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Zdjęcie okładki: Ma rek Men cel

OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wraz z pierw szy mi go rą cy mi pro mie nia mi słoń ca nad brze gi je zior i rzek po wró cił ra do sny gwar. Za -

po mnia ne od kil ku mie się cy za kąt ki za peł ni ły się głów nie spa ce ro wi cza mi spra gnio ny mi daw no nie wi dzia -
nej so czy stej zie le ni, ama to ra mi pierw szych wio sen nych ką pie li i mi ło śni ka mi zgłę bia nia pod wod nych
ta jem nic. W związ ku z co raz czę ściej or ga ni zo wa ny mi ak cja mi sprzą ta nia pol skich zbior ni ków, o któ rych
na bie żą co in for mu je my na na szych ła mach, owe ta jem ni ce to już nie tyl ko stos po rzu co nych bez tro sko
bu te lek, pu szek czy nie po trzeb ne go sprzę tu do mo we go. Ku ucie sze wszyst kich, a zwłasz cza nas, nur ku -
ją cych, da je się za uwa żyć efek ty pra cy nad uświa da mia niem po trze by więk szej tro ski o śro do wi sko, rów -
nież tam, gdzie rze ko mo nie wi dać, czyli na dnie na szych pięk nych je zior. Nie usta ją co za chę ca jąc do
od kry wa nia fau ny i flo ry ro dzi mych zbior ni ków, re gu lar nie za glą da jąc do po pu lar nych świa to wych nur ko -
wisk, z wiel kim za cie ka wie niem po szu ku je my ta kże no wych, nie od kry tych jesz cze kie run ków. Tym ra zem
za pro si my Was do Es to nii, do by łe go ka mie nio ło mu, któ ry z pew no ścią kry je w so bie wie le se kre tów.
Ja kie jesz cze pro po zy cje znaj dzie cie w naj now szym nu me rze, sprawdź cie sa mi!

Nie daj cie się sku sić na wet naj cen niej szym skar bom ukry tym zbyt głę bo ko jak na Wa sze umie jęt no -
ści czy for mę fi zycz ną, nie ma bo wiem więk sze go skar bu niż zdro wie i ży cie. Nie lek ce wa żcie re gu lar -
ne go ser wi so wa nia sprzę tu i pa mię taj cie, że los Wa sze go part nu ra jest rów nież w Wa szych rę kach. W
pod róż do pod wod nej kra iny za bierz cie ze so bą rów nież do bry apa rat, to dzię ki nie mu bę dzie cie mo gli
się po chwa lić Czy tel ni kom wła sny mi od kry cia mi. 

Re dak cja

SSppiiss  ttrreeśśccii

Marsa Alam No Limit po raz drugi 4

Filipiny Dive Tour IV 18

Kamieniołom Rummu 30

Republika Dominikańska pełna wrażeń 40

Mój najlepszy kumpel – Olympus E- PL7 44

Proteiny – czyli białko

– czy jest potrzebne nurkowi? 52

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania 56

Ciśnienie międzystopniowe

reduktorów Apeks 60

Jezioro tajemnic 64

IV Podwodne Sprzątanie Świata 80

http://nurasonline.pl/uploader/


http://katalog.tecline.com.pl/Skrzydlo-Donut-22-Special-Edition-niebieskie-O%283,3013,4372%29.aspx


Nuras.info 6/2017

4

Od no szę wra że nie, że nur ko wy pa -
kiet „No Li mit” wciąż nie jest dość
zna nym wa rian tem wy jaz du nur ko we -
go i nie szcze gól nie czę sto jest wy -
bie ra ny przez na sze szko ły czy cen tra
nur ko we pod ró żu ją ce ze swo imi
klien ta mi do Egip tu. Szko da, bo we -
dług mnie jest to faj na al ter na ty wa
stan dar do we go roz kła du jaz dy – pa -
kiet dzie się ciu nur ko wań z ło dzi bądź
z brze gu, cza sa mi z do dat ko wy mi
nur ko wa nia mi do ku pio ny mi na miej -
scu. 

W wa rian cie No Li mit nur ku jesz ile
chcesz, lub ile mo żesz. Wszyst ko za le ży od
two ich chę ci i mo żli wo ści – na pa leń cy są
w sta nie w cią gu dnia wy ko nać czte ry nur -

Marsa Alam No Limit
po raz drugi
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ko wa nia, jak nie wię cej –  przy odro bi nie
chę ci i za pa łu. Pierw szy raz z ta kim wa rian -
tem spo tka łem się pod czas mo je go po by tu
w Mar sa Alam w syl we stra 2015. „Wy cho -
wa ny” na nie sa mo wi tych, pio no wych nur -

ko wi skach Da ha bu, gdzie ścia ny, wzdłuż
któ rych nur ko wa li śmy opa da ły na głę bo ko -
ści stu i wię cej me trów, gdzie prze strze nie
wręcz przy tła cza ły, od na la złem w Mar sa
Alam zu peł nie in ną nur ko wą rze czy wi stość.

Przede wszyst kim do gu stu przy pa dła mi
do brze zor ga ni zo wa na, faj nie po my śla na i
ma gne ty zu ją ca swo im nur ko wym kli ma tem
ba za Red Sea Di ving. Po dru gie spodo bał
mi się wa riant z nur ko wa niem na do mo wej
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ra fie do upa dłe go. Ile dasz ra dę, ile mo del
od sy ca nia z azo tu po zwo li – ty le ra zy
wcho dzisz do wo dy. Ra fa jest prze ogrom -
na, mo nu men tal na, uroz ma ico na i bo ga ta –
za tem i po my słów na nur ko wa nia nie bra -
ko wa ło, po mi mo że sie dzie li śmy bi te pięć

dni na tej sa mej ra fie i dzień w dzień ją eks -
plo ro wa li śmy. Za li czy łem tam kil ka głęb -
szych nu rów, ale głów nie sie dzia łem na
dwu na stu me trach i wca le te go nie ża ło wa -
łem. Wra ca łem z Egip tu wy nur ko wa ny i na -
sy co ny pod wod ny mi kli ma ta mi, moc no

po iry to wa ny lek ce wa żą cą po sta wą ob słu gi
lot ni sko wych punk tów kon tro li bez pie czeń -
stwa, ale ge ne ral nie po zy tyw nie na sta wio ny
do re gio nu Mar sa Alam.

W tym ro ku zno wu skie ro wa łem swój
pa lec na ma pę oko lic Mar sa Alam. Zno wu
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szu ka łem miej sców ki z pa kie tem No Li mit.
Spo ro do bre go sły sza łem na te mat ba zy
nur ko wej Ducks Su pe rior le żą cej wca le nie
tak da le ko od po zna nej prze ze mnie ba zy
Red Sea Di ving Mar sa Sha gra. Plu sem lo ka -
cji Ducks Su pe rior by ła osło nię ta, du ża za -
to ka. W pla nach mia łem OWD do

za koń cze nia i nie wy obra ża łem so bie nur -
ko wań za li cze nio wych na ra fie Mar sa Sha -
gra. Pro ble mem tam tej ba zy by ła wą ska
szczer bin ka w ra fie, któ rą wcho dzi li śmy i
wy cho dzi li śmy z wo dy. Ta sa ma szczer bin -
ka słu ży ła RI Bom (szyb kim ło dziom pon to -
no wym) za przy stań. Nur ko wie przy kle je ni

