zanurzenia. Wydawało się to tak proste, że
uwaga poświęcana temu zagadnieniu, po
48

co jest tak błahe, może mieć jednocześnie
tak duże znaczenie. Przestałam nadużywać
inflatora.
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Tym razem starałam się również kontrolować drzemiącego we mnie dinozaura. Pamiętałam o błędach, omawianych z

instruktorką po ostatnim nurkowaniu. To
chyba jedna z najbardziej skutecznych metod edukacyjnych, przynajmniej w moim
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przypadku. Z wielu rzeczy nie zdawałam
sobie sprawy, zanim nie zwrócono mi na
nie uwagi. Diabeł tkwi zawsze w szczegółach, których sama nie byłabym w stanie
wyłapać.
Z każdą minutą pod wodą zyskiwałam
większą pewność, co odzwierciedlało się w
wykonywanych czynnościach. Każdy ruch
był już nieco odważniejszy, dzięki czemu
dokładny. Paradoksalnie nie jest to bezpieczne. Szybko można zapomnieć, że to
wciąż nowe środowisko dla organizmu. Zupełnie nowy świat, którego się jeszcze zupełnie nie zna. Przez cały czas spędzony
pod wodą nie działo się nic, co mogłoby mi
o tym przypomnieć, aż do ostatniego ćwiczenia. Polegało ono na napełnieniu maski
wodą, a następnie odprowadzeniu jej bez
konieczności wynurzania się. Na lądzie
oczywiście wydawało się to proste. Odchylenie głowy do tyłu, dociśnięcie maski do
czoła a następnie wydychanie powietrza
nosem nie należy do szczególnie skomplikowanych czynności. Jednak pod wodą jest
inaczej. Tam jesteśmy „nadzy” z naszymi
lękami, obawami, nawykami.
Zanim jeszcze zaczęłam nurkować, dobrze radziłam sobie w wodzie. Jednak, gdy
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tylko poczuję, jak zalewa mi oczy, wpadam
w panikę. Nie panuję nad tym. Nic więc
dziwnego, że gdy tylko odchyliłam maskę,
znajome uczucie powróciło. Starałam się z
całych sił kontrolować swoje reakcje. Zacisnęłam powieki i skupiłam się na wypuszczaniu powietrza nosem. Bezskutecznie.
Poczułam ucisk w klatce piersiowej i nagle
całe zgromadzone wcześniej w płucach powietrze gdzieś zniknęło. Wciąż miałam zamknięte oczy. Panika zaczęła narastać. Z
całych sił odepchnęłam się od dna. Poczu-

łam jak ktoś mnie łapie. Chciałam już tylko
się wynurzyć i zaczerpnąć powietrza. Instruktorka napompowała mi jacket. Z każdym kolejnym oddechem wracałam do
siebie. Próbowałam jeszcze kilka razy, jednak efekt pozostał taki sam.
To nie powód do tego, by się poddawać,
a dowód na to, jak wiele pracy jeszcze
przede mną. I dobrze! Już nie mogę się doczekać kolejnej próby.
Wioletta Ledwożyw
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Sto kilometrów Karaibów
Od 14 do 18 czerwca 2017 w Republice Dominikańskiej odbędzie się
IV edycja zawodów „100 km del Caribe“. Trasa prowadzi przez trudny
teren – od single treków i brodzenia
w rzekach przez bieg po plaży i
ostre podejścia na pasma górskie.

wadzi uczestników przez plaże Las Terrenas.
Rośnie zainteresowanie rejsami wycieczkowymi
W sezonie zimowym na pokładach łodzi
transatlantyckich do Republiki Dominikańskiej przypłynęło w sumie 706 764 pasaże-

Zawody zaczynają się 14 czerwca w
mieście Santiago w środkowej części kraju.
W regionie tym znajduje się wiele manufaktur produkujących tytoń.
Następnego dnia zawodnicy pobiegną z
Puerto Plata aż na szczyt góry Isabel de Torres, pokonując w ciągu jednego dnia przewyższenie +1352 m.
Trzeci odcinek zawodów, 16 czerwca,
prowadzi po trasie Sosúa – Cabarete. Zawodnicy pokonają przewyższenie +378 m.
W czasie czwartego etapu uczestnicy
kontynuują bieg na półwyspie Samaná w Las
Terrenas z przewyższeniem +759 m. Ostatni odcinek, w niedzielę 18 czerwca, popro52

rów, czyli o 37% więcej w porównaniu z
tym samym okresem ubiegłego roku, choć
przewidywano wzrost tylko o około 10%.
Najbardziej popularnym portem była La
Romana na południowo-wschodnim wybrzeżu kraju (przybiło tutaj aż 87 łodzi z 305
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773 pasażerami). Port Amber Cove, niedaleko Puerto Plata, na północnym wybrzeżu w
czasie pierwszych czterech miesięcy przyjął
65 łodzi z 247 070 pasażerami na pokładzie.
Do portu w Cap Cana, który niedawno przeszedł remont, przyjechało ponad 2 tys. pasażerów. Odpowiedzi w ankietach pokazały,
że turyści byli zachwyceni Republiką Dominikańską, a większość osób planuje tu wrócić i spędzić dłuższy czas.

Za kulturą do Santo Domingo
Turyści odwiedzający Santo Domingo na
wiosnę mogą w każdy piątek i sobotę wziąć
udział w święcie Santo Domingo de Fiesta.
Wieczór taneczno-muzyczny odbywa się w
rytmach merengue i bachaty. Można także
spróbować wyśmienitych miejscowych dań
i lokalnego rumu. Święto zaczyna się zawsze o godzinie 20:00 na Plaza Espańa w
Dzielnicy Kolonialnej.
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W każdy poniedziałek wieczorem w jednej z najsłynniejszych restauracji Santo Domingo Lulú Tasting grają na żywo
dominikańskie zespoły. We wtorki można
wybrać się na koncert na targ Mercado Colón.
Z kolei w czwartki w uliczkach Santo
Dominigo rozbrzmiewają dźwięki Jazzowych Nocy. Poza jazzem usłyszeć będzie
można także merengue, bachatę, rumbę
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oraz son. Koncerty zaczynają się o 20:00 w
punkcie widokowym Escalinatas del Conde.
Koncerty Son a la roca w rytmach merengue, jazzu i sonu gra zespół Bonyé co niedzielę od 17.00 do 22.00 w ruinach
klasztoru San Francisco.

Koncert Jennifer Lopez & Justina Biebera
Na Wielkanoc w Republice Dominikańskiej wystąpiło dwóch popularnych artystów.
Piosenkarka Jennifer Lopez wystąpiła w
sobotę 15 kwietnia w amfiteatrze miasteczka Altos de Chavon, niedaleko La Romana,
a tego samego dnia w resorcie Hard Rock

Hotel & Casino w Punta Cana koncertował
Justin Bieber.
Nowy hotel CATALONIA ROYAL LA
ROMANA
W miejscowości wypoczynkowej La Romana otwarto Catalonia Royal La Romana,
nowy pięciogwiazdkowy resort kategorii
adults only. W hotelu znajduje się m.in. 117
luksusowych pokoi, cztery restauracje, pięć
barów i świetne zaplecze sportowe.
Republika Dominikańska wygrała 18 Zielonych Globów
Republika Dominikańska może pochwalić się w sumie osiemnastoma „Zielonymi
54
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Globami“ (Green Globe), najwięcej w całym regionie Karaibów. Wyprzedziła m.in.
Barbados i Jamajkę, którym przyznano po
trzynaście globów.
Prestiżowy międzynarodowy certyfikat
„Green Globe“ ocenia i nagradza zasady ekologii i zrównoważonego rozwoju w ramach
działalności hoteli. Ocenia np. trzymanie się
zasad zrównoważonego rozwoju w ruchu tu-

rystycznym, system zarządzania i zatrudniania, wzrost gospodarczy lokalnych społeczności, a jednocześnie neutralizowanie negatywnego wpływu na środowi- sko naturalne.
Nagrodzono np. Barceló Bávaro, Occidental Caribe, hotele sieci Be Live, Catalonia i Viva Wyndham, resort Casa de Campo
czy hotel dla rodzin z dziećmi Memories
Splash Punta Cana.

55

Co nowego w Casa Bonita
Pasmo wysokogórskie Sierra de Bahoruco oraz tropikalny las dziewiczy, przez który prześwieca biała piaszczysta plaża i
turkusowa woda Morza Karaibskiego – taki
widok mają klienci ekohotelu Casa Bonita
Tropical Lodge. Hotel niedawno otworzył
dla swoich gości luksusową willę i suit, które zapewniają całkowitą prywatność.
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Hotel znajduje się w prowincji Barahona
na południowym-zachodzie wyspy. Budynek służył kiedyś jako rodzinny dom letniskowy, który właściciel przebudował na
luksusowy hotel butikowy z dwunastoma
bungalowami. Casa Bonita jest członkiem
prestiżowego stowarzyszenia Small Luxury
Hotels of the World.
Sławne jest przede wszystkim miejscowe
„Tanama Spa” (tanama to w języku Indian
Taino motyl), które dba o zasady ekologii.

Można skorzystać tu z masaży w przeźroczystej wodzie rzeki przy pomocy tzw. niebieskich kamieni „Ciba Azul“ lub wziąć
romantyczną kąpiel w jacuzzi. W restauracji hotelowej dania przygotowane są z bioproduktów, takich jak kokosy, ananasy,
mango czy kakao. Nie brakuje też lokalnych serów, marmolady czy świeżo złowionych ryb.
W okolicy można wybrać się na wycieczkę do Parku Narodowego Jaragua, po-
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lecieć w koronach drzew na zip-line, odwiedzić rajską plażę Bahía de Las Águilas
czy jezioro Enriquillo, największe słone jezioro i jednocześnie najniżej położone
miejsce na Karaibach.
Kontakt: Mgr Simona Juránková
Dział PR, Narodowy Urząd Turystyki Republiki Dominikańskie, Štěpánská 611/14,
110 00, Praha 1
Tel.:+420 222 231 078
poland@godominicanrepublic.com
www.GoDominicanRepublic.com
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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja
elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się
na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do
nas. Twój artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za
to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8.
Redakcja Magazynu
Nuras.info - kontak:
wydawnictwo@nuras.info
57

Nuras.info 5/2017

Historia jednej fotografii.
Jezioro meduz
Palau jest niewielkim państwem wyspiarskim położonym na Pacyfiku, obejmującym ponad 250 wysp otoczonych rafami koralowymi. Ten malowniczy zakątek w zachodniej części archipelagu Wysp Karolińskich jest jednym z
najciekawszych miejsc nurkowych na świecie. W silnych oceanicznych prądach spotyka się stada barakud, rekiny, manty i wielkie ławice ostroboków,
a w spokojniejszych wodach lagun można zanurkować na wrakach z II wojny światowej lub w pięknych jaskiniach krasowych.
Jedną z unikalnych atrakcji Palau jest
„Jellyfish Lake” – Jezioro Meduz, położone
w niewielkiej kotlinie, na niezamieszkałej
wysepce Eli Malk, w południowej części
atolu.
W zielonkawych wodach jeziora żyją
dwa gatunki tych niewielkich parzydełkowców spokrewnionych z naszą bałtycką chełbią: meduza złota i meduza księżycowa,
które w ciągu dnia przemieszczają się w

zbiorniku wraz z ruchem słońca, a w nocy
opadają na większą głębokość.
Fotograf musi nastawić się na snorkeling i
zanurzenia z zatrzymanym oddechem, bowiem w jeziorze nie wolno korzystać ze
sprzętu nurkowego. Typowe ujęcia przestawiają ludzi pływających po powierzchni
wśród tysięcy meduz lub same meduzy, fotografowane z każdej możliwej strony. Należy dodać, że odkąd jezioro oddzieliło się
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od oceanu, około 12000 lat temu, pozbawione naturalnych wrogów meduzy utraciły swoje parzydełka, przez co kontakt z nimi
wywołuje zaledwie lekko odczuwalne pieczenie. Niemniej jednak, wrażenie wpływania w „ścianę” meduz jest niezwykłe.
Prezentowane zdjęcie jest jednym z serii
ujęć pod światło, doświetlanych fleszem, wykonanych na głębokości około czterech metrów, w pobliżu brzegu jeziora (stąd wrażenie
ciemnej toni wodnej). Fotografowanie utrudniał nieco fakt, że słońce z minuty na minutę
chowało się za wysokimi zboczami otaczającymi jezioro, a wraz ze słońcem przesuwały
się (wyjątkowo sprawnie) meduzy.
Korzystałem z Olympusa OM-D E-M5 z
obiektywem 14–42 mm w obudowie Nauticam, z mokrym konwerterem szerokokąt-
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nym oraz z lampy błyskowej INON Z-240.
Zarówno aparat, jak i lampa pracowały w
trybie manualnym. Parametry ekspozycji:
f/14 i 1/100 s przy ISO 200 ustaliłem na
podstawie zdjęć próbnych w trakcie paru
zanurzeń.

Sesja z meduzami pozostawiła u mnie
spory niedosyt. Okazało się, że fotografia
podwodna bez butli na plecach nie zostawia za dużo swobody w wyborze planu i
momentu wykonania zdjęcia, a ciągłe zanurzanie się z aparatem i „gonienie” migru-

jących za światłem meduz jest w sumie dosyć męczące. Opuszczając wysepkę miałem nieodparte wrażenie, że trzeba tu
ponownie wrócić, bo temat z całą pewnością nie został wyczerpany.
Piotr Stós

O autorze
Piotr Stós, z wykształcenia hydrobiolog, absolwent
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nurkuje od roku 1986 roku. Instruktor
nurkowania i fotografii podwodnej. Nurkował na Malediwach, Karaibach, Mauritiusie, Galapagos, Palau,
w Indonezji, Tajlandii, Mikronezji, Malezji, Egipcie,
Rosji, Hiszpanii, Włoszech, Norwegii. Współwłaściciel firmy Nautica Safari. Od 18 lat prowadzi centrum
nurkowe w Chorwacji (wyspy Hvar i Vis).
Jego fotografie podwodne można spotkać w czasopismach ilustrowanych, folderach, kalendarzach,
plakatach i książkach o nurkowaniu.

Magazyn Nuras.info pobierany
jest średnio w 65000 egz.,
nie może zabraknąć w n i m
Twoje j r ekl amy
kliknij p o szczegóły
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Po co nurkowi freediving
czyli Free&Dive z nalofoty.pl?
Pomimo że nurkowanie i freediving
nierozłącznie wiążą się z wodą, a
dokładnie z przebywaniem pod nią,
obie aktywności bardzo się między
sobą różnią.

wodą mogą przebywać znacznie dłużej,
nadal są tu tylko gośćmi z innej planety.
Sporty tak różne – jeden oddech kontra
nieprzerwany strumień powietrza wydoby-

Jak wiadomo, w nurkowaniu wykorzystujemy sprzęt – dużo sprzętu i to dzięki niemu
przebywamy pod wodą. Natomiast we freedivingu jesteśmy wolni lub prawie wolni
od sprzętu – szczególnie tego ciężkiego –
maska, fajka, płetwy, skafander, odrobina
balastu i już możemy się cieszyć tym wspaniałym sportem.
Nie ma nic piękniejszego niż widok freedivera na tle nieskończonego błękitu – długie płetwy lub monopłetwa, brak bąbelków,
smukła sylwetka sprawiają, że wygląda on
jakby należał do tego środowiska. Nurkowie z ciężkim sprzętem, pomimo że pod
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wający się na powierzchnię z nawet małej
grupki nurków, duża butla lub nawet kilka
butli wypełnionych czynnikiem oddechowym. O ile freediver niewiele może skorzy-
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stać z umiejętności nurkowych, aby doskonalić swój warsztat freedivingowy, o tyle
nurek może odnieść szereg korzyści ucząc
się chociażby podstaw nurkowania swobodnego.
Nie, nie chodzi tu o naukę wstrzymywania powietrza, bo przecież nurkom tego
pod wodą robić nie wolno.

O co więc chodzi?
Podstawowe kursy freedivingu, np.: PADI
Basic Freediver i Freediver, uczą podstaw fizjologii i fizyki freedivingu, pokazują jakie
procesy sterują naszym ciałem podczas oddychania. Uczą też właściwej techniki pływania pod wodą, zwracają uwagę na
główne zagrożenia we freedivingu oraz jak
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ich unikać i jak sobie z nimi radzić. Poza
zajęciami podwodnymi mamy tu też sesje
nauki prawidłowego oddechu, pracy przeponą, ale też relaksacji i odpowiedniego
przygotowania zanim w ogóle wejdziemy
do wody.
Freediving to też nieustanna walka z własnymi słabościami, ograniczeniami, poko-
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nywaniem kolejnych barier, to także uświadamianie sobie, jakie pokłady w nas tkwią i
że bez powietrza da się jednak trochę, a nawet większe trochę wytrzymać. Większość
osób zaczynających kurs twierdzi, że na

100% nie przepłynie pod wodą 25 m i nie
wstrzyma powietrza dłużej niż 1 min. Już
po pierwszych zajęciach są zaskoczeni
swoimi osiągnięciami i możliwościami jakie w nich tkwią. Zaledwie szósty zając cał-
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kowicie zmienia ich sposób myślenia i nastawienia.
O ile technika pływania w długich freedivingowych płetwach różni się znacznie od
tego, jak poruszamy się pod wodą w nurko-
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waniu – a jak wspomniałam już wcześniej,
wstrzymywanie oddechu pod wodą nie jest
w nurkowaniu wskazane, a wręcz kategorycznie nie wolno tego robić – o tyle nauka

prawidłowego oddechu, relaks, odpowiednia rozgrzewka, rozciągnięcie przyda nam
się w nurkowaniu bardzo. Tak z ręką na sercu – ile razy przed wejściem do wody na
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nurkowanie rozgrzaliście odpowiednio
mięśnie i ścięgna, żeby potem uniknąć kontuzji. Ile razy wyciszyliście się, odpowiednio zrelaksowaliście? Zwykle szybko
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składamy sprzęt, dźwigamy go do wody na
plecach i siup pod wodę. Potem wszystko
nas boli, kręgosłup odmawia współpracy,
pod wodą łapią nas skurcze, sapiemy w au-

tomat jak parowóz, zbyt szybko zużywając
czynnik oddechowy.
Prawidłowe oddychanie – no przecież
żyję, oddycham, więc na pewno robię to
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dobrze. Nic bardziej mylnego! Owszem,
wszyscy oddychamy, ale nie wszyscy robimy to dobrze, w pełni wykorzystując możliwości swojego organizmu i płuc. Często
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pod wodą niepotrzebnie oddychamy zbyt
szybko, wydychamy powietrze jak lokomotywa zużywając go przez to o wiele więcej
niż powinniśmy. Kurs freedivingu uczy podstawowych technik oddechowych, pracy

przeponą, spokojnego, zrównoważonego
oddychania, dzięki czemu podczas nurkowania znacznie zmniejszymy zużycie powietrza, będziemy oddychać wolniej i
spokojniej.
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Zajęcia basenowe freedivingu to także
doskonałe szkolenie dla nurków przygotowujących się do kursów technicznych,
gdzie wymogiem jest pływanie większych
odcinków na jednym oddechu. Freediving
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daje przede wszystkim mentalne przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach, gdy
natrafiamy na nagły deficyt czynnika oddechowego. To praca nie tylko nad techniką,
jak to zrobić, to przede wszystkim praca
nad głową i tym, co w takiej sytuacji się w

niej dzieje. To nauka przełamywania własnych słabości, barier, ale też zachowania
spokoju w sytuacji braku gazu.
Od wielu lat Adam Borkowski – właściciel szkoły nurkowania nalofoty.pl prowadził warsztaty freedivingowe skierowane
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właśnie do nurków. Teraz już regularnie,
przez cały rok prowadzi kursy freedivingowe w systemie PADI na poziomie podstawowym, które kierujemy głównie do
środowiska nurkowego. Oczywiście głównym założeniem szkoleń jest poznanie te-
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go pięknego sportu, jakim jest freediving, a
pozytywnymi efektami ubocznymi są właśnie korzyści, jakie nurkowie zauważają u
siebie podczas nurkowania.
W zeszłym roku wprowadziliśmy też nowość – wyjazdy, głównie letnie, pod nazwą
Free&Dive, które pozwalają, szczególnie nur-

kom, lepiej poznać freediving oraz połączyć
nieco oba sporty. Nurkowie mogą uczestniczyć we freedivingowej rozgrzewce przed
wejściem do wody i zapoznać się nieco z freedivingiem. Ponieważ podczas wyjazdu prowadzimy kurs PADI Freediver, nurkowie
mogą uczestniczyć w wykładach, zapoznać
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się ze sprzętem wykorzystywanym we freedivingu. Ot, takie pozytywne łączenie dwóch
światów, tak bardzo różnych, które łączy jedno – woda i radość przebywania pod nią!
Tekst: Agata Isajew vel Gagatek
zdjęcia z archiwum Dive& Travel Center nalofoty.pl
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Poparzenie meduzami – co robić?
Bydlątka pływające w morzu, czyli pianka krótka czy długa – co wybrać?
Komuś, kto nie ma doświadczenia
w pływaniu, snorkelingu czy nurkowaniu w wodach tropikalnych zazwyczaj decyzja wydaje się prosta –
oczywiście krótka pianka. Tańsza,
lżejsza, więc po co się męczyć z
transportem i większą wagą skafandra nurkowego podczas długich lotów
na koniec świata.

„bydlątkach” zamieszkujących morskie wody.
Pominę tu aspekty medyczne, o których
nie czuję się na siłach pisać, jako że nie jestem lekarzem. Ograniczę się do absolutne-

Tym krótkim artykułem chciałbym trochę
otworzyć oczy tym wszystkim, którzy nie
mają doświadczenia i często nie zdają sobie sprawy, dlaczego dłuższa pianka niekiedy będzie lepszym rozwiązaniem.
Poparzenie meduzami
Przecież jedziemy na wakacje. Będzie radośnie, śmiesznie, fajowo, cool, jak to przyjęliśmy z amerykańskich filmów. Szykują
się niezłe wycieczki, zabawy, imprezki,
któż by tam myślał o jakichś jadowitych
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go minimum, czyli do tego, co każdy nurek
powinien wiedzieć, jednak przemawiać będzie przeze mnie doświadczenie, które
mam nadzieję, zmusi niektórych do przemyślenia i zweryfikowania swoich zacho-
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wań w wodach tropikalnych. W końcu 20
lat nurkowań w różnych regionach świata
może już przynieść sporo wiedzy, niekoniecznie książkowej.
Pomijam tu także niebezpieczeństwo
spotkania z dużymi zwierzętami podwodnymi, jak np. rekiny, ponieważ wiele z nich

jest na wyginięciu, a ryzyko zaczyna być
nieproporcjonalnie niskie w stosunku do tego, co było napisane w podręcznikach jeszcze 10 czy 20 lat temu. Dziś powinniśmy
się cieszyć ze spotkania z rekinem, że jeszcze mamy okazję zobaczyć go na żywo, a
nie już tylko w telewizji. Co jednak z tymi
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jadowitymi zwierzątkami, z którymi możemy mieć do czynienia w wodzie?
Pamiętajmy, że zwierzęta morskie przystosowały się do tego środowiska przez miliony lat. Są to stwory zimnokrwiste. Co to
znaczy dla ciebie? Do otaczających je warunków dostosowały także produkcję i moc
substancji toksycznych. Aby jad zabił lub
skutecznie odstraszył przeciwnika pod wodą, musi być silny. To znaczy, że musi być
na tyle toksyczny, aby przy niskiej temperaturze wody i powolnym krążeniu krwi
zimnokrwistego osobnika szybko zadziałał.
Teraz wyobraźmy sobie, że my, ludzie jesteśmy organizmami ciepłokrwistymi, zatem krew krąży nam ze zdecydowanie
większą prędkością i przemiana materii jest
bardzo szybka w stosunku do zwierząt morskich. Co to znaczy? To znaczy, że jad w
twoim organizmie jest szybko transportowany do różnych części ciała.
Gdy zetkniemy się z toksynami – musi
boleć natychmiast! Organizmy, które zostały jaskrawo odziane przez naturę na pewno
mają w sobie jakieś toksyny. Tak natura to
wymyśliła, ale co z tymi, których czasami
w ogóle nie widać? Leniwie sobie pływają
albo dryfują w toni wodnej, często są mi-
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kroskopijnej wielkości, przezroczyste, takie
nieuchwytne od razu dla naszego oka.
Na szczęście nie zawsze jad zwierząt
podwodnych jest tak silny, że nas zabije,
ale jest wysoce prawdopodobne, że będzie
sprawiał spory ból czy pieczenie, a bardzo
często następstwem tego są nieestetyczne
blizny na skórze, zwłaszcza że nie wszyscy
lekarze wiedzą, jak sobie poradzić z tego
typu przypadkami. Jaką bowiem wiedzę i
doświadczenie ma internista z Polski, aby
poradzić sobie ze skórą poparzoną przez
egzotyczne coś? Chłopak jeszcze będzie się
chwalił takimi „dziergami”, ale u pań może
to być bardzo poważny problem.
Wyobraźmy sobie teraz, że nasz wybór
padł na krótką piankę, gdzie mamy odkryte
nogi i ręce, a także głowę. Płyniemy sobie
po powierzchni patrząc w dół, tak przecież
naturalnie układa się nasza głowa. Tymczasem tuż przy powierzchni unosi się parząca
meduza. Chwila nieuwagi i jej macki owinięte są wokół nogi lub ręki. Nie daj Boże
na twarzy! Tu przypomina mi się trochę sytuacja, kiedy jesteśmy świadomi niebezpieczeństwa, ale je bagatelizujemy, typu: po
co brać ciepłe rzeczy na wycieczkę w góry,
skoro jest takie piękne słońce, albo po co

zakładać kask na przejażdżkę rowerem,
skoro jadę tylko na chwilę do sklepu.
Nie tragizujmy oczywiście. Nie jest to
powszechne, ale są miejsca, gdzie częstotliwość obcowania z niebezpiecznymi organizmami jest znacząca. Może warto
przed wyjazdem dowiedzieć się, czy coś
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nie czyha na nas w wodzie, a już szczególnie jadąc z dziećmi. Patrz Australia, oglądając czasami filmy przyrodnicze spod
wody, mam wrażenie, że wszystko co tam
żyje jest po to, aby ukatrupić człowieka. Ale
nie trzeba tak daleko patrzeć. Włochy, Morze Tyreńskie czy Liguryjskie. Ileż tam jest
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parzących meduz w okresie wakacyjnym,
ile przypadków poparzeń. Na wyspie Gozo, na Malcie, widziałem tablice ostrzegające o różnego rodzaju meduzach, które
mogą nam zrobić krzywdę i informację jak
sobie w takim przypadku radzić.
Nurkując w wodach tropikalnych często
miałem sytuacje, kiedy nagle, ni z tego, ni z
owego, część twarzy zaczynała mnie inten-

sywnie piec. Jakieś niewidoczne gołym
okiem, unoszone przez prąd, młode larwy
meduz czy innych jadowitych organizmów,
raptem zaczepiły się o skórę. Co zrobić w
takiej sytuacji, będąc głęboko pod wodą
podczas nurkowania czy nawet płynąc po
powierzchni morza, ale z dalekim dystansem do brzegu, łodzi czy skąd tam wskoczyliśmy do wody? Przecież nie
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pobiegniemy od razu do lekarza, który będzie wiedział, co zrobić.
Doświadczenie nauczyło mnie, że wymachiwanie dłonią w stronę twarzy, tak jak
wachlarzem, aby strumień wody obmywał
policzki, okazuje się skuteczną metodą, którą stosowałem już kilkakrotnie. Sprawdza
się. Najgorsze, co możemy zrobić, to zacząć trzeć skórę w miejscu, gdzie zaczyna
nas piec. W przypadku dzieci szybko musisz zainterweniować, bo przecież one będą miały odruch bezwarunkowy. Wcieramy
wówczas haczykowate narządy ów niewiadomego organizmu w skórę i piekło będzie
cały czas, a na dodatek wystąpi zaczerwienienie, wysypka, opuchlizna, a nawet rany
jak przy poparzeniu, tak jakby ktoś na nas
wylał wrzątek.
Doskonałym przykładem tego ostatniego
jest otarcie się o koralowiec ognisty (ang. fire coral). Jeszcze dziś bardzo wyraźnie pamiętam wydarzenie sprzed 15 lat, gdy
podczas wycieczki w ABC po powierzchni,
gdzieś na rafach Morza Czerwonego,
dziewczynę mojego kolegi fala rzuciła na
rafę właśnie skolonizowaną przez koralowce ogniste. Wyszła z wody wyglądając tak,
jakby na brzuch i uda wylał jej ktoś wrzą-
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tek. A wystarczyłoby, żeby pływała w piance, ech.
Kaptur na głowę
Naturalnie, że podczas pływania powierzchniowego w ABC mało kto zdecyduje się na zakładanie kaptura. Tak zwane
ang. Rash guard, czyli koszulki do pływania
już bardziej. Jednak mi osobiście kaptur
nurkowy przydał się dwa razy. Oj, pamiętne razy! Raz w słonecznej Italii, kiedy to na
nocnym nurkowaniu w ułamku sekundy pasożyt ryby, wielkości około 5 cm, próbował
mi się wgryźć w szyję. Jakże się cieszę, że
miałem wówczas kaptur. Gdyby nie to, proszę sobie wyobrazić, nocne nurkowanie,
głębokość 15 metrów i jakiś robal wgryza
się w szyję… brrr. To był dzień, od którego
zacząłem na każde nurkowanie w swoim
życiu zabierać kaptur.
Innym razem, gdzieś w okolicach Sipadanu w Azji, po wynurzeniu okazało się, że
trafił się nam jakiś wylęg małych krabów,
wielkości około 3-4 milimetrów. Kożuch
grubości około 2 cm unosił się na powierzchni, a my w tym kożuchu się wynurzyliśmy. Ja, bogaty już o wcześniejsze
doświadczenie, nie tak bardzo ucierpiałem,
ale proszę sobie wyobrazić te osoby, które

pływały wówczas bez kaptura, a szczególnie dziewczyny. Tysiące małych krabików,
kształtem przypominających wszy, ale wielkością kleszcze, rozłaziły się we włosach.
Ta gęsia skórka na ciele to znak, że zaczy-