do po łu dnio wej ścia ny wą skiej za tocz ki za -
nu rza li się spraw nie do nie zbyt głę bo kie go
dna i wy pły wa li da lej, by móc wyjść po za
stre fę za gro że nia kon tak tem ze śru ba mi RI -
Bów. Wszyst ko spo ko, go rzej tyl ko, gdy
ktoś miał pro blem z pły wal no ścią i ten den -
cję do nie kon tro lo wa nych wy nu rzeń. Po za
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tym nie spe cjal nie by ło gdzie przy cup nąć
przy dnie, by wy ko nać pod sta wo we ćwi -
cze nia. Wa żne by ło też to, że ra fa Mar sa
Sha gra nie jest osło nię ta żad ną za to ką – je -
że li by ło spo re fa lo wa nie na mo rzu – bić się
z nim trze ba by ło pod czas ka żde go wyj ścia

i wej ścia. Stąd za to ka Ga bal El Ro sas, gdzie
przy cup nę ło cen trum nur ko we Ducks Di -
ving Su pe rior, wy da wa ła się je dy nym słusz -
nym wy bo rem w sy tu acji pro wa dze nia
kur su pod sta wo we go. W kwe stii wy bo ru
ho te lu nie by ło w za sa dzie al ter na tyw. Ho -

tel Au ro ra Orien tal Bay są sia du je z za to ką
– wy star czy tyl ko przejść przez uli cę i je ste -
śmy w za to ce na pry wat nej pla ży ho te lu,
idzie my da lej pla żą i po pię ciu mi nu tach je -
ste śmy po dru giej stro nie za to ki, w ba zie
nur ko wej Ducks Su pe rior.
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Ho te le egip skie ty pu all in c lu si ve to w za -
sa dzie jest pe wien utar ty sche mat. Wy bie -
ra jąc ta ką ofer tę w Egip cie mniej wię cej
wiesz, cze go mo żesz się spo dzie wać. Ni -
gdzie nie jest szcze gól nie le piej, ani go rzej.
Je dze nie tak sa mo bez barw ne, na po je i al -

ko ho le w for mu le all in c lu si ve na tym sa -
mym po zio mie wszę dzie. Nic szcze gól ne-
go, ale nam do nur ko wa nia przez ca łe dni
ni cze go wię cej nie by ło po trze ba. Sam ho -
tel wy glą da zgrab nie z ze wnątrz, choć wi -
dać, że re mont był by już wska za ny.

Do my ślam się, że to nie zła wo la kie row -
nic twa, tyl ko kiep ska kon dy cja bra nży tu ry -
stycz nej. Pew nie nikt z sze fo stwa ho te lu
te raz na wet nie ma rzy o re mon cie roz pa da -
ją cych się ele wa cji nie któ rych bu dyn ków,
po ko jom też już przy da ła by się de li kat na
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re wi ta li za cja. Przy my ka my na to oko, bo
dla nas li czy się nur ko wa nie. Mo men ta mi
iry tu je je dy nie ob słu ga re stau ra cji, nad po -
dziw am bit na w swych pró bach za ba wia -
nia go ści. Nie któ rzy z kel ne rów jak by bra li
za punkt ho no ru, by za ka żdym ra zem, jak

nas wi dzą, za zna czać to grom kim: „jak się
masz, cieść”, czy in ny mi „wy szu ka ny mi”
żar ci ka mi. Nie wiem, mo że je stem na to
nie po trzeb nie wy czu lo ny. Zde cy do wa nie
przy jem niej od bie ram ob słu gę, któ ra sta ra
się być cie niem i nie sku pia na so bie uwa gi

go ści ho te lo wych, ale to chy ba spe cy fi ka re -
gio nu i la ta kształ to wa nia się re la cji po mię -
dzy ty po wym egip skim klien tem for mu ły all
in c lu si ve (a nie oszu kuj my się, jest to ewi -
dent nie kon kret ny typ klien ta) a ob słu gą ho -
te lo wą. Wie lo krot nie ob ser wo wa łem go ści
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ho te lo wych, któ rzy czu li się wręcz jak kró -
lo wie na swo ich wło ściach. Za ga dy wa li do
ob słu gi jak do naj lep szych zna jo mych,
wspól nie śmia li się grom ko i od naj do wa li
się zna ko mi cie w tym dziw nym dla mnie
świat ku.

Je że li cho dzi o ob słu gę, war to po rów nać
funk cjo no wa nie obu cen trów nur ko wych,
któ re dzia ła ją nie da le ko sie bie – Red Sea
Di ving i Ducks Di ving Su pe rior. Ni by po -
dob ny mo del or ga ni za cji nur ko wań, ale wi -
dać wię cej ró żnic niż po do bieństw.

Pierw sze wra że nie to zde cy do wa nie moc -
niej sza stro na Red Sea Di ving. Cen trum nur -
ko we – ca ła in fra struk tu ra, spo sób
or ga ni za cji prze strze ni i za rzą dza nia nur ko -
wa nia mi – to wszyst ko wy glą da na praw dę
faj nie i dzia ła spraw nie. Na pierw szy rzut
oka wszyst ko ro bi wra że nie do brze po ukła -
da ne go i dzia ła ją ce go me cha ni zmu. Re cep -
cja ba zy, bu dy nek z sa lą szko le nio wą i
punk tem re je stra cji wy pły nięć, po tem osob -
ny bu dy nek – wia ta, któ ra jest cen trum ba -
zy – tu taj nur ko wie kla ru ją sprzęt,
prze bie ra ją się, za pi su ją na ta bli cy in for ma -
cje, gdzie idą nur ko wać i kie dy jest pla no -
wa ny po wrót. Tu taj ka żdy ma swo ją
sza fecz kę na sprzęt, są wie sza ki na ska fan -
dry. Wszyst ko jest ja sno opi sa ne i wska za ne
w trak cie od pra wy pierw sze go dnia. W Red
Sea ob słu ga jest w za sa dzie tłem, nie spe -
cjal nie za bie ga o kon takt, mniej się in te re -
su je, ale jest za wsze po moc na, gdy trze ba.
Przy odro bi nie szczę ścia, przez kil ka dni
nur ko wych mo żesz nie mieć w ogó le kon -
tak tu z ni kim z ob słu gi. Tu bie rzesz peł ne
bu tle nur ko we, tam się kla ru jesz, wpi su jesz
na ta bli cę, gdzie idziesz nur ko wać, ubie rasz
się, idziesz nur ko wać. Do te go kil ka ba se -
nów do płu ka nia sprzę tu, z po dzia łem na
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ba sen dla de li kat ne go sprzę tu i ska fan drów.
Wra casz, wy cie rasz in for ma cje z ta bli cy,
zmie niasz bu tle i idziesz zno wu nur ko wać.
Ob słu ga tyl ko krę ci się, pod mie nia jąc pu ste
bu tle na peł ne i kon tro lu je ta bli cę re je stru
nur ko wań. Do te go otocz ka – wio ska „nur -
ko wa”, ka fej ka, gdzie prze sia du ją ma low ni -
czy bry tyj scy eme ry ci nur ku ją cy w sprzę cie
bo da jże z lat sie dem dzie sią tych, na wzgó -
rzu bun ga lo wy. To wszyst ko two rzy nie sa -
mo wi ty kli mat, któ ry udzie la się wszyst kim
go ściom ośrod ka.

Ka czo ry na tym tle wy pa da ją sła biej. Ich
ba za zy sku je do pie ro przy dłu ższym kon -
tak cie. Pierw sze wra że nie jest ra czej nie -
spe cjal ne. Bu dyn ki dość da le ko od wo dy,
ca ła in fra struk tu ra skrom niej sza i mniej za -
dba na. Idąc pla żą z ho te lu za uwa żasz je -
den bu dy nek głów ny, któ ry z bli ska oka zu je
się nie wiel kim kom plek sem bu dyn ków uło -
żo nych w pod ko wę. Re cep cja, prysz ni ce,
prze bie ral nia i je den ma ga zyn – su szar nia
sprzę tu nur ków. Do oko ła pust ka. Do wo dy
spo ry dy stans, do pie ro nad wo dą stoi nie -
wiel ka wia ta, pod któ rą nur ko wie się kla ru -
ją. Mię dzy wia tą a bu dyn kiem ba zy
re gu lar nie kur su je sa mo chód, prze wo żąc
sprzęt i bu tle. Mo cą Duck sów jest ze spół

pra cu ją cych tu lu dzi. Tu taj przy głów nej ba -
zie tyl ko zbie rasz swój sprzęt do skrzyn ki,
in for mu jesz o tym, jak pla nu jesz swój dzień
nur ko wy (chy ba że jest już zgło szo ny na
po cząt ku wy jaz du), sprzęt zo sta je za wie zio -
ny sa mo cho dem pod za da sze nie. Je że li
chcesz, sprzęt zo sta nie wy ła do wa ny, bu tla

pod sta wio na – po trze bu jesz po mo cy ze
skrę ce niem? Nie ma pro ble mu. Kla ru jesz
się, do pi nasz pian kę i idziesz nur ko wać.
Wra casz i chcesz da lej nur ko wać – ob słu ga
po ma ga pod mie nić flasz kę i idziesz nur ko -
wać. Wszyst ko skrzęt nie re je stru ją, py ta ją,
po ma ga ją, za ga du ją. Jest cią gły kon takt, ale
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nie na chal ny i bar dzo po zy tyw ny. Koń czysz
nur ko wa nia, al bo ro bisz so bie dłu ższą prze -
rwę – sprzęt wra ca wo zem do ba zy, ty go
płu czesz w kil ku ba se nach (zno wu po dział
na sprzęt de li kat ny i na resz tę) ze słod ką
wo dą i roz wie szasz. Na noc sprzęt za my ka -
ny jest w ob szer nej su szar ni, drob ny ekwi -

pu nek trzy ma ny jest w skrzyn ce z przy pi sa -
nym ci nu me rem. O nic nie mar twisz się,
tak sa mo jak w Red Sea, tyl ko że tam drob -
ny sprzęt w skrzyn ce mo żna by ło za mknąć
na kłód kę w przy dzie la nych szaf kach, a
ska fan dry wi sia ły so bie ogól nie na nie przy -
pi sa nych wie sza kach. W obu przy pad kach

o sprzęt nie trze ba się szcze gól nie mar twić.
Oczy wi ście kom pu te ry nur ko we, ka me ry –
to wszyst ko za bie ra li śmy ze so bą.

Na plus Red som trze ba za pi sać, że jak
wy pa dła mi ka mer ka go pro (le ci wa „je dyn -
ka”), to na stęp ne go dnia zna la złem ją w
skrzyn ce „lost & fo und”. Je że li jed nak miał -
bym tak jed no znacz nie po wie dzieć, któ ra
ba za jest lep sza, miał bym du ży pro blem.
Mo cą Red sów jest du ża, roz bu do wa na i
spraw nie zor ga ni zo wa na ba za, mo cą Duck -
sów – do bry kon takt z ka drą i dla nie mó -
wią cych w ob cych ję zy kach pra cu je tam
obec nie dwój ka pol skich in struk to rów, a ta -
kże je den egip ski in struk tor mó wią cy do -
brze po pol sku. U Red sów nie by ło ani
jed nej oso by mó wią cej w na szym ję zy ku.
Na mi nus Ka czo rom za pi su ję za to ja kość
po wie trza bi te go ze sprę żar ki. Za la ty wa ło
ewi dent nie sta rą egip ską skar pe tą.

Od stro ny fi nan so wej ofer ty są po rów ny -
wal ne, wszyst kie szcze gó ły do ty czą ce pla -
nów nur ko wych mo żna za ła twić dro gą
ma ilo wą. Co do trans por tu sprzę tu z ho te lu
i do ho te lu też jest dro ga otwar ta i obie ba -
zy pro po nu ją ta ki trans port (nie od płat ny, je -
że li mó wi my o bli skich ho te lach). Tym
nie mniej Red Sea Di ving za po mnia ło o na -
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szych usta le niach po czy nio nych dro gą ma -
ilo wą i sa mi ła pa li śmy trans port do ba zy, a
Ducks po pro stu opar ło się na tym, że ich
pra cow ni cy prak tycz nie co dzien nie wpa da -
ją do ho te lu i ło wią tu ry stów, więc przy
oka zji nas zgar nę li. Kon takt ma ilo wy jest
do bry, in for ma cja peł na – przy da je się mieć
ją póź niej przy roz li cza niu. Nie su ge ru ję
złej wo li, ale pa pier pa mię ta le piej niż lu -
dzie.

Ra fy do mo we, na któ rych opar ta jest for -
mu ła nur ko wań nie li mi to wa nych to ko lej ny
zna ko mi ty punkt do po rów na nia. Mar sa
Sha gra, gdzie gnieź dzi się Red Sea, to
ogrom na ra fa, przy któ rej raf ka Ka czo rów to
jak za gaj nik w po rów na niu do pusz czy.
Obie faj ne, wie lo barw ne, za ska ku ją ce i na
pew no nie mo no ton ne. Ra fę Red sów jed nak
na le ża ło zwie dzać z po mo cą RI Bów trans -
por tu ją cych nur ków na jej ró żne koń ce. W
przy pad ku Ga bal El Ro sas trans port RI Bów
był mo żli wy, ale nie był aż tak bar dzo ko -
niecz ny, by za li czyć od le głe krań ce ra fy.
Jed nak Ga bal El Ro sas urze kła mnie jed -
nym, pół noc na ścia na za to ki by ła wiel ce
uro dzi wym kró le stwem ma łych za głę bień
w ra fie, pod cie ni, grot i in nych cie ka wych
za ka mar ków, w któ re mo żna by ło wsa dzić

gło wę. I sło wo „ścia na” nie jest tu sło wem
przy pad ko wym, dwa dzie ścia kil ka me trów
pra wie pio no wej ścia ny ra fy ro bi wra że nie
– te go bra ko wa ło ogrom nej ra fie Mar sa Sha -
gra. Je że li jed nak ma my już ser decz nie do -
syć lo kal nej ra fy, mo że my do ku pić
wy ciecz ki w dal sze re gio ny. Obie ba zy, z

ra cji zbli żo nej lo ka li za cji, ofe ru ją prak tycz -
nie ten sam wa chlarz nur ko wisk do od wie -
dze nia. War to od wie dzić Do lphin Ho use –
nie ko niecz nie dla del fi nów, któ re w tym
miej scu by wa ją, a nie miesz ka ją, więc szan -
sa na spo tka nie nie jest wy so ka – ale trze ba
tu za pla no wać co naj mniej dwa nur ki. Jed -
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no nur ko wa nie to zwie dza nie tu ne lów w ra -
fie, dru gie to zwie dza nie skra ju la gu ny. Nie -
ko niecz nie trze ba pły nąć na El phi sto ne,
któ re po le ca ne jest ra czej do świad czo nym
nur kom, jest kil ka ma low ni czych raf
wzdłuż li nii brze go wej. Nie ste ty nie zde cy -

do wa li śmy się na dal sze wy pły nię cia, kie -
dy by li śmy w Red Sea Di ving. U Duck sów
wy ku pi li śmy w su mie dwie wy ciecz ki – Do -
lphin Ho use i Abu Da bab (miej sce „po lo -
wa nia” na du gon gi). Du że ło dzie wy cie-
cz ko we z ca te rin giem na po kła dzie, dwo -
ma nur ko wa nia mi z ło dzi. Po ziom ob słu gi
bar dzo do bry, ni cze go nam nie bra ko wa ło
do szczę ścia. Choć ło dzie nie by ły wy naj -
mo wa ne na wy łącz ność Duck sów, mie li -
śmy ca ły czas opie kę z ba zy i czu li śmy się
za opie ko wa ni przez ca ły rejs.