Aurelia aurita

nasz myśleć o dłuższej piance i kapturze na
kolejny wyjazd. Pomijam fakt, że dla osób
mających wrażliwe uszy kaptur podczas
nurkowania jest niezwykle zbawienny. Wilgotne ucho, trochę wiatru i ucho gotowe.

fot. Joe Mabel
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Wystarczy troszkę poczekać i mamy zapalenie ucha zewnętrznego. Nie zapomnijmy
włożyć do środka palucha, żeby przyspieszyć infekcję. Często to widzę.
Szybka pomoc przy poparzeniach, otarciach przez nie wiadomo co
Uwaga, większość poradników w Inter-

necie to czysta teoria książkowa, która bardzo często odbiega od rzeczywistości. Na
przykład. „Jeśli poparzy cię meduza, nie
wykonuj gwałtownych ruchów, bo to przyspiesza rozprzestrzenianie się jadu. Wyjdź z
wody i pomocy szukaj u ratownika, który
powinien mieć przy sobie środek łagodzący
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ból”. Oczywiście, że ktoś, kto to pisał nie
miał wcześniej do czynienia z poparzeniem
przez meduzy. Wręcz przeciwnie. Jeśli meduza Cię poparzy, machaj kończyną pozostając w słonej wodzie. Spowoduje to, że
macki zaczną się odklejać, a haczykowate
narządy będą odpadać od skóry. Sprawdziłem to co najmniej trzy razy na sobie, kiedy
zaplatałem się w parzącą meduzę. Cały
czas siedziałem w wodzie i machałem stopą, wokół której oplotła się meduza. Po 10
minutach z bólu zrobiło się pieczenie, a jak
wyszedłem z wody po kolejnych 40 minutach pływania, niemalże zapomniałem o
sprawie. Coś tam piekło, ale już nie musiałem nawet żadnej maści stosować. Tak samo było w przypadku poparzenia przez
meduzę wokół ręki i dłoni, a nawet twarzy.
Całe szczęście, że nie wyszedłem wówczas
z wody, tylko pływałem, a strumień wody
obmywał poparzone miejsca, tym samym
odczepiając haczykowate narządy meduzy.
To działa, proszę mi uwierzyć. Wyczytałem
na jeden z tablic na Malcie, w miejscu
gdzie sporo turystów wchodzi do wody, a
prawdopodobieństwo spotkania z meduzą
jest znaczne, aby poparzone miejsce przemywać wodą gazowaną z butelki, którą za-
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zwyczaj można szybko otrzymać. Ile w tym
prawdy, nie wiem, ale może warto spróbować przy niedużych poparzeniach.
Mogą się jednak zdarzyć również poważniejsze przypadki, kiedy macki są tak owinięte, że ten opisywany wyżej numer już
nie wyjdzie. Niektóre meduzy mają trzyme-

trowe macki! Trzeba się ich pozbyć tak, żeby przy okazji nie poparzyć palców, którymi je usuwamy. Kombinuj przez
rękawiczki, pęsetą, jakimiś narzędziami,
maszynką do golenia (nie elektryczną oczywiście). Skórę należy przetrzeć spirytusem
salicylowym lub octem, a jeśli nie ma ich

pod ręką (umówmy się, przeważnie nie
ma), możesz przemyć ranę morską wodą
lub sokiem z cytryny, a także posmarować… rozkrojonym pomidorem (nie keczupem!). Nie spłukuj oparzenia słodką wodą.
Jeśli bardzo boli, zlej miejsce gorącą wodą,
ale nie wrzątkiem. Aminokwas w białku jadu zetnie się i nie będzie się dalej rozchodził po organizmie. Jeśli później jeszcze
bardzo boli, obłóż lodem. Pieczenie złagodzą też leki antyhistaminowe (tylko kto je
ma?), a obrzęk – krem z hydrokortyzonem
(to już na pewno każdy ma na wakacjach,
prawda?).
Jeżeli doszło do wstrząsu anafilaktycznego, ładna nazwa, a chodzi po prostu o silną
reakcję na jakiś alergen – w takim przypadku żartów nie ma – szybko do lekarza!
Teraz zostawiam do przemyślenia czy
przypadkiem nie warto zabrać ze sobą cienkiej, ale długiej pianki wyjeżdżając na wakacje, szczególnie w tropikalne zakamarki
naszego globu. A może Twoje dziecko jest
alergikiem? Licho wie jak zareaguje na kontakt z jakąś obcą toksyną?
Rudi Stankiewicz
fot. wikipedia
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XLV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Łowiectwie Podwodnym
i XVIII Memoriału Fotografii Podwodnej im. Jerzego Macke
Zapraszamy w terminie 2- 4.06.2017
r.na najstarszą ogólnokrajową imprezę dla płetwonurków XLV Międzynarodowe
Mistrzostwa
Polski
w
Łowiectwie Podwodnym. Pierwsze zawody w łowiectwie podwodnym odbyły się w 1967r na jeziorach
mazurskich. Od 1987 r. organizację
Mistrzostw przejął Klub Płetwonurków
MARES z Koszalina. Do 2016 r. zawody organizowane były na jeziorach
Pojezierza Drawskiego a w tym roku
podjęliśmy próbę przeprowadzenia ich
na Bałtyku w Kołobrzegu. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze i pozwoli
na wielkie łowy w morzu.

względem ilości gatunków i celności wykonanego zdjęcia. Zwycięża ten fotograf, na
którego zdjęciach będzie najwięcej różnych
gatunków ryb oraz obraz zdjęcia będzie
wypełniała dana ryba. Zawody w fotografii

W trakcie organizacji zawodów w łowiectwie postanowiliśmy przeprowadzić
równolegle zawody w bezkrwawym łowieniu czyli sportowej fotografii podwodnej.
Jest alternatywa dla tych, którzy nie chcą ingerować w wodny ekosystem. W tych zawodach oceniane są zdjęcia ryb pod
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odbędą się na jeziorze Kamienica w Dargocicach.
Obie konkurencje łączy jedno zawodnicy nurkują w sprzęcie podstawowym ABC z
użyciem skafandrów mokrych na wstrzyma-
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nym oddechu. Całość konkurencji przebiega na niewielkich głębokościach (szczególnie fotografia).
Różnica pomiędzy łowiectwem a fotografią podwodną polega na sprzęcie używanym do osiągnięcia wyników sportowych.
W łowiectwie używamy kuszę w fotografii
aparat fotograficzny.
W łowiectwie złowiona ryba jest na zakończenie zawodów skonsumowana na
uroczystym zakończeniu, ryby sfotografowane dalej pozostaję w jeziorze i mogą cie-

szyć innych użytkowników wód.
Zawody w łowiectwie rozgrywane będą
w morzu Bałtyckim w Kołobrzegu na odcinku Podczele – Kamienny Szaniec.
Głębokość akwenu 8 - 10m. Przewidywana temperatura wody ok. 13 stopni C.
Spodziewana widoczność ok. 3 m.
Występujące gatunki ryb: dorsz, flądra,
turbot, leszcz, okoń, sandacz, szczupak,
węgorz i inne.
Zawody w fotografii podwodnej rozgrywane będą na jeziorze Kamienica w Dargo-

cicach (ok. 25 km od centrum Kołobrzegu).
Miejsce zakwaterowania uczestników
Mistrzostw:
Internat Zespołu szkół nr1 im. H. Sienkiewicza
78-550 Kołobrzeg ul. 1 Maja 47
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
OSP ORW Klub Płetwonurków „Mares”
ul. Batalionów Chłopskich 6/1 75-305
Koszalin
lub
Marian Kurtiak
75-590 Koszalin ul. Księżycowa 14
tel. kom. 0605 351 574; e-mail:
lub
Andrzej Muszyński
75-728 Koszalin ul. H.Modrzejewskiej 71
tel. kom. 0606 394 927; e-mail:
Serdecznie prosimy o przesyłanie zgłoszeń w terminie do 30 maja w celu zgłoszenia osób
startujących w łowiectwie do Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w
Słupsku.
Zapraszamy do Kołobrzegu.
Pozdrawiam
Andrzej Muszyński
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Płetwonurek KDP/CMAS***
- umiejętności i autorytet
Podczas ostatniego pobytu w
Chorwacji, będąc w jednej z tamtejszych baz, z dużym zaciekawieniem i
podziwem spoglądałem na prowadzącą naszą grupę przewodniczkę nurkową. Swoją pracę wykonywała z
dużą pasją i zaangażowaniem.

we frapujących ją sprawach zapytać. Nawiązała z grupą o dużej rozpiętości wieku

Przed każdym nurkowaniem wertowała
jakieś nasączone wiedzą papiery, przyswajała sobie obce nazwy, przeglądała mapki i
szkice. Pomyślałem – to normalne, to jej
praca, za to jej w końcu płacą. I w tym momencie zdałem sobie sprawę, że w jej wypadku to nie tylko zajęcie zarobkowe, to
chyba coś więcej, coś co naprawdę lubi robić, co ją pasjonuje. Zauważyłem, że pochłania ją to bez reszty i czuje się w tym
znakomicie. Zawsze uśmiechnięta, pogodna, potrafiła doradzić, ale potrafiła również
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bardzo dobry i sympatyczny kontakt. I co
bardzo ważne, umiejętnie i mądrze potrafi-
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ła znaleźć granicę w tych zażyłościach. Każdy dzień był dla niej wyzwaniem, każdego

dnia zdobywała nowe doświadczenie. Trochę jej zazdrościłem, realizowała swoją pa-
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sję, może nawet marzenia, nurkowała w
ciekawych wodach, przebywała w cudownej okolicy, spotykała nowych ludzi, ale
jednocześnie pracowała, zarabiała na życie. Rzadko się zdarza, by udało się tak
wszystko pogodzić. Kolejne dni pobytu pokazały, że nie tylko ja miałem takie przemyślenia na temat naszej przewodniczki.
Najmłodsza uczestniczka naszej nurkowej
grupy, Dominika, bardzo szybko znalazła z
nią wspólny język. Często z nią rozmawiała, często o coś pytała, było widać, że stała
się ona dla niej autorytetem. Nasza młoda
koleżanka nagle zaczęła zalewać nas lawiną pytań. Jakie warunki trzeba spełnić i jakie inne specjalizacje trzeba zrobić w
drodze do jej wymarzonego celu i oczywiście konsultacje z rodzicami, czy wesprą ją
finansowo, jeżeli zdecyduje się wdrażać
swoje plany. Cel w tej młodej karierze nurkowej był jeden. Kiedy tuż przed wyjazdem
siedliśmy wspólnie, by podsumować naszą
eskapadę i zaplanować coś na przyszłość,
Dominika miała dla siebie sprecyzowane
zadanie. Ujęła to bardzo ciekawie, więc ją
zacytuję: „Moi drodzy, czuję wielką radość
i dumę przy każdym, nawet małym kroku w
rozwoju swoich nurkowych umiejętności –
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przecież jestem dzisiaj lepsza w tym co kocham i lubię robić niż jeszcze wczoraj. Dlatego też planuję podnieść swoje nurkowe
uprawnienia. Moim najbliższym celem jest
zdobycie uprawnień przewodnika nurkowego (P3), a może nawet instruktora. Cieszy mnie każda nowa umiejętność, każde
doświadczenie i każdy skrawek nowo poznanej wiedzy. To wielka frajda próbować
cały czas nowych rzeczy i pokonywać swoje dotychczasowe ograniczenia. Najważniejsze w nurkowaniu jest to, by rozwijać
się pod czujnym okiem doświadczonych ludzi. To oni wprowadzili mnie bezpiecznie
w ten świat, uczą stale dobrych praktyk i nawyków, nie pozwalają zapomnieć o ostrożności i rozwadze pod wodą. Właśnie
poczucie własnego bezpieczeństwa pozwala mi w pełni cieszyć się urokami podwodnego świata. Jestem początkującym
nurkiem, dlatego bardzo cieszy mnie, gdy
moi przyjaciele posiadający wieloletnie doświadczenie korygują moje nurkowe błędy,
dzielą się ze mną zdobytą przez nich wiedzą. Dzięki nim nurkuję coraz lepiej, swobodniej i bezpieczniej… Chciałabym w
przyszłości tak samo jak oni otaczać opieką
tych, z którymi będę nurkować, przekazy-

wać im swoją wiedzę i umiejętności, które
kiedyś przekazali mi moi instruktorzy i nauczyciele. Chciałabym zostać przewodnikiem nurkowym, być autorytetem dla tych,
z którymi będę nurkować.”
Po powrocie do kraju długo zastanawiałem się nad motywacją, jaka kieruje ludźmi
wspinającymi się po drabince płetwonurkowych stopni, rozmawiałem i pytałem, by
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znaleźć dobre rozwiązania w dalszej działalności szkoleniowej. W większości usłyszałem, że najważniejsze to szeroko pojęte
bezpieczeństwo w wyniku pozyskanej wiedzy, ale równocześnie znaczący autorytet
w środowisku płetwonurków. Większość
świeżo po kursie P1 ma już w sobie zakorzenioną chęć uczenia innych. Skąd to się
bierze, naprawdę nie wiem. Często widzę,
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jak w kuluarach basenu instruują nowych
kursantów, pokazują coś, omawiają i ogólnie są w tym zakresie bardzo aktywni. Wtedy mówię: zapraszam na kurs P3, wówczas
bez problemów będziecie mogli pomagać
w szkoleniu. Mówiłem to głośno i inni też
to słyszeli. To właśnie podchwycił pewnego
dnia Łukasz, student politechniki. Od wielu
lat posiada już uprawnienia płetwonurka P2
i wyglądało, że na tym zakończy karierę.
Jednak mając styczność z toczącymi się sys-

tematycznie kursami zauważył, że jest to
ciekawe zajęcie, godne uwagi i z powodzeniem może się w tym realizować. Niedawno zgłosił się na kurs. Jak zwykle, zadałem
pytanie, jaka jest motywacja jego działania.
I co usłyszałem: „Zawsze starałem się mierzyć wysoko, choć nigdy tego nie pokazywałem. Mam nadzieję, że nie zakończę
swojej podwodnej przygody na tym stopniu. Lubię i chcę poszerzać swoją wiedzę o
kolejne ciekawe informacje, umiejętności i

fot. Michał Mikuła
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techniki. Wiążę z tym również po części
swoją przyszłość, chciałbym w niedługim
czasie spróbować swoich sił na kursie instruktora. Czuję też na sobie pewien ciężar
odpowiedzialności. Przewodnik nurkowy
powinien wzbudzać autorytet, powinien
dawać możliwość wzorowania się. Wszystko co będę robił, jak się będę zachowywał,
ludzie o mniejszym doświadczeniu będą u
mnie podpatrywali. Muszę być jeszcze lepszy w swoim działaniu i technice. Ten kurs,
mam nadzieję, umożliwi mi to.”
Myślę, że Łukasz swój plan w najbliższym czasie zrealizuje bez większych problemów, jest mocno zmotywowany. My,
czyli nasz klub i organizacja, z czego jestem bardzo zadowolony, może za rok będziemy mieli u siebie kolejnego instruktora.
Inna motywacja kierowała Zbyszkiem.
Jak mi powiedział, tu również zacytuję
:„Nurkowaniem zaraziłem się dosyć późno,
mając 40 lat. Do dzisiaj to moja jedna z
ulubionych form aktywnego spędzania czasu. Wybrałem organizację KDP/CMAS, by
realizować swoją podwodną pasję. Ukończyłem kurs P1, rozpocząłem samodzielne
wyprawy nurkowe. Udało mi się również
zachęcić rodzinę do wspólnego hobby, po
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niedługim czasie dołączył również mój brat
z rodziną. Częste wyjazdy na coraz trudniejsze akweny oraz uczestniczenie w nich
naszych dzieci skłoniło mnie do poszerzania swoich umiejętności. Dosyć szybko zrobiłem kurs P2 i powiększyłem swoją bazę
sprzętową. Z czasem chciałem uzyskać status przewodnika nurkowego, by być takim
rodzinnym liderem, by w wodzie zapewnić
im większą pewność i bezpieczeństwo. Ale
okazało się, że to nie tak od razu. Musiałem
uzupełnić kursy specjalistyczne no i oczywiście kurs „przedmedyczny”. Dla kogoś,
kto chce robić kurs instruktorski, to jest normalne. Dla mnie wydawało się to kolejną
barierą. Teraz, gdy mam to za sobą wiem,
że było to słuszne, bo daje mi i mojej rodzinie większą dozę bezpieczeństwa w wodzie. Przekazuję im teraz swoją wiedzę i
umiejętności. Jestem dla nich autorytetem.
Myślę, że po wielu godzinach ćwiczeń i
wylewania potu potrafiłbym się zachować
właściwie w każdej trudnej sytuacji, a głównie o to mi chodziło. Wszystko z korzyścią
dla mnie i dla mojej rodziny.”
Każdy z kim rozmawiałem o stopniu P3
mówił o autorytecie, o pozytywnych wzorcach do naśladowania, o bezpieczeństwie

fot. Michał Mikuła
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i o pewnym statusie w grupie. Bezsprzecznie podnosząc swój stopień wyszkolenia do
stopnia P3 KDP/CMAS dajemy większą dozę bezpieczeństwa sobie i ludziom, z którymi dane nam jest nurkować.
Uprawnienia P3 KDP/CMAS (tzw. Trzy
Gwiazdki) – płetwonurek przewodnik:

Płetwonurek KDP/CMAS*** P3 ma prawo:
– organizować i prowadzić wyjazdy nurkowe w kraju i za granicą;
– nurkować dekompresyjnie (bez zmiany
gazu) do głębokości 50 m z wykorzystaniem powietrza jako gazu dennego, z partnerem o kwalifikacjach przynajmniej
KDP/CMAS PGP lub KDP/CMAS*** P3;
– kierować pod wodą zespołem płetwonurków mających stopnie KDP/CMAS* P1,
KDP/CMAS** P2, KDP/CMAS*** P3 (lub
równoważne kwalifikacje innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni
głębokości;
– uczestniczyć w procesie szkoleniowym
pod bezpośrednim nadzorem instruktora.
Warunki wstępne do przystąpienia do
kursu P3:
– ukończone 18 lat,
– posiadanie stopnia Płetwonurka
KDP/CMAS** P2 lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
– posiadanie stopni specjalistycznych lub
równorzędnych stopni innych organizacji z
zakresu:
– nurkowania z użyciem nitroksu (PN1),
– nurkowania w suchym skafandrze
83

(PSS),
– nurkowania w zestawie butlowym
(PZB) lub w konfiguracji bocznej (PKB),
– posiadanie tytułu lekarza medycyny, ratownika medycznego lub ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej w rozumieniu ustawy o KSRM albo
ukończenie części medycznej kursu w jednym z poniższych wariantów:
a. patofizjologia i pierwsza pomoc - we
wskazanym przez KDP Ośrodku Medycyny
Hiperbarycznej,
b. BLS DAN, OFA DAN,
c. patofizjologia i pierwsza pomoc – SL
KDP,
• zalogowane 40 nurkowań stażowych
po uzyskaniu stopnia KDP/CMAS** P2, w
tym przynajmniej 10
w przedziale głębokości 30–40 m,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu
przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed
datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie
dotyczące stanu zdrowia.
Tadeusz Stachura
Instruktor M2 KDP/CMAS
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Dlaczego warto szkolić się na stopień P3 (***)
KDP/CMAS?
Z szefem szkolenia KDP/CMAS
Marcinem Dąbrowskim rozmawia
Krzysztof Grzelak

jeżeli chodzi o P3, dodając do niego przydatne elementy, a zmniejszając mniej istotne – oczywiście zachowując minimum.

Krzysztof Grzelak: Marcinie, dlaczego
warto szkolić się w federacji KDP/CMAS na
stopień P3?
Marcin Dąbrowski: Bo jest to super program. Zmodyfikowaliśmy go dwa lata temu,
dostosowując do realiów i potrzeb rynkowych. Szkolenie według programu daje
osobie na kursie dokładnie takie umiejętności, jakie w dzisiejszych czasach powinien
posiadać przewodnik nurkowania.

KG: Rozumiem, a co jest warte zaznaczenia?
MD: Moduł dydaktyki prowadzenia zajęć, zarówno w teorii, jak i praktyce, scenariusze dotyczące pierwszej pomocy, z
jakimi przewodnik może się spotkać w rzeczywistych warunkach, organizacja wyjazdów nurkowych. Kurs obejmuje również
cały moduł dotyczący ubezpieczeń, związanych z pełnieniem obowiązków przewodnika nurkowego i organizacją
wyjazdów, czy zagadnień prawnych i odpowiedzialności przewodnika oraz nurkowań w nietypowych warunkach.

KG: Co to znaczy dokładnie?
MD: KDP jest federacją krajową, która na
bazie CMAS ma możliwość adaptacji programów do rzeczywistych potrzeb. CMAS
wyznacza tzw. minimum, dając możliwość
adaptacji programu do potrzeb danego rynku czy kraju. Tak właśnie zrobiliśmy także

KG: Nietypowe warunki, co to takiego?
MD: Nietypowe warunki to określenie
dotyczące nurkowań w środowisku, które
84

Marcin Dąbrowski

żródło: goldenline.pl

może stanowić dodatkowe zagrożenie lub
z dodatkowym sprzętem. Na kursie staramy
się uczulić przewodnika na zagrożenia wynikające z nurkowań na wysokości, w warunkach pływowych czy w przestrzeniach
zamkniętych. Mamy też wstęp do nurkowań dekompresyjnych z butlami bocznymi.
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KG: Słyszałem, że płetwonurek P3
KDP/CMAS to także asystent instruktora,
czy to prawda?
MD: Tak, jak najbardziej. Płetwonurek
P3 może asystować w zajęciach prowadzonych przez instruktora, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych.
KG: Asystent instruktora – co to znaczy
w praktyce?
MD: Jest to bardzo dobrze wykształcony
płetwonurek (P3), który pomaga instruktorowi na powierzchni i pod wodą. Dla asystenta, oprócz kontaktu z grupą, to nauka
warsztatu instruktorskiego – co jest niezmiernie istotne w dalszym rozwoju.
KG: Do jakiej głębokości może nurkować płetwonurek P3 KDP/CMAS?

MD: KDP/CMAS daje uprawnienia do
nurkowań dekompresyjnych do 50 m bez
zmiany gazu. Dla osób chcących nurkować
technicznie stworzona została oddzielna
ścieżka rozwojowa nurkowań ze zmianą
gazu(ów).
KG: Co jeszcze ludzi przyciąga, aby
szkolić się właśnie na stopień P3
KDP/CMAS?
MD: Opłaty – a właściwie ich brak. KDP
od osób posiadających stopień P3 nie pobiera opłat rocznych za bycie przewodnikiem czy asystentem instruktora – tak jak to
bywa w innych organizacjach.
KG: Ile trwa kurs? Ile jest nurkowań na
kursie?
MD: Minimalny czas trwania kursu to
siedem dni szkoleniowych, z minimalną
liczbą nurkowań 10. Jeżeli jest taka potrzeba, kurs może trwać dłużej.
KG: W programie P3 jest moduł dotyczący obsługi małej łodzi – po co?
MD: Chodzi o zaznajomienie się przewodnika z podstawowymi informacjami
dotyczącymi łodzi.
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Są to takie zagadnienia jak: nazewnictwo, zasady zachowania się na łodzi, podstawowe węzły i informacje praktyczne
dotyczące bezpieczeństwa, umiejscowienia
sprzętu nurkowego, przemieszczania się i
wejścia do wody. Częste nurkowania z jednostek pływających pokazują, że przewodnik powinien mieć wiedzę także w tym
zakresie.
KG: Jakie są warunki wstępne na kurs P3
KDP/CMAS?
MD: Kursant musi spełniać kilka warunków, w tym niezbędne jest:
- 18 lat,
- P2 KDP/CMAS lub ekwiwalent,
- uprawnienia do korzystania z nitroksu,
- uprawnienia do używania suchego skafandra,
- uprawnienia do obsługi zestawu dwubutlowego lub konfiguracji bocznej,
- ukończenie modułu przedmedycznego,
- 40 nurkowań stażowych.
KG: Dużo tych warunków, czy wszystkie są potrzebne?
MD: Dużo to pojęcie względne. W życiu
zawsze jest coś za coś. W odniesieniu do
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zadanego pytania – albo chcemy mieć nurka przewodnika, wykształconego, z odpowiednim doświadczeniem nurkowym, albo
chcemy mieć fikcję na papierze i wydanych
uprawnieniach. Jako KDP przyjęliśmy
pierwszą opcję – stawiamy na jakość i bezpieczeństwo.
KG: Powiedziałeś coś niepokojącego –
fikcja w wydanych uprawnieniach – czy to
rzeczywiście się zdarza?
MD: Niestety tak. Niektóre organizacje
wydają uprawnienia bez odpowiedniego
szkolenia, np. instruktor płetwonurkowania
w weekend, albo instruktor o specjalizacji
wrakowo-morskiej wydany na pływalni…
Nie chcę nawet myśleć, co dzieje się na poziomie płetwonurka. Obniżanie poziomu i
wydawania uprawnień, aby zrobić „wynik
szkoleniowy” niestety psuje rynek i naraża
nas wszystkich na niebezpieczeństwo.
KG: Jakie niebezpieczeństwo, możesz
wyjaśnić?
MD: Niebezpieczeństwo związane z pozornym wyszkoleniem, a w rzeczywistości
brakiem lub bardzo słabym wyszkoleniem.
Osobie po kursie będzie się wydawać, że

wie – a w rzeczywistości nie wie. I to jest
najgorsze, bo nie zdaje sobie sprawy z tego,
że nie została odpowiednio wyszkolona.

E-CERTYFIKAT
rvtpzqpêkphhsuvjpêwvk~vkulq

KG: Jest to rzeczywiście bardzo niepokojące. Ale aby skończyć pozytywnie, jaki
argument dotyczący szkolenia P3 jest dla
Ciebie szczególnie ważny?
MD: Prestiż, bez wątpienia. P3 czyli (***)
to jest naprawdę ktoś. Od lat w Polsce szkolenie na stopień P3 było czymś elitarnym.
Pamiętam, ile czasu trzeba było poświęcić
na przygotowania do kursu i wrócić z
uprawnionymi (***). Zresztą na całym świecie organizacje porównują się właśnie do
CMAS, podając informacje: „wymagane
stopień P3 CMAS lub ekwiwalent”.
KG: Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dla osób czytających ten wywiad dodam, że kurs P3 jest organizowany przez instruktorów płetwonurkowania KDP/CMAS
M2 lub M3. Informacje dotyczące podmiotów szkolących znajdują się na stronie
www.cmas.pl.
Instruktor M2 KDP/CMAS
Szef Szkolenia bazy Active Diver
Krzysztof Grzelak
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Instruktor Pierwszej Pomocy EFR –
czy może szkolić w Polsce
Organizacja Emergency First Response (EFR) jest uznanym na świecie
kursem
pierwszej
pomocy
przedlekarskiej, jest to lider szkoleń
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w skali globalnej. Jego
program został zatwierdzony przez
ILCOR (Międzynarodowa Rada Resuscytacji) i wykorzystywany jest do
szkolenia osób na całym świecie.
Szkolenia prowadzone są w oparciu o
multimedialne materiały edukacyjne (filmy,
podręczniki ze sprawdzianami zadań i egzaminem końcowym). Filozofia tych kursów opiera się na tym, że po szkoleniu
uczestnicy fizycznie potrafią kogoś uratować, a nie tylko posiadają dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
Wieloletnie doświadczenie pokazuje nam,