Jesz cze jed no słów ko od no śnie mo je go
kon tak tu ja ko in struk to ra or ga ni za to ra. Zor -
ga ni zo wa nie ta kie go wy jaz du to nie lo gi sty -
ka na po zio mie prze rzu ca nia wojsk
sprzy mie rzo nych do Nor man dii. Wy star czy
po rów nać ofer ty, po wy mie niać kil ka na ście
ma ili i po za ła twiać wszyst kie szcze gó ły z
biu rem pod ró ży od no śnie prze lo tu i noc le -
gu. Tym nie mniej ogrom ną uwa gę przy kła -
dam do te go, ja ki mam kon takt z ludź mi z
ba zy. Red Sea Di ving to po tę żna ma szy na
– kon takt ma ilo wy był bar dzo do bry, do sta -
wa łem szyb ko wy czer pu ją ce od po wie dzi,
jed nak na miej scu wie dzia łem, że je stem
tyl ko ziarn kiem w pia sku klien tów, któ rych
ob słu gi wa ła ba za. Nikt tu szcze gól nie o nas

nie za bie gał i nie py tał, czy chce my zro bić
coś po nad stan dard prze wi dzia ny pa kie tem.
Ow szem, w ra mach pierw szej od pra wy po -
wie dzia no jak mo że my za pi sy wać się na
do dat ko we wy ciecz ki i że war to je wy ku -
pić. U Duck sów dia me tral nie in na sy tu acja
– ro zu miem, że wy ni ka ją ca z bar dziej ka -
me ral nej i bez po śred niej for mu ły ba zy.
Prak tycz nie ca ły czas mie li śmy kon takt z
pra cow ni ka mi ba zy, któ rzy na ma wia li na
to, czy na tam to. Nie na chal nie, nie prze -
sad nie, ale ge ne ral nie ca ły czas się na mi in -
te re so wa no. To kwe stia oso bi ste go od bio ru
– znaj dą się ta cy, któ rzy sa mi lu bią so bie
wszyst ko zor ga ni zo wać i nie szu ka ją to wa -
rzy stwa do nur ko wa nia, czy za chę ty na jed -
ną bądź dru gą atrak cję. Obie ba zy są war te
wy pró bo wa nia, a ich ra fy eks plo ro wa nia.
Wy bór po mię dzy ni mi obie ma po zo sta -
wiam nur kom, ka żde mu we dle gu stu.
Ducks Su pe rior, bar dziej ka me ral ną ra fę,
ale z ma ły mi ja skin ka mi, z ka me ral ną ba zą,
faj nym kon tak tem z ob słu gą. Red Sea Di -
ving to z ko lei mek ka dla nur ków, kli ma -
tycz na ba za nur ko wa, ogrom na ra fa, na
któ rej zwie dze nie przez pięć dni to ma ło.

Ku ba Cie ślak
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MAŁY WOREK O NAJWIĘKSZYCH NA RYNKU MOŻLIWOŚCIACH!

ZASKOCZY CIĘ CO NAJMNIEJ 4 RAZY:

1. SUPER ORYGINALNYM WYGLĄDEM  
TO PIERWSZY ASYMETRYCZNY WOREK NA ŚWIECIE

2. WYTRZYMAŁOŚCIĄ  
DWIE BARDZO WYTRZYMAŁE POWŁOKI DBAJĄ  

O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO  (ZEWNĘTRZNA TO CORDURA 1000D)

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

4. BARDZO MAŁĄ WAGĄ WORKA – ZALEDWIE 950G

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

PEANUT 21

V2 ICE MONO + PEANUT 21 =
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CERTYFIKAT CE  CE1463 EN1809

SERIA PEANUT 21

PERFEKCYJNA
KONFIGURACJA

BĄDŹ KOBIETĄ TAKŻE POD WODĄ!

Zastosuj dwa automaty V2 ICE 
-

PRAWDZIWA PRZYGODA ZACZYNA 
SIĘ WŁAŚNIE TU! LUBISZ PODRÓŻOWAĆ?  

DOPUSZCZALNY CIĘŻAR BAGAŻU TO JUŻ 
NIE PROBLEM!

WAGA CAŁEGO ZESTAWU TO ZALEDWIE 2940 G!!!

http://tecline.com.pl
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Ko lej ną eks cy tu ją cą wy pra wę zor -
ga ni zo wa li śmy do jed ne go z na szych
ulu bio nych miejsc na zie mi – do Fi -
li pin. Tym ra zem, wraz z gru pą pięt -
na stu osób, na sta wi li śmy się na
nur ko wa nie w naj bar dziej od da lo nych
i naj pięk niej szych miej scach Vi say. 

Wy pra wę roz po czę li śmy od zbiór ki na
dwor cu PKP w Ryb ni ku, z któ re go wy ru szy -
li śmy w na szą pod róż. Po kil ku go dzi nach
jaz dy po cią giem do tar li śmy do cze skiej Pra -
gi, gdzie wsie dli śmy na po kład Air bu sa
A380. Hu ra! Le ci my na Fi li pi ny! W koń cu
do cie ra my do miej sco wo ści La pu La pu na
Fi li pi nach, gdzie cze ka nas szyb ka od pra -
wa, za ła twie nie for mal no ści oraz trans fer na
prom. Po go da nas nie roz piesz cza, nie bo
jest moc no za chmu rzo ne, tem pe ra tu ra do -
cho dzi do oko ło 30 stop ni, jest bar dzo wil -
got no. Zmę cze ni wy kań cza ją cą pod ró żą,
ale cie ka wi prze żyć, wsia da my na prom,
któ rym pły nie my do Tag bi li ran na wy spie

Ce bu. Stam tąd póź niej prze do sta je my się
na wy spę Pan glo, gdzie spę dza my ko lej ne
dni. Miesz ka my u na sze go przy ja cie la, Pio -
tra Chy liń skie go, któ ry pro wa dzi je dy ny
pol ski re sort na Fi li pi nach.

Na wy spie Pan glao spę dza my in ten syw -
ne pięć dni. Już ko lej ne go dnia ru sza my na
pierw sze dwa nur ko wa nia w re jo nie po bli -
skiej wy spy Ba li ca sag. Wy spa ofe ru je nur -
ko wa nia na pięk nych ścia nach, opa da ją-

Filipiny Dive Tour IV
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cych do po nad 70 m, na któ rych roz wi ja się
bo ga te pod wod ne ży cie. Pięk ne gor go nie,
ko ra le, prze pły wa ją ce w głę bi tuń czy ki oraz
po tę żne ła wi ce jack fi sha. Nic wię cej nie
trze ba do szczę ścia, na praw dę war to to zo -
ba czyć. Ko lej ne nur ko wa nia za pla no wa li -

śmy w no wym, ma low ni czym miej scu wy -
spy Pan glao. Tym ra zem mie li śmy oka zję
po dzi wiać ła wi ce sar dy nek. Nie sa mo wi te,
jak te ry by współ gra ją ze so bą, two rząc je -
den po tę żny or ga nizm. Ko lej ny dzień spę -
dzi li śmy na ca ło dnio wej wy ciecz ce po

wy spie Bo hol, by ły cze ko la do we wzgó rza,
re zer wat tar sju szy, rejs rze ką Lo boc oraz
wie le in nych atrak cji, któ re obo wiąz ko wo
trze ba za li czyć za pusz cza jąc się w tam te
re jo ny. 
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Czas pły nie szyb ko, wie czo ry spę dza my
na pla ży lub zwie dza niu naj bli ższych oko -
lic. Pró bu je my lo kal nych po traw, sta ra jąc
się za pa mię ty wać sma ki, któ re ofe ru ją nam
fi li piń skie sma ko ły ki. Ko lej ne dni, to ko lej -
ne wra że nia, tym ra zem wy bór padł na od -
wie dze nie Oslob, gdzie nur ku je my w

to wa rzy stwie re ki nów wie lo ry bich. Po kli -
ku go dzi nach pły nię cia ło dzią wska ku je my
do wo dy, by po dzi wiać te prze pięk ne, po tę -
żne zwie rzę ta, któ re le ni wie pły wa ją wo kół
nas. Sa ma miej sco wość Oslob to miej sce
czę sto od wie dza ne przez tu ry stów, ze
wzglę du na przy pły wa ją ce tam w po rze

kar mie nia re ki ny wie lo ry bie. Re ki ny są tam
zwa bia ne ła twym po ży wie niem, ser wo wa -
nym przez lo kal ną lud ność, tym sa mym sta -
no wią du żą atrak cję dla tu ry stów. Oso bi ście
wo lał bym spo tkać je w miej scu ich na tu ral -
ne go że ru, gdzie kie dyś uda ło mi się za wę -
dro wać, tj. na wy spie Ley te, na któ rej
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wi dzia łem je w ich na tu ral nym śro do wi sku,
ale ze wzglę du na znacz ną od le głość, któ -
rą mu sie li by śmy po ko nać oraz ogra ni czo ny
czas, wy bór padł wła śnie na Oslob. War to
by ło, po mi mo zro bie nia z te go miej sca

atrak cji tu ry stycz nej, war to to zo ba czyć.
Or ga ni zu jąc ko lej ną ,bo już czwar tą wy pra -
wę na Fi li pi ny chcia łem stop nio wo daw ko -
wać emo cje oso bom, któ re za bra łem ze
so bą. Po czą tek za pla no wa łem bar dzo in -

ten syw nie, zaś ko lej ne dni by ły du żo bar -
dziej le ni we, nie zna czy to oczy wi ście, że
gor sze.

Ko lej ny trans fer. Tym ra zem wy bór padł
na ma łą wy spę Ca bi lao, po ło żo ną po mię -



Nuras.info 6/2017

23

dzy wy spą Ce bu a Bo hol. Na miej sce do sta -
je my się nie wiel ką fi li piń ską ban ką, miesz -
ka my w fi li piń skim re sor cie pro wa dzo nym
przez za przy jaź nio ną z na mi Fi li pin kę Es -
trel le Za gór ski, któ rej mę żem jest Nie miec z
pol ski mi ko rze nia mi. Na wy spie, po za lo -
kal ną lud no ścią, nie ma żad nych tu ry stów.
Choć Ca bi lao nie ofe ru je żad nych atrak cji

tu ry stycz nych, po za nur ko wa niem oraz in -
te gro wa niem się z lo kal ną lud no ścią, to jed -
nak z nur ko we go punk tu wi dze nia jest to
bar dzo in te re su ją ce miej sce. Nur ko wa nie
od by wa się tu na pod wod nych ścia nach,
po ro śnię tych ogrom ną ilo ścią ko ra li, po tę -
żnych gor go ni. Ra fa ofe ru je ogrom atrak cji
dla ma kro fo to gra fi ków, bo gac two pod wod -
ne go ży cia po wo du je, że chce się zo ba czyć

wszyst ko. Ku za sko cze niu, uda ło nam się
spo tkać i sfo to gra fo wać pig mej skie ko ni ki
mor skie o wy mia rach się ga ją cych 5-6 mm,
któ re ży ją i roz wi ja ją się na gor go niach. Po -
za bo ga tym ma kro ży ciem mo żna tu taj na -
tknąć się na wie le ca vern bo ga to
po ro śnię tych ko ra la mi, zaś na sa mej ra fie
po dzi wiać mo żna wie le ga tun ków ryb, wę -
ży mor skich czy żół wi. Czas ru szać da lej,
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ko lej ny dzień to ko lej ny trans fer, tym ra zem
ru sza my na na szą wi sien kę na tor cie! Wy -
spa Apo to ma lut ka wy spa po ło żo na w oko -
li cach wy spy Ne gros.

Pod róż na wy spę jest dłu ga i mę czą ca,
ale zde cy do wa nie war ta za cho du, jest to

bo wiem dla mnie jed no z naj pięk niej szych
miejsc na świe cie do nur ko wa nia!!! Na wy -
spie nie ma słod kiej wo dy (jest do star cza na
z lą du), prąd jest tyl ko z agre ga tu przez kil -
ka go dzin dzien nie. Funk cjo nu ją tu dwa fi -
li piń skie re sor ty, my za trzy ma li śmy się w

tym do brze nam zna nym, pro wa dzo ny
przez dwie fi li pin ki. Sa ma wy spa jest bar -
dzo ma ła, znaj du je się tu taj je den ko ściół,
szko ła oraz tęt nią ca ży ciem wio ska. Nur ko -
wa nie od by wa się w po bli skich miej scach
nur ko wych ota cza ją cych wy spę. Pod wo dą
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mo że my na tknąć się na bo ga te, peł ne ży cia
ogro dy ko ra lo we, czę sto ta kże mo żna spo -
tkać ogrom nych roz mia rów żół wie, wie le
ga tun ków ryb, wę ży mor skich czy prze pły -

wa ją cych w to ni ba ra kud. Na praw dę trud no
to opi sać, trze ba zo ba czyć! Oso bi ście je -
stem na Fi li pi nach czwar ty raz i za ka żdym
ra zem wra cam w to ma gicz ne miej sce z

nie zmien nym za chwy tem. Po za nur ko wa -
niem in te gru je my się z lo kal ną lud no ścią. Z
Pol ski za bra li śmy wie le po da run ków, któ re
roz da li śmy naj młod szym mie szań com wy -
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spy Apo pod czas wi zy ty w lo kal nej szko le.
By ło war to, re ak cje miesz kań ców Apo by ły
nie za po mnia ne, trak to wa li nas jak swo ich.
Jed nym z za pla no wa nych wy da rzeń by ła

msza świę ta w wy ko na niu na sze go przy ja -
cie la, księ dza Mar ka, któ ry uczest ni czył z
na mi w wy pra wie. Pro wa dził on mszę w lo -
kal nym ko ście le, wraz z fi li piń skim księ -