fot. Rama
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że to ogromna różnica tym bardziej, że statystyki mówią, że 80%
wszystkich przypadków udzielania pomocy to najbliżsi!!! Tak, to może być Twoje dziecko, żona, mąż, mama, dziadek… Niemożliwe,
prawda? A jednak to są fakty!
Instruktor Pierwszej Pomocy EFR – czy może szkolić w Polsce
Organizacja szkoli także instruktorów przygotowujących laików do
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tej chwili EFR jest
największą organizacją na świecie, a instruktorzy EFR są najbardziej
rozpoznawalni w skali globalnej. Po ukończeniu kursu instruktorskiego kandydat jest rejestrowany w międzynarodowej bazie instruktorów
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Można sprawdzić z
dowolnego zakątka świata czy dana osoba ma uprawnienia do szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej, a do tego właśnie instruktorzy
są przygotowywani. Każdy instruktor dostaje indywidualny numer instruktorski, który przyklejony jest do tej osoby już do końca życia.
EFR działa przy organizacji PADI (zrzeszenie instruktorów). Ministerstwo Edukacji Narodowej zatwierdziło program szkoleniowy na terenie Polski, tym samym nadając status prawny i potwierdzając
rzetelność i profesjonalizm instruktorów prowadzących szkolenia z
zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Ale to nie wszystko. Członkowie EFR zdają sobie sprawę z tego, że
instruktor jest tylko człowiekiem i może zapomnieć, tak więc raz na
kwartał instruktor jest informowany z centrali EFR (nasza jest w Bristolu, Anglia) o zmianach w technikach udzielania pomocy, farmakologii i ogólnie tematyce udzielania pierwszej pomocy. Kto powiedział,
że instruktor pierwszej pomocy musi być np. lekarzem? Nie, to może
być każda osoba, która ukończyła 18 lat. Szkolenie EFR przygotowuje wszystkich do prowadzenia kursów!
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Instruktorzy EFR mają nie tylko wiedzę i
umiejętności do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, ale
i podstawy prawne nadane przez MEN w Polsce, ILCOR (Międzynarodowa Organizacja na
Rzecz Resuscytacji) oraz przez Europejską Radę Resuscytacji, a tylko osoby upoważnione
przez wyżej wymienione organizacje mogą
nadawać uprawnienia wynikające z ukończe-

nia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Przecież szkolić może każdy. Pytanie jaka będzie to jakość szkolenia i co daje zaświadczenie napisane przez taka osobę?
Najczęściej, ale nie zawsze, ktoś kto nie ma
uprawnień wypisuje na szkoleniach dyplom
pamiątkowy z ładną etykietą, pieczątką i tytułem: „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
z zakresu…”. Należy zadać wówczas pytanie:
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„ Od kogo ma Pan/Pani nadane uprawnienia
do prowadzenie szkoleń z zakresu….” I tu zaczynają się różne schematy odpowiedzi.
Pamiętajcie. Za nami, za instruktorami
EFR, stoi największa organizacja na świecie,
ILCOR, ERR i przyzwolenie naszego MEN.
Opracowanie: Rudi Stankiewicz
Trener Instruktorów EFR nr 610805
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Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
Opis zdarzenia: nurkowanie w głębokim kamieniołomie. Temperatura
powietrza około 5OC. Schodzimy:
dwoje nurków podstawowego stopnia
i prowadzący wysokiego stopnia.
Schodząc z automatem, który uległ
zalodzeniu dzień wcześniej jestem
przygotowany na jego powtórne zalodzenie. Zanurzamy się powoli, po
stoku, do głębokości 38 metrów.
Daje się odczuć radość i zadowolenie z
nurkowania. Oglądamy ogromne głazy granitu na dnie, przejrzystość wody wynosi
około 10 metrów, a więc jest bardzo duża.
Nagle zaczyna mi zamarzać automat oddechowy (zaczyna lecieć z niego powietrze
cały czas – czy biorę wdech, czy nie on i tak
wypuszcza powietrze). Pokazuję nurkowi
płynącemu obok „OK” i podpływam do nurka prowadzącego, pokazując mu zalodzony automat. Nurek prowadzący podaje mi
swój zapasowy automat podłączony do jego
butli (octopus) i podaje sygnał „do góry”.

Trzymamy się we troje razem i usiłujemy
odbić się od dna na płetwach. Przez pewien
czas praca płetwami nie daje rezultatu,
więc dopuszczam powietrza do swojej kamizelki i rozpoczynam powolne wynurzanie. W tym czasie nurek prowadzący
zakręca moją butlę (miałem pojedynczą butlę jednozaworową, jeden automat). Wynurzamy się coraz szybciej.
Na głębokości około 20 metrów nurek
prowadzący stwierdza, że wynurzamy się
zbyt szybko i biorąc za mój inflator gwałtownie go pociąga, otwierając zawór upustowy na ramieniu – z kamizelki uchodzi
całe powietrze, zaczynamy gwałtownie z
powrotem opadać, koziołkując i kręcąc się
w koło. Dziewczyna – trzeci nurek – puszcza nas i zostaje z boku, usiłując znaleźć
swój inflator, aby dopuścić powietrza do
swojej kamizelki, ale był w tym całym zamieszaniu trzymany przez nurka prowadzącego gdzieś nad moją głową.
Szukam więc jego inflatora, aby dopuścić
mu powietrza do kamizelki. Na jego lewym
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ramieniu wyczuwam rurę karbowaną, zsuwam po niej rękę (cały czas opadając), wciskam zawór i jednocześnie czuję w dłoni
małą metalową końcówkę, do której nie został podłączony przewód powietrzny z powodu jego braku.
Podczas opadania (jakby wszystkiego było mało) zamarza mi ten automat oddechowy, który mi został podany przez nurka
prowadzącego. Znajduję ostatkiem sił mój
inflator, chcę dobić powietrza do swojej kamizelki i wtedy przypominam sobie, że
przecież moja butla została zakręcona!
Czuję ucisk w uszach. Opadamy.
To wszystko, co pamiętam z nurkowania.
Odzyskałem przytomność w karetce. Zostałem wydobyty z wody (przez nurka prowadzącego) w stanie śmierci klinicznej i
reanimowany najpierw na brzegu, a potem
w karetce „R”. Wszyscy troje żyjemy.
Komentarz
Ten opis był już kilka lat temu publikowany, używam go za zgodą autora. Jest
szczególnie dydaktycznie cenny. Pokazuje
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jak złożenie wielu błędów, które przypadkowo zostały popełnione w tej samej akcji,
prowadzi do wypadku nurkowego.
Wypadek nie wynika z jednego błędu –
musiałby to być błąd bardzo poważny, a
przed takim chronią procedury sprawdzające (sprawdzenie sprzętu, odprawa przed
nurkowaniem, ocena własnego samopoczucia itp.). W podanym opisie widzimy
natomiast złożenie wielu przekroczeń –
większych i mniejszych.
Pierwszym błędem jest nieprawidłowy
skład zespołu – płetwonurkowie podstawowego stopnia nie powinni uczestniczyć w
takim nurkowaniu. Następnym błędem jest
nieprawidłowa konfiguracja sprzętu – nurek
prowadzący nie miał przewodu umożliwiającego pompowanie kamizelki ratowniczo-wypornościowej powietrzem z butli.
Podczas zanurzenia pompował kamizelkę
ustami, co oczywiście jest skrajnie trudne w
dynamicznej sytuacji awaryjnej. Ogromnym błędem, mogącym kosztować życie,
było zakręcenie pod wodą zaworu, do którego podłączony był zalodzony automat. Ta
skandaliczna technika, która jest drogą prosto do grobu, została szczegółowo opisana
w rozdziale dotyczącym zalodzenia auto-

matów oddechowych. W podanym zdarzeniu zamknięcie zaworu uniemożliwiło oddychanie z zalodzonego automatu i
pompowanie kamizelki. Przy tej konfiguracji sprzętu (pojedyncza butla jednozaworowa) technika zakręcania pod wodą zaworu
butli jest niedopuszczalna.
Następnym chronologicznie, poważnym
błędem jest wypuszczenie powietrza z kamizelki partnera poprzez otwarcie zaworu
na ramieniu (ten jacket miał inflator tak
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skonstruowany, że po silnym pociągnięciu
za niego otwierał się zawór upustowy na ramieniu). Zawór ten, mający bardzo dużą
średnicę i duże możliwości opróżniania jacketu, służy do spowalniania zbyt prędkiego
awaryjnego wynurzenia, jednak dotyczy to
sytuacji, gdy na przykład zalodzony inflator
stale pompuje kamizelkę i nie ma ryzyka,
że powietrza w kamizelce zabraknie –
wręcz przeciwnie, jest go wciąż nadmiar.
Natomiast w podanym zdarzeniu nie tylko
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inflator stale nie pompował, ale w ogóle nie
pompował – przecież butla była już zakręcona! W tej sytuacji otwarcie zaworu naramiennego (poprzez pociągnięcie za inflator)
spowodowało wypuszczenie całego powietrza z kamizelki wtedy, gdy niemożliwe było jej ponowne napełnienie. Oczywiście
podczas wynurzenia konieczne jest wypuszczanie nadmiaru powietrza z kamizelki (aby spowolnić narastającą wraz z
wynurzeniem prędkość wynurzania i nie
dopuścić do przekroczenia prędkości dopuszczalnej), lecz właśnie nadmiaru, a nie
całego powietrza. Spowodować to bowiem
musi ponowne opadnięcie nurka na dno –
co się właśnie stało. W podanej sytuacji należało wypuszczać powietrze mniejszymi
porcjami, w standardowy sposób – przyciskiem upustowym inflatora, nie zaś zaworem naramiennym.
Również postępowanie z partnerką pozostawia wiele do życzenia. Pomysł zabrania jej inflatora byłby być może krokiem w
dobrą stronę (nurek prowadzący zamierzał
zapewne użyć partnerki, wraz z jej kamizelką, do wydobycia całej grupy), gdyby był
konsekwentnie realizowany, nie zaś porzucony w połowie.

Jak zwykle typowym błędem, bardzo
często popełnianym, jest znaczne przeważenie nurków, o czym świadczą słowa:
„usiłujemy odbić się od dna na płetwach.
Przez pewien czas praca płetwami nie daje
rezultatu”.
Takie nagromadzenie błędów i ewidentne „nurkowanie za wszelką cenę”, co jest
złamaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, musiało doprowadzić i doprowadziło do wypadku.
Późniejsza akcja ratunkowa (po wydobyciu nieprzytomnego na powierzchnię) była
prawidłowa i zakończyła się sukcesem. Pomimo skrajnie krytycznej oceny tego nurkowania, na uznanie zasługuje bohaterskie
zachowanie prowadzącego, który w zaistniałej sytuacji nie opuścił grupy, lecz walczył nadal o wydobycie jej z opresji. Nie
ulega wątpliwości, że w tym momencie zachował się jak nurek.
Tomasz Strugalski

Powyższy tekst zawiera fragmenty bestsellerowej książki Tomasza Strugalskiego
„Wypadki nurkowe – analiza gorzkich doświadczeń”. Tę i pozostałe książki tego au94

tora można kupić tu: http://ksiegarnia.iknt.pl
Autor jest instruktorem nurkowania, a także adwokatem, doktorem nauk prawnych,
prowadzi własną Kancelarię Adwokacką
www.adwokat.strugalski.pl Jest zwolennikiem surowej, wysokiej odpowiedzialności
organizatorów sportu czy rekreacji za bezpieczeństwo uczestników. W czasach gdy
prowadził bazy nurkowe, w prowadzonych
przez niego bazach w Polsce i za granicą,
przez blisko 20 lat nigdy nie zdarzył się wypadek.
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Płukanie obiegu zamkniętego
Temat dotyczy procedur, które
umożliwiają pełniejsze wykorzystanie
możliwości obiegów zamkniętych nurkowych i nie tylko. W obiegu otwartym zmiana czynnika oddechowego
jest prosta, Zmieniamy automat oddechowy, czasem w profesjonalnych
systemach zmieniamy pozycję przełącznika gazów. Nawet w tej prostej
czynności możemy coś poprawić.
Wygodniej po zmianie automatu oddechowego zrobić głęboki wydech usuwając
możliwie starannie z płuc poprzedni i wolno spokojne nabrać nowy wdech.
Dzięki zastosowaniu tak prostego zabiegu w całych płucach zmieniliśmy mieszaninę
oddechową,
procedurę
warto
powtórzyć. Medycy dzielą płuca na kilka
stref, pod względem wymiany powietrza i
pod względem ukrwienia, strefy nie pokrywają się zazwyczaj. Przeprowadzając płukanie płuc, pewnie ustalamy korzystne
warunki dla wymiany gazowej, szczególnie

ważne w dekompresji, po wymianach gazów.

Rys 1. obieg wahadłowy

96

Podstawową metodą przy nurkowaniu na
obiegach zamkniętych jest ich płukanie, na
początku nurkowania i w trakcie. Klasyczna
metoda to nabrać to, co jest w obiegu do
płuc i zrobić wydech nosem do maski, do
opróżnienia obiegu i płuc głębokim wydechem. Potem napełnić obieg mieszaniną i
ponowić usuwanie. Proste, szeroko stoso-

Rys 2. z jednym workiem oddechowym lub
miechem
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wane, lecz niezbyt dobre, jest mało konstrukcji, w których to dobra procedura (IS-MIX i DCSC) i wiele, w których to słaba
metoda usunięcia poprzedniego czynnika
oddechowego.
Jakie znamy obiegi zamknięte:
Możliwe są też inne układy, lecz te wystarczają do zrozumienia problemów. W
obiegu zamkniętym posiadamy dwa typy
objętości: sztywne i elastyczne. Sztywne to:
pochłaniacze CO2, głowice, ustniki, oddzielacze wody, czy w pewnym zakresie węże

Rys 3. z dwoma workami oddechowymi

oddechowe. Elastyczne to worek lub worki
oddechowe czy miechy oddechowe. Zmieniają swoją objętość przy oddychaniu i przy
zmianach głębokości. Powróćmy do zastanowienia się, czy typowa procedura płukania jest zawsze efektywna. Obieg
wahadłowy to zwykle pochłaniacz połączony z ustnikiem i z przeciwnej strony z
workiem oddechowym. Ten typ obiegu
zwykle wykorzystuje tlen, czasem masy tlenotwórcze. Spoglądając na rysunek widzimy dwa miejsca dostarczenia tlenu do
worka oddechowego, zwykle nie stosowane ze względów konstrukcyjnych i do pochłaniacza. Prosto konstrukcyjnie. Jak się
sprawuje nasza podstawowa metoda płukania. Niezbyt dobrze, nie płuczemy pochłaniacza. Czy istnieje metoda działająca
dobrze dla większości konstrukcji. Jest, nazwijmy ją polskie płukanie. Po opróżnieniu
obiegu robimy wdech do płuc, dawkując
nowy czynnik oddechowy, potem robimy
wydech do obiegu i ponowny wdech, powtarzamy 2-3 razy. Mamy wymieszaną
mieszaninę pośrednią w całym obiegu i naszych płucach. Dopiero taką usuwamy wydechem do maski. Taką rozbudowaną
procedurę powtarzamy i mamy szansę w
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obiegu tlenowym uzyskania do 4% azotu.
W CCR, ze względu na większe sztywne
objętości, w tym też te słabo wentylowane,
trudno osiągnąć tak niską wartość, lecz
10% staje się osiągalne. Na 6 m w dekompresji tlenowej będzie to pp o2 = 1,44, czyli lepiej niż stosując set point 0,7. Wracając
do płukania obiegów, obieg z jednym workiem oddechowym może posiadać dwa kierunki przepływu czynnika oddechowego.
Typowy wydech do pochłaniacza CO2, potem worek oddechowy i wąż do ustnika,
drugi wydechowy wąż do pochłaniacza.
Typowa procedura płukania dla dostarczania czynnika oddechowego do worka lub
węża wdechowego słabo płucze wąż wydechowy i pochłaniacz. Polska procedura
radzi sobie dobrze, są płukane wszystkie
objętości, niezależnie od miejsca doprowadzenia czynnika oddechowego. Obieg z
dwoma workami oddechowymi, ponownie
zależnie od miejsca doprowadzania czynnika oddechowego mamy mało korzystny
wariant i bardziej korzystny. Polskie płukanie radzi sobie nadal dobrze. Niestety problemów jest więcej w CCR. O ile obiegi
tlenowe mają praktycznie dwa rodzaje objętości: sztywna i elastyczna dobrze wenty-
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lowana, w CCR dochodzi jeszcze jedna,
sztywna słabo wentylowana, to nasza głowica z detektorami tlenu i elektrozaworem
lub elektrozaworami.