dzem. Na pew no bę dą nas tam pa mię tać
bar dzo dłu go! Czas pły nie nie ubła ga nie
szyb ko, po ra wra cać do do mu. Ze smut -
kiem opusz cza my Apo, cze ka nas jesz cze
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ostat ni trans fer au to ka rem do Ce bu, gdzie
spę dza my ostat ni dzień po by tu na Fi li pi -
nach. Tak jak na pi sa łem na po cząt ku, wy -
pra wę za pla no wa łem tak, by stop nio wo
daw ko wać emo cje uczest ni kom wy pra wy.
Po czą tek był bar dzo in ten syw ny, za czął się

od od wie dze nia tych naj bar dziej tu ry stycz -
nych miejsc, na stęp nie po wo li zwal nia li -
śmy, za czę li śmy się za pusz czać w miej sca,
gdzie tu ry sty ka nie roz wi ja się tak, jak na
wy spie Pan glao, a gdzie z ca łą pew no ścią
mo żna po wie dzieć, że czas się za trzy mał.
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Wszyst ko po to, by po ka zać, jak na praw dę
wy glą da ją Fi li pi ny, te praw dzi we, a nie te z
ko lo ro wych fol de rów. Z po nad trzy ty go -
dnio wej wy pra wy przy wieź li śmy ogrom
zdjęć, nie za po mnia nych chwil i wra żeń.
Już te raz zde kla ro wa li śmy się, że za dwa la -

ta znów wra ca my w na sze ulu bio ne miej -
sce na zie mi, aby od kry wać no we ta jem n- i -
ce pod i nad wo dą.

Ma rek Men cel – In struk tor Tra iner NA UI

fot.: Bar ba ra Glenc i Ma rek Men cel

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

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

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

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


OLYMPUS PEN E-PL7

Kieszonkowa
perełka ...

... zachwyca
zdjęciami

podwodnymi
W OBUDOWIE PT-EP12

https://www.olympus.pl/site/pl/c/cameras/
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Rum mu to miej sce ta jem ni cze i
wciąż ma ło zba da ne przez Po la ków.
W so bo tę ra no, za pa ko wa ni w kam -
pe ra, ru szy li śmy w dro gę… Mi mo 670
km dzie lą cych nas od ce lu pod ró ży,
tra sa mi nę ła w mgnie niu oka, za pew -
ne dla te go, że tam się po pro stu je -
dzie, a nie tak jak u nas, od wio ski
do wio ski. Dro gi są rów ne, miej sca -
mi roz ta cza ją się wi do ki na mo rze. 

Ostat nie 70 km je cha li śmy w opa dach
śnie gu, z lek kim prze ra że niem w oczach,
jed nak nie więk szym niż u bo cia nów sto ją -
cych przy dro dze. Cie ka we, co one so bie
my śla ły… Po do tar ciu na miej sce pierw sza
rzecz, ja ką mu sie li śmy zro bić, to ule pie nie
bał wa na i wy sła nie je go zdję cia do Pol ski.
Po tem za pla no wa li śmy so bie zwie dza nie
te re nu, czy li spa cer nad wo dę i tu spo tka ła
nas ko lej na nie spo dzian ka –  pięk ny la zur.

Dru gi dzień nie ste ty nie przy niósł zmian
po go do wych, a co za tym idzie nie ko niecz -

Kamieniołom Rummu
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nie nada wał się na nur ka. Sil ny wiatr, do te -
go deszcz ze śnie giem nie po zo sta wiał nam
wy bo ru, to też plan był szyb ki i pro sty, zwie -
dza my oko li ce. By li śmy przy go to wa ni na ró -
żne trud no ści, więc za bra nie ro we rów
oka za ło się fan ta stycz nym po my słem i wła -
śnie w ta ki spo sób ob je cha li śmy ka mie nio -
łom do oko ła. Tra sa pro wa dzi ła wzdłuż
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zbior ni ka, jej trud ność oce nia my na po ziom
hard, bio rąc pod uwa gę do tych cza so we wy -
pra wy ro we ro we. Dziel nie po ko ny wa li śmy
wszel kie prze ciw no ści, bło to, ka łu że, ró żne -

go ro dza ju wznie sie nia oraz skar py, aż nam
tchu bra ko wa ło, choć to nie je dy na rzecz za -
pie ra ją ca dech w pier si, bo wi do ki by ły
wręcz fan ta stycz ne! Po prze pra wie przez

wy so ki płot (z ro we ra mi jest to pe wien wy -
czyn), uda ło się nam do je chać pod słyn ną
gó rę „Ash mo un ta in“, któ rą wi dzie li śmy na
zdję ciach. Po wsta ła ona pod czas prac gór ni -
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czych zwią za nych z wy do by ciem wa pie nia.
Gó ra skła da się głów nie z po zo sta ło ści wa -
pie ni i ma oko ło 70 me trów wy so ko ści. Na
szczy cie znaj du je się po kry wa na ziem na.

Wspi nacz kę na tę atrak cję tu ry stycz ną utrud -
niał nam sil ny wiatr i pa da ją cy śnieg. Na gle
zmę cze nie ode szło w nie pa mięć, sta nę li śmy
jak wry ci, ota cza ją cy nas wi dok wy na gro dził

wszyst kie nie do god no ści. Wię zie nie uka za -
ło się jak na dło ni i do te go ta hip no ty zu ją ca
nie bie ska wo da, w któ rej wi dać by ło za la ne
bu dyn ki… Ca ła oko li ca by ła w za się gu
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wzro ku, coś prze pięk ne go, coś, co trze ba by -
ło uczcić chwi lą re lak su.

Po wy ciecz ce i obie dzie przy szedł w
koń cu czas na nur ko wa nie, po to tu prze -
cież przy je cha li śmy. Na pierw sze nur ko wa -

nie ze szli śmy z po mo stu tuż przy na szym
obo zo wi sku. Wo da w tym miej scu nie ste ty
nie roz piesz cza ła wi docz no ścią, po nie waż
by ło du żo gli ny. Póź nym po po łu dniem wy -
bra li śmy się na ko lej ną wy ciecz kę ro we ro -

wą i dzię ki te mu od kry li śmy faj ne miej sce
nur ko we na na stęp ny dzień. W związ ku z
tym, że po go da jak by trosz kę się po pra wia -
ła, sło necz ko świe ci ło, z więk szą ocho tą
wy bra li śmy się na ko lej ne nur ko wa nie. Na
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wcze śniej upa trzo nym miej scu spo tka li śmy
trzy oso by. Roz mo wy w ję zy ku ro syj skim
nie sta no wi ły naj mniej sze go pro ble mu,
więc do wie dzie li śmy się o ko lej nych miej -

scach nur ko wych, po rę czów kach i wszyst -
kich za la nych bu dyn kach. Po za nu rze niu
bez tru du od na leź li śmy po rę czów kę i pły y -
y nę li śmy.., aż w koń cu po 30 mi nu tach i

po ko na niu 250 me trów do tar li śmy do dziw -
nej ma szy ny na gą sie ni cach, od któ rej od -
cho dzi ły jesz cze dwie po rę czów ki. Nie ste ty
ilość po wie trza bez względ nie zmu si ła nas
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do po wro tu. Na brze gu, przy oka zji po ga -
węd ki z jed nym z miesz kań ców Rum mu
uda ło nam się po znać wię cej szcze gó łów
zwią za nych z tym miej scem. Ma szy na, któ -
rą wi dzie li śmy to bor ma szy na (po jazd słu -
żą cy do od wier tów), jed na z po rę czó wek

pro wa dzi do ko par ki, a o dru giej za po -
mniał…

Po po łu dniu oczy wi ście cze ka ła nas wy -
ciecz ka ro we ro wa, tym ra zem wzdłuż ogro -
dze nia wię zie nia. Gdzie nie gdzie da ło się
wejść do środ ka i wspiąć na wie życz ki,

skąd wi do ki by ły wprost nie sa mo wi te. Pa -
trząc na to wszyst ko, za sta na wia li śmy się,
jak to mu sia ło wy glą dać w cza sach funk cjo -
no wa nia wię zie nia. Na stęp ny dzień po -
świę ci li śmy na od po czy nek i re laks
ro we ro wy, a póź niej wy bra li śmy się do Tal -
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li na. Sta re mia sto jest nie zwy kle kli ma tycz -
ne, a wi dzia ne no cą wprost prze ślicz ne.
Jed nym z naj czę ściej sły sza nych ję zy ków
był oczy wi ście pol ski.