Rys 4. Obieg z wyróżnioną objętością słabo
wentylowaną

Nie ma dobrego przepłukania w płukaniu
standardowym, polskie płukanie poprawia sytuację. Kilka wdechów i wydechów trochę poprawia przepłukanie tych objętości.
Przekonaliśmy się, że samo płukanie jest trochę skomplikowane, dorzućmy jeszcze trochę
problemów. Wapno sodowane jest porowate,
rozwija takie ukształtowanie na powierzchnię
wymiany gazowej i umożliwia usuwanie CO2.
Niestety podczas wiązania CO2 powstaje woda i wapno pozostaje wilgotne, co zmniejsza
rozwinięcie powierzchni. Gdyby nam się wydawało, że w pochłaniaczu mamy coś, co
szczelnie wypełnia objętość, to jest w dużym
błędzie. Możemy określić jaka to wartość, posługując się zużytym wapnem sodowanym.
Do naczynia o znanej objętości wsypujemy
wapno i wytrząsamy, tak samo jak w pochłaniaczu, uzupełniając. Następnie wlewamy
wodę do objętości zajmowanej przez wapno,
część wody wypełni wapno, dlatego mierzymy objętość przy napełnianiu, po napełnieniu
odczekujemy i mierzymy objętość wody, którą można wylać, będzie to inna objętość niż
nalana do naczynia. Dzięki takiemu eksperymentowi dowiadujemy się, jaka jest objętość
między granulatem, to ta objętość, którą mogliśmy wylać, objętość jaka się wchłonęła to
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różnica w objętościach wody. Podczas pracy
wapno jest mokre, co blokuje mikroporowatość.
Chwilę zastanówmy się, jak zmienia się
skład mieszaniny oddechowej w obiegu przy
jednokrotnym i wielokrotnym płukaniu. Objętości podzieliliśmy na sztywną Vs, w skład
wchodzą objętości obiegu i pojemność zalegająca płuc nurka. Objętość elastyczną Ve,
tu objętość obiegu powinna być nieco większa niż pojemność płuc, żeby można było
oddychać wygodnie, w całych granicach naszych możliwości. Dodatkowo objętość
sztywną słabo wentylowaną Vss. Zawartość
procentową gazu obojętnego oznaczmy a.
Początkowo obieg mamy z mieszaniną a, po
odessaniu zajmuje mieszanina tylko objętości
sztywne, do objętości elastycznej dostarczamy tlen, jeśli jesteśmy na przystanku 6 czy 3
m. Możemy napełnić tylko objętość płuc.
Więc pozostała nam ilość gazu obojętnego równa

a*Vs/Vs+Ve
Po wymieszaniu kilkoma oddechami, ponowienie płukania wprowadza kolejny ułamek Vs/Vs+Ve . Więc po n krokach
płukania otrzymamy
a*(Vs/(Vs+Ve))^n
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Widzimy, że korzystna jest dla nas mała
objętość sztywna dla układu obieg zamknięty-nurek. Niestety jest to duża objętość, możemy poprawić wartość ułamka
stosując duże napełnienie objętości Ve.

Również zwiększając krotność płukania rośnie n to wartość (Vs/(Vs+Ve))^n maleje. Tu
pojawia się kłopot wnoszony przez objętości słabo wentylowane, które jak już wypłukaliśmy obieg, uwalniają trochę gazu

obojętnego
ze
swoich
zasobów
a*Vss/(Vs+Ve). Co niweczy nasze efekty
płukania.
Również odsycanie nurka uwalnia gaz
obojętny do obiegu, ze wszystkich prze-

Przykładowe rodzaje wapna sodowanego: Ukraińskie podobne do produkowanego kiedyś w Polsce, Molecular drobne i grube.
Zdjęcie na podkładzie milimetrowym
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działów tkankowych, nie tylko tych kontrolujących dekompresję. To ponownie zmienia nam ciśnienie cząstkowe tlenu w
obiegu. Dlatego wojsko stosuje dekompresję tlenową w obiegu otwartym, dla nurków
w trakcie dekompresji w obiegach zamkniętych, gdy stosujemy dekompresję mokrą.
Dlatego żeby maksymalnie efektywnie usuwać gazy obojętne uwalniane z ciała nurka.
Płukanie na przystanku tlenem może odbywać się z układu dawkowania tlenu, w
CCR może być prowadzone jako płukanie z
użyciem zaworu dodawczego tlenu. Które
jest lepsze ? Płukanie klasyczne usuwa
część objętości gazu, dodaje tlen i miesza.
Wykorzystanie układu dawkującego pracuje na innej zasadzie, jest otwarty elektrozawór, który w czasie około minuty może
podać objętość tlenu (warunki powierzchniowe) równą objętości obiegu. Nadmiar
jest usuwany zaworem nadmiarowym, widzimy duże różnice.
Z obiegu mocno wypełnionego usuwamy wymieszany ze świeżym tlenem czynnik oddechowy, dodatkowo wentylujemy
dużą objętość. Nie jest to efektywna metoda na małych głębokościach. Jest stosowa-

na w szkołach, które zabraniają płukania
obiegu. W drugiej, dopuszczającej płukania i zmiany czynnika oddechowego, mamy większą komplikację sprzętu i większe
możliwości wymiany czynnika oddechowego, czy wykonania czystszej dekompresji tlenowej, z mniejszą ilością gazu
obojętnego. Dodatkowo osiągamy podobny poziom ilości gazu obojętnego, zużywając mniej tlenu.
Bardzo przepraszam, że zastosowałem
polskie słownictwo dotyczące tematu, zapoznawałem się z tematyką obiegów zamkniętych w końcu lat 70., dodatkowo
pisząc opisy patentowe muszę się posługiwać polskim słownictwem tematu. Mam
nadzieję, że Czytelnicy przetłumaczą sobie
w locie na: scrabery, calterlungi, rebridery,
scrabery czy wtryskiwacze.
Ryszard Czarnecki

Bibliografia:
Aparaty Nurkowe z Regeneracją Czynnika Oddechowego, Ryszard Kłos 2000r.
System Trymiksowej Dekompresji dla Aparatu
Nurkowego typu CRABE, Ryszard Kłos 2016r.
Medycyna Nurkowa, Jarosław Krzyżak 2006r.
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Jezioro tajemnic
Szalupa z Batorego i poszukiwacze zaginionej autostrady

Kilkadziesiąt osób, w tym wielu harcerzy,
uczestniczyło w poszukiwaniach śladów po
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dawnej autostradzie Berlin – Królewiec, która miała przebiegać przez jedną z zatok jeziora Drawsko.
Drugi sezon Akcji „Jezioro Tajemnic”
przyciąga coraz więcej uczestników. Prócz
obserwatorów, czynnie w działania włączyli się mieszkańcy Koszalina, Zabrza, Piły,
Czaplinka, Wałcza, Białogardu, Świdwina,
Połczyna Zdroju, Mirosławca, Bobolic,
Szwecji, Torzymia, Buślar, Redła, Jabłonko-
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wa, Rzęśnej, Grzmiącej, Bornego Sulinowa,
Porostu, Skwierzyny i in. Było kilkadziesiąt
osób!
Dzięki użyczeniu sonaru od przedstawicieli firmy „Germin”, przeskanowano część
zatoki Kluczewskiej. Poszukiwacze, którym
harcerze z półwyspu Uraz użyczyli swojej

szalupy, pochodzącej najprawdopodobniej
z polskiego transatlantyku „Batory”, natrafili na kilka intrygujących znalezisk, w tym
wrak łodzi oraz niezidentyfikowany, prawdopodobnie czworokątny obiekt. Niestety,
słaba tego dnia wizura praktycznie uniemożliwiła rzetelne badania pod wodą, ponie-

waż widoczność ograniczała się do kilkudziesięciu centymetrów.
– Trudno jednoznacznie ustalić, czym
jest drugi obiekt. Konieczne są dalsze badania – tłumaczy Dariusz de Lorm (Szkoła
Nurkowania ANDAtek), kierujący pracami
podwodnymi.
Ponadto na terenie stanicy harcerskiej zabezpieczono kolejne przedmioty, związane

Znaleziskaz półwyspu Uraz
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z odkrytą tam wczesnośredniowieczną osadą. Niezwłocznie powiadomiono pracowników Muzeum w Koszalinie, gdzie zostaną
one przekazane.

Wspomnienie. Papież bywał na
Pojezierzu Drawskim
Jedno z największych i najgłębszych jezior w Polsce, jezioro Drawsko, budziło także zainteresowanie Karola Wojtyły,
późniejszego Papieża i Świętego Jana Pawła II, który kilkakrotnie korzystał z uroków
samego jeziora, jak i rzeki Drawy. Pomagał
mu w tym Jerzy Hojdys, mieszkaniec Czaplinka i… przyjaciel Wojtyły ze szkolnej ławy w Wadowicach. Dom przy ulicy Długiej
29, w którym zatrzymywał się nasz Papież
stoi w Czaplinku do dziś. W niedzielę, 2
kwietnia, minęła kolejna rocznica śmierci
Jana Pawła II.
Z tej okazji przypominamy tekst red. Głosu Koszalińskiego (Patrona Akcji Jezioro Tajemnic) Krzysztofa Bednarka pt. „10 lat bez
Jana Pawła”, zamieszczony w Głosie Koszalińskim/Głosie Drawska w dniu 3 kwietnia 2015 r.
– Kto wie jak potoczyłoby się moje życie,
gdyby nie było Papieża Polaka – zastanawia

się Antoni Jakubowski ze Złocieńca. A Jerzy
Hojdys z Czaplinka jeździł na nartach Karola Wojtyły.
Wśród wielu tysięcy uczestników spływów kajakowych rzeką Drawą jednego nie
sposób zapomnieć. W latach 1955, 1961 i
1967 wakacje na Pojezierzu Drawskim spędzał z grupą studentów z Krakowa ks. Karol
Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Papież zmarł 2 kwietnia 2005 r. W 10. roczni-

cę śmierci Wielkiego Polaka wspominają
mieszkańcy powiatu drawskiego.
Czy krowa jest zdrowa?
Jednym z miejsc, w którym uczestnicy
spływu zatrzymywali się na biwak, była
łączka nad rzeką w pobliżu ul. Łąkowej w
Drawsku Pomorskim. Pochodząca z Krzemieńca Janina Sosnowska, która od lat
mieszka w pobliżu, tak wspomina tamte
czasy:

Jerzy Hojdys przy pomniku papieskim nad jeziorem Drawsko w Czaplinku
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– Podczas pierwszego spływu w 1955 roku nasz kraj był jeszcze w okresie „nocy stalinowskiej”.
Uczestnicy spływu nie przyznawali się,
skąd są. Nie wiedziałam, że jest wśród nich
młody ksiądz Wojtyła. Pamiętam jednak, że
bardzo podobały mi się ich ciche śpiewy w
nocy przy ognisku.
– W1967 roku było już inaczej. W spływie Drawą obok Karola Wojtyły uczestniczyli członkowie episkopatu. Był wśród
nich Ignacy Jeż. Ale my początkowo nie poznaliśmy, z kim mamy do czynienia. Przyszli do naszego domu. Chcieli kupić mleka
i sera. Mama trochę się pogniewała, bo jeden z nich zapytał, czy mamy zaświadczenie, że krowa jest zdrowa. Wieczorem

Janina Sosnowska z Drawska lato 1955 r.
i 1967 r. pamiętać bedzie do końca

poszłam do kościoła i dopiero tam zobaczyłam, kim są nasi goście – opowiada Janina
Sosnowska.
Szkolni koledzy z Wadowic
O związkach Karola Wojtyły z naszym
regionem opowiedział nam mieszkaniec
Czaplinka Jerzy Hojdys.
– Mój śp. ojciec Stanisław Hojdys, pochowany w Czaplinku, pochodził z Wadowic i
w młodości uczęszczał do tej samej szkoły
co Karol Wojtyła, tj. do Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Obydwaj
od młodości mieli zamiłowanie do turystyki.
Mój ojciec, jako nieco starszy kolega, w grupie gimnazjalistów uczył młodego Karola
Wojtyłę, zwanego przez kolegów Lolkiem,
stawiania pierwszych kroków w górach. Potem przyszedł czas na narty. Pierwsze narty
w latach trzydziestych w grupie wadowickich gimnazjalistów wykonał mój ojciec.
Narty wyciął z jesionowych desek, czuby
wygiął gotując końce desek w kotle z wrzątkiem i wyginając je na końcach drabiny. Po
połączeniu ich z wiązaniami i dorobieniu
kijków sprzęt był gotowy. W ten sposób młody gimnazjalista Karol Wojtyła nie tylko
uczył się jeździć na nartach, ale polubił ten
sport i uprawiał go tak długo, jak długo stan
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zdrowia mu pozwolił. Narty, o których mowa, ojciec przywiózł ze sobą do Czaplinka
w 1945 roku. Na tych samych nartach ja
również uczyłem się jeździć. Obecnie znajdują się one w Izbie Muzealnej w Czaplinku.
Po wojnie Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie. Natomiast Stanisław Hojdys,
jako wojskowy osadnik, trafił na ziemie odzyskane i tak znalazł się w Czaplinku.
– Ksiądz Karol Wojtyła dowiedział się o
tym od brata mojego ojca Jana Hojdysa,
proboszcza parafii w Międzybrodziu Żywieckim. Nie tylko odnowił znajomość z
dawnym szkolnym kolegą, ale korzystał z
jego pomocy w organizowaniu spływów
kajakowych Drawą. A czy przypominam
sobie Karola Wojtyłę. W domu moich rodziców, w Czaplinku przy ul. Długiej 29...
Spływy kajakowe (prawdopodobnie trzy lub
cztery) odbywały się w latach pięćdziesiątych i sześć dziesiątych. Byłem wówczas
dzieckiem. Osoby ks. Karola Wojtyły nie
pamiętam, choć wiem, że u nas był.
Zrezygnowali z wyjazdu, upamiętnili Papieża
W Złocieńcu nie ma człowieka bardziej
obeznanego w życiorysie Jana Pawła II niż
Antoni Jakubowski.
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– Kiedyś, przeglądając książkę „Zapis
drogi”, będącą wspomnieniami bliskich o
Karolu Wojtyle, natknąłem się na informację, że późniejszy papież aż trzykrotnie odwiedził Złocieniec podczas spływu
kajakowego – wspomina pan Antoni. Tak
zrodził się pomysł upamiętnienia tego wydarzenia. W pierwszej kolejności ogromne
kamienie i krzyż stanęły na osiedlu, tuż przy
jego domu. Z okazji Wielkiego Jubileuszu,
w 2000 roku rodzina Jakubowskich ufundowała pomnik upamiętniający wizytę Karola
Wojtyły w Złocieńcu, który stanął przy kościele WNMP.
– Mieliśmy z żoną odłożone pieniądze,
by z okazji Jubileuszu pojechać do Rzymu.
Jednak wciąż będąc pod wrażeniem tego,