Ostat nie go dnia na szej es toń skiej przy go -
dy po je cha li śmy na miej sce wska za ne przez
miej sco we go, w któ rym mie li śmy zo ba czyć

bu dyn ki. Chwi lę po wsko cze niu do wo dy od -
na leź li śmy po rę czów kę. Oka za ło się, że zno -
wu trze ba by ło prze pły nąć spo ry ka wa łek, ale
w koń cu tra fi li śmy na bu dyn ki. Do kład niej
by ły to kon te ne ry. Fan ty le żą ce do oko ła nich
na praw dę zro bi ły wra że nie, któ re do peł ni ły
jesz cze ra ki w ko lo rze czar nym. Po dłu gim

nur ko wa niu i prze rwie na po si łek, po sta no -
wi li śmy zmie nić miej sce nur ko we na są sied -
ni akwen. Miej sco wi twier dzi li, że nic tam
nie ma, dla te go nikt tam nie nur ku je, jed nak
nas bar dzo ku si ła przej rzy sta wo da. Zbior nik
jest od dzie lo ny od głów ne go, ale za to z wi -
docz no ścią się ga ją ca 6 me trów. Nur ko wać
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mo żna by ło płyt ko, bo rap tem do 4 me trów,
ale za ba wa by ła przed nia, su per na wi sy skal -
ne, re cho czą ce ża by, tro chę ry bek i to nie sa -
mo wi te uczu cie uno sze nia się w po wie trzu,
po nie waż nie by ło wi dać wo dy.

Po nur ko wa niach usie dli śmy przed kam -
pe rem i tro chę re flek syj nie wspo mi na li śmy
mi nio ne dni, w koń cu na licz ni ku ro we ro -

wym wid nie je 100 km. Mi mo chło du i śnie -
gu z desz czem, wra ca my opa le ni i
uśmiech nię ci, z nie do sy tem nur ko wym i
pla na mi na po wrót w to ma gicz ne miej sce.
Es to nia — kraj ogrom nej prze strze ni, nie sa -
mo wi tych miejsc, ci szy i spo ko ju.

Ewa Dru cis

fot. Łukasz Drucis
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Zapraszamy
na nurkowania 

w zimnych
zakątkach globu.
Lipiec – Spitzbergen
Wrzesień – SAFARI

na Lofotach
Nie możesz przeoczyć tych wypraw

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

jaskiniach
- nurkowania

w akompaniamencie Orek

Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl

tel.601321557

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

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

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

http://4divers.pl/
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/


Nuras.info 6/2017

40

Trans port lot ni czy – no we lo ty z
Pol ski do Pu er to Pla ta

Pol skie li nie lot ni cze LOT Air li nes
pod pi sa ły z biu rem pod ró ży Ra in bow
To urs umo wę na za pew nie nie trans -
por tu lot ni cze go. Od paź dzier ni ka
2017 r. raz w ty go dniu bę dzie mo żna
po le cieć z War sza wy bez po śred nio
do Pu er to Pla ta na pół noc nym wy -
brze żu Re pu bli ki Do mi ni kań skiej.

W 2016 r. do Re pu bli ki Do mi ni kań skiej
przy je cha ły 23 tys. Po la ków i Po lek, czy li o
108% wię cej niż w ze szłym ro ku. W stycz -
niu i w lu tym do kra ju przy je cha ło ok. 6281
tu ry stów z Pol ski.

Ta nie li nie lot ni cze Le vel Air li nes bę dą
la tać z Pun ta Ca na

Li nie lot ni cze LE VEL Air li nes, czło nek
gru py IAG Gro up, za in au gu ro wa ły w
czerw cu lo ty rej so we z Bar ce lo ny do Pun ta
Ca na w Re pu bli ce Do mi ni kań skiej. Pierw -
szy lot miał miej sce 2 czerw ca 2017 r. na
po kła dzie no we go Air bu sa A330. Sa mo lot

za bie ra na po kład 293 pa sa że rów w kla sie
eko no micz nej i 21 osób w kla sie Pre mium.
Sa mo lo ty star to wać bę dą z lot ni ska El Prat
dwa ra zy w ty go dniu – za wsze w śro dę o
go dzi nie 9:40 oraz w so bo tę o 10:15. Bi le -
ty mo żna za re zer wo wać na stro nie:
www.fly le vel.com lub www.ibe ria.com.

Wię cej po łą czeń lot ni czych z Nie miec
Fir ma CON DOR Air li nes i Azur Air uru -

cho mią w se zo nie zi mo wym 2017/2018 ko -
lej ne lo ty czar te ro we na pół wy sep Sa maná,
do Pu er to Pla ta i do Pun ta Ca na w Re pu bli -
ce Do mi ni kań skiej.

Biu ro pod ró ży DER To uri stik bę dzie od
li sto pa da 2017 r. za bie rać klien tów z Ko lo -
nii na Sa maná (262 miejsc), a ta kże z
Düssel dor fu do Pu er to Pla ta (268 miejsc).

To uro pe ator Anex To ur bę dzie ob słu gi -
wać po łą cze nia do Re pu bli ki Do mi ni kań -
skiej trzy ra zy w ty go dniu w se zo nie let nim
oraz pięć ra zy w ty go dniu w se zo nie zi mo -
wym. Pa sa że ro wie le cieć bę dą na po kła -
dzie Azur Air sa mo lo ta mi Bo eing 767-300
(330 miejsc). Po łą cze nia lot ni cze do Pun ta

Ca na bę dą re ali zo wa ne za wsze w po nie -
dzia łek i w śro dę z Düssel dor fu i w piąt ki z
ber liń skie go Schöne fel du.

Dłu gość po by tu się wy dłu ża, wy dat ki tu -
ry stów ro sną

Zgod nie ze sta ty sty ka mi Ban ku Cen tral -
ne go Re pu bli ki Do mi ni kań skiej (BCRD) w
ze szłym ro ku tu ry ści za gra nicz ni spę dzi li w
Re pu bli ce Do mi ni kań skiej śred nio 8,54 no -
cy, czy li o 2,57% wię cej niż dwa la ta te mu.
Śred nie wy dat ki na je den dzień wy no si ły
130,66 USD, czy li o 0,84% wię cej niż w
2015 r.

Da ne te do ty czą wy łącz nie tu ry stów, któ -
rzy przy by wa ją do kra ju na po kła dzie sa -

Republika Dominikańska pełna wrażeń
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mo lo tów. Pa sa że ro wie stat ków trans atlan -
tyc kich wy da li śred nio 82,98 USD, czy li o
1,10% wię cej niż dwa la ta te mu.