Antoni Jakubowski ze Złocieńca ufundował
pomnik poświecony Papieżowi

że u nas, w Złocieńcu, był kiedyś Karol
Wojtyła, a dziś nie ma w mieście żadnej
wzmianki na ten temat, postanowiliśmy zrezygnować z wyjazdu i upamiętnić to wydarzenie stawiając właśnie pomnik przy
kościele – mówi Antoni Jakubowski. Sześć
lat później, w 2006 roku, przy wsparciu
władz miasta, dzięki kolejnej inicjatywie
pana Jakubowskiego, przy stanicy wodnej
nad Drawą powstało kolejne Miejsce Pamięci Karola Wojtyły. Od tamtej pory co roku w sierpniu odbywa się tam msza
polowa, odprawiana na ołtarzu zrobionym
z kajaka. – Szukając informacji na temat pobytu Karola Wojtyły w Złocieńcu, udało mi
się nawiązać kontakt z kilkoma osobami,
które w tamtych spływach uczestniczyły.
Wspólnie przeszliśmy się z nimi wzdłuż
rzeki i, mimo że teren wyglądał inaczej niż
blisko 50 lat temu, nasi goście poznali teren
stanicy wodnej jako miejsce, gdzie zatrzymali się na noc oraz gdzie papież odprawiał
mszę – wspomina pan Antoni. Dlaczego Jan
Paweł II tak urzekł mieszkańca Złocieńca? –
W tamtych czasach, zresztą do dziś tak
uważam, jest to największy autorytet. Kto
wie, jak potoczyłby się świat i życie bez
pontyfikatu papieża – Polaka. To naprawdę
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wielka osobowość, a sam fakt, że dodatkowo był on aż trzykrotnie gościem Złocieńca, powinna nas napawać dumą i zachęcać
do upamiętniania tego wydarzenia – mówi
Antoni Jakubowski.
Współpraca:(MB) Zdjęcia: Głos Koszaliński

Sonar odsłania kolejne tajemnice
dna
Aż sześć wraków łodzi ujawniło sonarowanie dna zatoki Kluczewskiej na jeziorze
Drawsko w drugi kwietniowy weekend. Nie
wiadomo czym jest niewyraźny, podłużny
siódmy obiekt o długości dwunastu metrów.
To tyle, ile ma poszukiwany miniaturowy
okręt podwodny.
Ogółem do sprawdzenia w zatoce jest
około 30 wykrytych obiektów podwod-
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nych. Nurkowie nie zeszli tym razem pod
wodę. Próbowali najpierw zbadać teren
przy pomocy opuszczonej kamery. Okazało się jednak, że widoczność sięga zaledwie
kilku centymetrów. W tej sytuacji nurkowanie nie miało sensu. To, jak dotąd, najtrudniejsza z badanych zatok jeziora Drawsko.
– Jeżeli wizura się nie poprawi, poszukiwania nurkowe będą możliwe dopiero na

jesień, gdy woda staje się bardziej klarowna
– tłumaczy trudności Dariusz de Lorm ze
Szkoły Nurkowania ANDAtek, kierujący
pracami podwodnymi. – Jedno ze zdjęć
również przedstawia ciekawe obiekty. Jest
ich dużo, mają długi cień, czyli wystają
sporo nad dno, wygląda to tak, jakby był
obok rów. Następnym razem muszę dokładnie nad tym miejscem przepłynąć.
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Obecni na miejscu harcerze zwrócili
uwagę, że jedna z zatopionych łodzi widocznych na zdjęciach sonarowych może
być ich własnością, która została kiedyś
skradziona. Jest też sygnał wskazujący na
to, że dwunastometrowy obiekt może być
dużą poniemiecką tratwą.
– Przy okazji od świadków naszych poszukiwań otrzymaliśmy informację, jakoby
do jednego z pobliskich jezior wpadł samolot – dodaje de Lorm. – Miało się to dziać w
czasie, gdy budowano tu autostradę „berlinkę”. Samolot nie był bojowy. Zapakowano na niego skrzynie, z którymi zatonął.
Trudno powiedzieć, co mogły zawierać…
W VI misji w II sezonie Akcji „Jezioro Tajemnic” wzięli udział: Michał Fuciński, Marek Tomaszewski, Honorata Matuszewska,
Dariusz de Lorm, Aleksandra de Lorm,
Aleksander Kasechube, Zbigniew Kasechube, Eryk Kasechube, Marcel Renczkowski,
Przemysław Glanc, Piotr Filipiak, Oliwia
Morzyc, Patrycja Kruk, Ilona Kanas, Tomasz
Horuń, Michał Górski, Emil Celer, Jan Goliński, Katarzyna Sokołowska, Leszek Krywiak, Piotr Bogatko, Paweł Kruk, Piotr Kruk,
Sławomir Skonieczny, Piotr Janiak, Mateusz
Jankowski, Aleksandra Mościńska, Aleksan-
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dra Zientara, Robert Patrzyński, Sławomir
Kolasiński, Piotr Ciechański, Szymon Szulc,
Martyna Szulc. Teren zwizytował także Starosta Drawski Stanisław Kuczyński.

„Berlinka” i zaginiony samolot.
Zatopione skrzynie z nieznaną
zawartością
Szkoła Nurkowania ANDAtek planuje
kolejną misję w ramach Akcji „Jezioro Ta-

jemnic”. Tym razem nie chodzi o jezioro
Drawsko, lecz jego szeroko rozumiane okolice.
– Chcemy sprawdzić opowieść jeńca wojennego, który po wzięciu do niewoli w
1942 brał udział w budowie „berlinki” i był
naocznym świadkiem startującego samolotu, który wpadł do jeziora – relacjonuje kierownik prac podwodnych, Dariusz de
Lorm(ANDAtek). – Samolot według świadka

był przeciążony i tuż po wystartowaniu z
„berlinki” wpadł do pobliskiego jeziora.
Czy historia samolotu transportowego,
który próbował wystartować w 1942 roku z
budowanej autostrady Berlin – Królewiec
okaże się prawdą? Co znajdowało się w
skrzyniach, które załadowano do samolotu?
Na zdj.: Niemiecki ciężki myśliwiec Junkers Ju 88 zamaskowany w pobliżu DOL
(Drogowego Odcinka Lotniskowego) wiosną 1945 r. Źródło: joemonster.org

Siemczyńska zagadka
Niedawno na cmentarzu w Siemczynie
pojawił się symboliczny grób. Wyryty na
pomniku napis zaintrygował naszych Czytelników. Dotyczy wydarzeń z czasów II
wojny światowej.

Niemiecki ciężki myśliwiec Junkers Ju 88 zamaskowany w pobliżu DOL wiosna 1945 r
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Napis na pomniku informuje, że dotyczy
on osób, które w latach 1942-1944 bezinteresownie przechowały i ocaliły życie 12 Żydom. Historia ta jednak nie jest znana lokalnej
społeczności. Dlatego zwróciliśmy się do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu tej sprawy. Po
pewnym czasie otrzymaliśmy odpowiedź:
– Udało mi się skontaktować z rodziną,
która jest właścicielem grobowca w Siemczynie – poinformował Mateusz Szczepaniak, współpracownik Projektu Polscy

Sprawiedliwi. – Podczas rozmowy telefonicznej pan Stanisław Paczos opowiedział
mi historię 12 Żydów, którzy zostali ocaleni podczas Zagłady w latach 1942-1944
przez jego ojca Władysława Szwieca w Kamionce Strumiłowej (Kamionce Bużańskiej)
na terenie przedwojennego województwa
lwowskiego. Po wojnie rodzina Paczosów
wyemigrowała na tzw. Ziemie Odzyskane.
Ich historia zostanie wkrótce udokumentowana przez nasze Muzeum.
Dlaczego nagrobek stanął właśnie w

Siemczynie? Być może wkrótce dowiemy
się więcej.
Wieś Siemczyno w pobliżu jeziora
Drawsko znajduje się w obszarze zainteresowań Akcji „Jezioro Tajemnic”.
Na zdj.: Pocztówka z dawnego Heinrichsdorfu, obecnego Siemczyna. Nadesłał
Proboszcz Parafii Siemczyno Ks. Andrzej
Naporowski.

Makieta mini „U-Boota”
nową atrakcją Czaplinka?
Podczas konferencji podsumowującej
rok działania Akcji Eksploracyjno - Historycznej „Jezioro Tajemnic” jeden z prelegentów – Maciej Wyszkowski ze
szczecińskiej Fundacji „Pasje” – złożył tytułową propozycję. Co na to nasi Czytelnicy?
Model okrętu podwodnego w naturalnej
skali mógłby zostać zakotwiczony na stałe
np. w zatoce Południowej, zwanej też Manewrową, widocznej z drogi krajowej nr 20
lub być wyeksponowany na postumencie,
na terenie obecnego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Parkowej, czyli niemal tuż
nad jeziorem Drawsko. Przypomnijmy, że
to w tym budynku – według miejskiej legen-

Cmentarz w Siemczynie
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dy – znajdować się miała tajna jednostka
szkoleniowa Kriegsmarine.
– Pomysł jest godny rozważenia, jako
atrakcja turystyczna – mówi Starosta Drawski Stanisław Kuczyński. – To mogłoby być
bardzo charakterystyczne miejsce, w którym przyjezdni mogliby robić sobie pamiątkowe zdjęcia. Taki magnes przyciągający
ciekawskich zawsze pozytywnie wpływa na
okoliczny biznes.
Jako przykład prelegent podał utworzenie w niewielkiej miejscowości Kamienna

Góra na Dolnym Śląsku trasy turystycznej o
nazwie „Projekt Arado”, w której jedną z
głównych atrakcji są gigantyczne makiety
V2 oraz tzw. latającego skrzydła Arado
555E. Interaktywna trasa łączy historię miasta i tajnych technologii, a także opowiada
o polskich bohaterach z okresu II wojny
światowej. Już w pierwszych dwóch latach
działalności miejsce to odwiedziło 40 tysięcy turystów!
Co sądzą na temat takiej makiety Czytelnicy? Prosimy o opinie!

Zrobione z plaży w Siewierodwinsku zdjęcie okretu Tajfun. źródło gadzetomania.pl
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Źródło zdjęć makiet Arado i V-2 – „Projekt Arado”.
Ciekawostka: Na terenie Gminy Czaplinek również znajduje się miejscowość o nazwie Kamienna Góra. Niestety, nie
posiadamy informacji, czy miały tam miejsce ciekawe wydarzenia historyczne.

Podziemne tajemnice Siemczyna
Do dziś żywa jest legenda o istnieniu tunelu łączącego pałac w Siemczynie ze znajdującą się w tej wsi przykościelną kaplicą.
Sama kaplica również skrywa kilka sekretów. Czy poznamy prawdę?
– Według tej historii (idąc za przewodnikiem historii Siemczyna wydanym przez
Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie), tunel służył do tego, by mógł się nim
przemieszczać z pałacu do kaplicy niepeł-

Kosciół w Siemczynie z kaplicą. Widoczne drzwi
do kaplicy
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nosprawny syn Georga Wilhelma von der
Goltza, nie narażając się na nieprzyjemności z powodu kalectwa – opowiada Proboszcz siemczyńskiej Parafii Ks. Andrzej
Naporowski. – Byli uczniowie szkoły w
Siemczynie, która mieściła się w pałacu
opowiadają, że za ich szkolnych czasów od
strony pałacu w kierunku kościoła prowadził tunel. Niektórzy z nich próbowali się
zapuszczać głębiej, ale droga zbudowana
nad tunelem stanowiła przez przejeżdżające samochody duże niebezpieczeństwo zawalenia. Do dziś istnieje przekonanie o
tunelu, który łączył pałac z kaplicą, która

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

jest najstarszym obiektem zabytkowym w
Siemczynie (1699 r.), obecnie połączoną z
kościołem i stanowiącą jego integralną
część.
Gdyby istnienie tunelu z legend – prowadzącego do kościółka – potwierdziło się,
musiałby on przebiegać pod obecną drogą
krajową nr 20, która oddziela Kościół od
Pałacu. Zarówno wieś jak i pałac były
świadkami wielu historycznych wydarzeń.
To tutaj na ziemie polskie wkroczyły wojska „Potopu Szwedzkiego”. Siemczyno było także miejscem ich wyjścia z naszego
kraju. W Pałacu były także wojska napoleońskie. Teoretycznie więc, w hipotetycznym podziemnym przejściu mogłyby zostać
ukryte cenne depozyty.
Przypomnijmy, że na terenie Pałacu
Siemczyno odkryto sieć podziemnych tuneli. One także uważane były za lokalną legendę. W tej chwili drożnych jest około 30
metrów. Reszta pozostaje zasypana.
Aby potwierdzić legendę o tunelu, rozpocząć należałoby od nieinwazyjnych badań przy pomocy georadaru wokół murów
kościoła.
O niektórych tajemnicach „Pałacu” dowiedzieć się można z programu ADVEN110

TURE HD „Zanurzenie” (Patrona Medialnego Akcji): www.youtube.com
O legendzie związanej z tunelem pisaliśmy tutaj: http://jeziorotajemnic.pl/legenda-o-tajemnym-przejsciu/
Zapraszamy do udziału!
Zdjęcia dzięki uprzejmości Proboszcza.
Przedstawiają kaplicę w Siemczynie – w
tym przed zamurowaniem drzwi.

Tu mieszkali wodzowie!
Podajemy szczegóły kolejnego odkrycia
archeologicznego. W Bobrowie, pomiędzy
Czaplinkiem a Złocieńcem, odnaleziono następne grodzisko. Ma powierzchnię 60 arów
i znajduje się na półwyspie. Jak podaje Andrzej Kuczkowski z Muzeum w Koszalinie,
które prowadzi prace badawcze, grodzisko
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położone jest około 2 km na zachód od skraju zabudowań wsi Siemczyno, w której odbył się Zlot Poszukiwaczy Skarbów „Kocioł
Świdwiński – Jezioro Tajemnic”.
Obiekt leży w administracyjnych granicach miejscowości Bobrowo (gm. Złocieniec). Obecnie jest to półwysep w linii
brzegowej jeziora Wilczkowo. Obiekt jednoczłonowy o owalnym kształcie ma wymiary u podstawy wału 83x96 m, szerokość
wału u podstawy dochodzi do 20 m. Powierzchnia całkowita grodziska wynosi
około 60 arów. Pierwotnie najprawdopodobniej położone było na wyspie, oddalonej w linii prostej od linii brzegowej o około
130 m. Bezpośrednio na południe od obiektu znajduje się wyraźne podmokłe obniżenie terenowe.

Obiekt, porośnięty lasem, jest w bardzo
dobrym stanie. Wały zachowane są do wysokości kilku metrów. Szczególnie czytelne
są one od strony północno wschodniej. Nie
udało się niestety zebrać żadnego materiału ruchomego, który pozwoliłby na ustalenie chronologii obiektu. Na podstawie
licznych analogii uznać możemy z dużym
prawdopodobieństwem, że mamy do czynienia z pozostałościami po wczesnośredniowiecznym grodzie. Z dużym też
prawdopodobieństwem możemy przypuszczać, że pomiędzy grodem a lądem stałym
biegł most drewniany, po którym pozostałości znajdują się na południe od obiektu.

Łuska po pocisku rozpoznanym jako czołgowy

Andrzej Kuczkowski

Odkrycie zostało objęte ochroną konserwatorską oraz wpisane w plan badawczy
Muzeum w Koszalinie, Patrona Akcji „Jezioro Tajemnic”.
Na zdjęciach: Bobrowo (gm. Złocieniec).
Wały grodziska (fot. A. Kuczkowski).

Tam coś jest!
Podczas każdej misji do zespołu poszukiwawczego trafiają nowe informacje. Jedna
z nich dotyczyła samolotu zatopionego w
111

Najmłodsi uczestnicy misji

jednym z jezior na terenie gminy Drawsko
Pomorskie. Pierwszy rekonesans wskazuje,
że coś może być na rzeczy. A nawet więcej.
21-23 kwietnia, przy bardzo niekorzystnej pogodzie trwały poszukiwania wraku
samolotu z okresu II wojny światowej. W
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sobotę ekipa, pomimo dojmującego zimna,
dokonała skanowania praktycznie całego
zbiornika wodnego. Dostrzeżono kształty
nienaturalnego pochodzenia. Jeden z nich
przypomina czołg. Z dna udało się wydobyć szyny kolejki wąskotorowej, przestrzelone (sic!) łopaty oraz łuskę czołgową. To
rozgrzało emocje poszukiwaczy, którzy planowali nurkowanie na kolejny dzień. Sonar
pokazał także wrak łodzi.

Niestety, zimno, duży wiatr i gradobicie
uniemożliwiły dotarcie do celu. Wysoka fala zagrażała wywróceniem łodzi. Ekipa powróci na teren poszukiwań podczas jednej
z kolejnych misji…
Przypomnijmy, że tym razem nie chodziło ani o jezioro Drawsko, ani o Lubie. Gnana ciekawością ekipa kierowana przez
Dariusza de Lorm (Szkoła Nurkowania ANDAtek, Ambasador Akcji) sprawdzała opo-

wieść jeńca wojennego, który po wzięciu
do niewoli w 1942 brał udział w budowie
„berlinki” w regionie Drawska Pomorskiego i był naocznym świadkiem startującego
samolotu, który wpadł do jeziora. Miał on
być przeciążony i tuż po wystartowaniu z
„berlinki” wpaść do pobliskiego jeziora.
112

Nuras.info 5/2017
W VII Misji II sezonu „Jeziora Tajemnic”
udział wzięli: Starosta Drawski Stanisław
Kuczyński, Mariusz Kapczuk (znalazca guzika „Kriegsmarine” w Czaplinku, który stał
się przyczynkiem do uruchomienia Akcji;
posiadacz Certyfikatu Uczestnictwa w Akcji o nr 1), Dariusz i Aleksandra de Lorm,
Honorata Matuszewska (Dziewczyna Jeziora Tajemnic 2017), Marek Tomaszewski,
Marcin Roszak, Wiesław Piotrowski (Ambasador Akcji), Eugeniusz Piecewicz, Jakub
Styczeń, Piotr Domański, Paweł Nowakowski, Gabriel, Michał i Monika Roszak.
Akcja zafascynowała także obecne na
miejscu dzieci. Gabriel i Marcin udokumentowali ją wspaniałymi rysunkami. Gratulujemy!

nadgimnazjalnych w Czaplinku nawiązał
współpracę z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w ramach klas patronackich.
Uczniowie mieli już okazję uczestniczyć w
zajęciach realizowanych na Wydziale Historii w Poznaniu i słuchać wykładów prowadzonych cyklicznie przez pracowników
naukowych uczelni w Liceum Ogólnokształcącym.

UAM pomoże szukać
Kolejna wizyta delegacji z poznańskiego
Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Współpraca w ramach Akcji „Jezioro Tajemnic”
została nawiązana z uczelnią w ubiegłym
roku. Tym razem rozmowy dotyczyły m.in.
pomocy w poszukiwaniach archiwalnych.
Był też cykl wykładów w czaplineckim LO
dotyczących historii i turystyki militarnej.
Także w ubiegłym roku Zespół Szkół Po-

Z wizytą u Starosty Stanisława Kuczyńskiego
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Współpraca pomiędzy UAM a ZSP Czaplinek rozwija się na wielu płaszczyznach.
Przykładem tego może być wizyta grupy
studentów wraz z opiekunem dr. Karolem
Kościelniakiem. Trwała ona trzy dni, a jej
głównym punktem był przeprowadzony 24
kwietnia 2017 r. cykl wykładów powiązanych tematycznie z okresem II wojny światowej:
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Błażej Kiciński – „Niemieckie bataliony
czołgów ciężkich SS w końcowym okresie
wojny”
Tomasz Duszyński – „Bitwa na Łuku Kurskim”
Błażej Jankowski – „Walki o Szczecinek
w 1945 r.”
Szymon Meller – „Rajd pod Dieppe”
Wiktor Stypczyński – „Amerykańskie
wojska powietrzno-desantowe”
Michał Król – „Radzieckie lotnictwo”
Mateusz Kanak – „Radzieckie wojska
pancerne”

dr Karol Kościelniak (adiunkt w Zakładzie
Historii Wojskowej Instytutu Historii UAM
w Poznaniu) – „Turystyka obiektów militarnych”.
Prezentacje miały charakter multimedialny. Uczestniczyli w nich uczniowie klas licealnych i technikum. Po zakończeniu
wykładów studenci mieli jeszcze okazję
zwiedzić pałac w Siemczynie, dzięki
uprzejmości Bogdana Andziaka.
Trzeciego dnia pobytu goście spotkali się
ze Starostą Drawskim Stanisławem Kuczyńskim. Tematem rozmowy była dalsza
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współpraca z ZSP w Czaplinku oraz możliwości zaangażowania się w prace badawcze związane z Akcją Jezioro Tajemnic.
Pojawiły się nowe pomysły i propozycje,
zaplanowano też kolejną wizytę.

Zlot w Pałacu Siemczyno bardzo
udany. Zapraszamy na kolejny
w październiku!
Bardzo duża frekwencja i wspaniała atmosfera w historycznym otoczeniu – tak
można krótko podsumować V Zlot Poszukiwaczy Skarbów „Jezioro Tajemnic – Kocioł Świdwiński” .W zlocie uczestniczyło
ponad sto osób, w tym m.in. Radosław Biczak, współprowadzący program „Poszukiwacze Historii” emitowany na Polsat Play.
Zlot już po raz drugi został zorganizowany w „Pałacu Siemczyno” (gmina Czaplinek, woj. zachodniopomorskie), tuż nad
jeziorem Drawsko. „Pałac” jest także sponsorem nagrody za odnalezienie i wydobycie U-Boota z tego akwenu. Jak zapowiada
główny organizator działań Dariusz de
Lorm (Szkoła Nurkowania ANDAtek), na
październik 2017 r. planowana jest jesienna edycja Zlotu, na którą już teraz serdecznie zapraszamy.
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Wymieńmy nagrodzonych w najważniejszym konkursie Zlotu – na najciekawsze odkrycie. Zwycięzców wybrano poprzez
głosowanie wśród samych uczestników.
Pierwsza trójka otrzymała Statuetkę Starosty
Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego, wzorowaną na statuetce za U-Boota z jeziora
Drawsko (wykonaną przez Centrum Reklamy „Emen” z Drawska Pomorskiego, rów-

nież uczestnika Akcji „JT”) oraz materiały
promocyjne Powiatu Drawskiego.
- I miejsce – klamra i świecznik – znalazca Paweł Winiarek – 24 głosy;
- II miejsce – porcelana niemiecka BAWARIA – znalazca Marek Tomaszewski –
22 głosy;
- III miejsce – bagnet – znalazca Wiesław
Piotrowski – 4 głosy;

- IV miejsce – broszka ozdobna i nabijka
na ramę motoru „Wanderer” – znalazca Paweł Ziętarski – bez nagrody.
W ramach kolejnego konkursu dla poszukiwaczy rozrzucono 300 monet o nomi115
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nale 1 zł (starych zł z PRL), z czego aż 215
monet odnaleziono!
W tym konkursie puchary oraz imienne
kupony rabatowe na zakupy ufundowała
firma P.H.U. MAXX Robert Garbaciak – importer cewek MARS MD.
- I miejsce – Robert Rymarek – 57 odnalezionych monet – cewka 13 „Discovery”
oraz imienny kupon rabatowy 7% na zakupy w sklepie MARS MD;
- II miejsce – Kazimierz Kulejowski – 49
monet – cewka 6/10 „Snajper” oraz imienny kupon rabatowy 5% na zakupy w sklepie
MARS MD;
- III miejsce – Robert Sikorski – 47 monet
– PAINPOINTER oraz imienny kupon raba-

towy 3% na zakupy w sklepie MARS MD.
Była też Nagroda Specjalna – sztyca teleskopowa. Fundatorem również była firma
PHU MAXX Robert Garbaciak. W wyniku
losowania nagrodę otrzymał uczestnik Zlotu – Ariel Majka.
Zwiększono także nagrodę za „U-Boota
z jeziora Drawsko”. O tym – wkrótce! Niebawem będzie także dostępny film ze Zlotu.
Nie zabrakło Narody Specjalnej za największą liczbę zebranych „boratynek”. Był
to kurs nurkowania OWSD podstawowy i
archeologii podwodnej – fundator Szkoła
Nurkowania „ANDAtek”. Nagrodę postanowiono wystawić na sprzedaż / licytację i

uzyskane pieniądze przeznaczyć dla zmagającego się z chorobą chłopca Jacka Nowakowskiego,
który
również
był
uczestnikiem Zlotu. Warto przy tym wspomnieć o wielkim sercu Zlotowiczów. W
czasie imprezy odbyła się spontaniczna
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zbiórka pieniędzy mających pomóc w rehabilitacji chłopca. Przeprowadził ją Radosław Biczak. Serdecznie dziękujemy!
„Pałac Siemczyno” wsparł przedsięwzięcie organizacyjnie, udostępnił salę konferencyjną, pole biwakowe, namiot biesiadny, grille oraz łąki i lasek. Zlotowicze mo-

gli również pozwiedzać pałac z przewodnikiem, a także zobaczyć podziemne tunele zlokalizowane na terenie wokół pałacu.
Organizatorzy Zlotu: Szkoła Nurkowania
ANDAtek, „Pałac Siemczyno”. Patronat:
Starosta Drawski Stanisław Kuczyński. Patronat medialny: Miesięcznik „Odkrywca”,
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„Podwodny Świat”, „Magazyn Drawski”
oraz „Nuras.info”.
Uczestnicy V Zlotu Poszukiwaczy Skarbów „Jezioro Tajemnic – Kocioł Świdwiński”: Joanna, Robert i Wiktor Garbaciak,
Agnieszka i Jacek Nowakowscy, Barbara i
Michał Focińscy, Robert Patrzyński, Maria
Tarczyńska, Piotr Makowski, Dariusz Janicki, Jarosław i Marta Jarzębowscy, Anna i
Zbigniew Omielańczuk, Marlena i Damian
Dybcio, Dariusz i Hubert Szczepańscy, Ewa
Mucha, Jakub Gumułka, Sławomir Kraska,
Paweł Zientarski, Mateusz Strumiłło, Piotr
Filipczak, Witold Chowniak, Michał Rymarek, Kazimierz Kulejewski, Magdalena i Adrian Nickel, Anna Nazarenko, Rafał Jaros,
Mariusz Kapczuk (posiadacz Certyfikatu
Uczestnika w Akcji Jezioro Tajemnic nr 1),
Paweł Nowakowski, Małgorzata i Robert Sikorscy, Mariusz Masłowski, Wiesław Piotrowski, Jakub Styczeń, Izabella i Ariel
Majka, Alina i Artur Cywka, Karow Bernarol, Grzegorz Sycz, Grzegorz Łataś, Honorata Matuszewka, Marek Tomaszewski,
Renata i Mariusz Waszkiewicz, Marzena
Wielowiejska, Przemysław Glanc, Paweł
Sinderman, Tomasz Piwowarski, Marcin
Roszak, Bogusław Łachacz, Andrzej Kur-
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piel, Bartosz Drzewiecki, Anna i Dariusz
Kuternowscy, Anna De Lorm, Daniel De
Lorm, Aleksandra i Dariusz De Lorm, Monika, Gabriel i Michał Roszak, Krzysztof
Więckowski, Szymon Nowakowski, Sławomir Kolasiński, Paweł Rogoziński, Jacek Winiarek, Paweł Winiarek, Renata Mętel,

Mariusz Foszcza, Katarzyna Zderkowska,
Hubert Staszak, Marcin Szyrwiel, Marta
Byczkiewicz, Mariusz Szymański, Adam i
Bogdan Andziak, Grażyna Tomaszewska,
Grzegorz Andziak, Marek Tomaszewski,
Robert Baranowski, Zdzisław Andziak, Dominika Dołbniak, Radosław Biczak, Agata

Wiśniewska, Tomasz Smuga, Grzegorz Zięba, Marta Bobińska, Karol Lepiszo, Sebastian Łukaszewicz, Grzegorz Wójcik, Kinga
Borowska, Maria Kamińska, Maciej Zakrzewski, Jacek Wawrzyniak, Adam i Dorota Wicepolscy, Jarosław i Marta
Jarzębowscy, Ewa Mucha oraz Bernard Karow.
„Pałac Siemczyno” zaprasza na stronę internetową: http://www.palacsiemczyno.pl
„Poszukiwacze Historii” na „Ipla”:
www.ipla.tv

Tajemnice badaj już od maja!
Wybierasz się w okolice „Jeziora
Tajemnic”? Pojezierze Drawskie gorąco
zaprasza. W maju najniższe ceny!
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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!
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