Gdzie się ży je naj le piej? W Las Ter re nas
Mia stecz ko Las Ter re nas na pół wy spie

Sa maná na le ży do dzie wię ciu naj lep szych
miejsc do ży cia, twier dzi por tal li ve an di -

nve sto ver se as.com. Ran king przy go to wa li
emi gran ci ży ją cy za gra ni cą, uwzględ nia jąc
kry te ria ta kie jak in we sty cje, bu si ness czy
do stęp do opie ki me dycz nej.

Zgod nie z ich sło wa mi, w Re pu bli ce Do -
mi ni kań skiej „w po rów na niu z po zo sta ły mi
kra ja mi na Ka ra ibach, kosz ty ży cia są sto -
sun ko wo ni skie. Las Ter re nas jest co raz le -
piej do stęp ne i nie ustan nie zwięk sza się tu
po byt na wy naj my“. Wśród in nych miast i

miej sco wo ści wy po czyn ko wych na li ście
zna la zło się np. por tu gal skie Al ga rve i Li -
zbo na, ko lum bij skie Ca li i Bo gotá, mek sy -
kań skie let ni sko Playa del Car men,
pa nam skie Coclé, bra zy lij ska Ce ara i wy spy
Re pu bli ki Zie lo ne go Przy ląd ka.

Sin gles We ek
Nie daw no wy re mon to wa ny re sort Oc ci -

den tal Ca ri be (wcze śniej Bar ce ló Pun ta Ca -
na) zmie nia tra dy cyj ne wy obra że nia o
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urlo pie. Od 12 do 19 li sto pa da 2017 or ga -
ni zu je tzw. „Sin gle We ek“, ty dzień pe łen
wy cie czek, ak tyw ne go spę dza nia wol ne go
cza su, spor tu i wie czo rów te ma tycz nych
dla wszyst kich sin gli. W pro gra mie zna leźć
mo żna np. tur nie je siat ków ki pla żo wej, lek -
cje ae ro bi ku, kon kur sy ta necz ne, prze bie ra -
ne im pre zy lub sza leń stwa w pia nie.

Dzie siąt ki ty się cy tu ry stów wy bra ło się na
ob ser wa cje wie lo ry bów

Pół wy sep Sa maná na pół noc nym -wscho -
dzie Re pu bli ki Do mi ni kań skiej był aż do
2007 r. miej scem prak tycz nie nie zna nym,
gdzie tu ry ści przy je żdża li sto sun ko wo rzad -
ko. Sy tu acja zmie ni ła się po wy bu do wa niu
lot ni ska, dzię ki któ re mu po dwo iła się ilość
za gra nicz nych tu ry stów. Se zon głów ny trwa
od stycz nia do mar ca, kie dy w Za to ce Sa -
maná mo żna zo ba czyć ty sią ce hum ba ków,
na zy wa nych też śpie wa ją cy mi wie lo ry ba -
mi. To dla te go, że w cza sie go dów, z po -
wo du któ rych tu taj przy pły wa ją, wy da ją
gło śne dźwię ki przy po mi na ją ce śpiew. W
te go rocz nym se zo nie let nim przy je cha ło je
pod glą dać aż 50 tys. osób.

Re mont w Ho tel Grand Pa ra di se Sa maná
Ho tel Grand Pa ra di se nie da le ko Las Ga -

le ras na pół wy spie Sa maná cze ka re mont
po ko jów, ba se nów oraz re stau ra cji. Za kwa -
te ro wa nie w ho te lu Grand Pa ra di se nie da le -
ko Las Ga le ras na pół wy spie Sa maná ma w
swo ich ka ta lo gach więk szość eu ro pej skich
biur pod ró ży. To ho tel ide al ny za rów no dla
osób szu ka ją cych miej sca do re lak su, jak i
mi ło śni ków ak tyw ne go spę dza nia wol ne go
cza su. Co dzien nie przy go to wy wa ne są tu -

taj ró żne atrak cje oraz im pre zy spor to we,
np. kur sy nur ko wa nia, lek cje ae ro bi ku,
wind sur fin gu, pły wa nia na ka ja kach czy rej -
sy ło dzia mi, kil ka me trów od ho te lo wej pla -
ży znaj du je się na tu ral ne oce ana rium
Na tu ral Ka io. Go ście ho te lo wi do ce nia ją
przede wszyst kim do bre za ple cze dla ro -
dzin z dzieć mi, ma łą od le głość od pla ży,
mi ły i po moc ny per so nel oraz wy śmie ni tą
kuch nię. Do ulu bio nych re stau ra cji na le ży
przede wszyst kim Aser ra de ro, Sea Sca pe,
Mi che lan ge lo i Asia Tep pa ny aki&Su shi Bar.

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

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

Tel.:+420 222 231 078
E -ma il: po land@go do mi ni can re pu blic.com
Web: www.Go Do mi ni can Re pu blic.pl;
www.Go Do mi ni can Re pu blic.com
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CENTRUM NURKOWE CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a

40-570 Katowice

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

tel. kom. Paweł: 602 619 807

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl

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

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

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

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

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

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.hydrozagadka.pl
http://www.lofoten-diving.com
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„Trzy kre secz ki w le wo tym po krę -
tłem, a tu taj krę cisz do te go miej sca”
– ta to uczył mnie naj prost szych usta -
wień. By łam zbyt ma ła, by ro zu mieć
za le żno ści mię dzy ISO, cza sem i
przy sło ną. Ale wła śnie do sta łam no -
wą za baw kę – swój pierw szy apa rat.
Już wte dy wie dzia łam, że kie dyś bę -
dzie my nie roz łącz ni. W so bot nie wie -
czo ry urzą dza li śmy w ga bi ne cie ta ty
ciem nię. Zgod nie od li cza ły śmy z sio -
strą – „sto dwa dzie ścia je den, sto
dwa dzie ścia dwa, sto dwa dzie ścia
trzy” – i w ku we cie dzia ła się ma gia.

Ja kiś czas po tem na stą pi ła era apa ra tów
cy fro wych. Po sia da nie ta ko we go zwal nia ło
mnie z ko niecz no ści zgłę bia nia taj ni ków fo -
to gra fii. Zdję cia ro bi ły się sa me. Pod czas
wa żnych wy da rzeń oraz wy jaz dów to wa -
rzy szy ła mi zwy kle ja kaś nie złej ja ko ści lu -
strzan ka. W to reb ce za wsze mia łam ma ły
apa rat kom pak to wy. Wkrót ce je go miej sce
za jął te le fon ko mór ko wy. Pla ny za ję cia się

fo to gra fią „na po wa żnie” ze szły na dal szy
plan. Ale za wsze wie dzia łam, że ta ka chwi -
la na dej dzie.

Od za wsze też wie dzia łam, że bę dę nur -
ko wać. Tuż po pod sta wo wych kur sach tra -
fi łam pod opie kę kra kow skie go cen trum

Mój najlepszy kumpel – Olympus E-PL7
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nur ko we go „NA UTI CA”. Pod czas pierw sze -
go sa fa ri mia łam ze so bą nie wiel ki apa rat
kom pak to wy z pro stą obu do wą. Nie ste ty
pięk no pod wod ne go świa ta na zdję ciu wy -
ko na nym „małp ką” zmie nia się w wiel ki
błę kit. Ale tak wiel ki i błę kit ny, że oprócz
nie go nic in ne go na zdję ciu nie wi dać.

Opa no wa nie pro ste go sprzę tu nie by ło

trud ne. Tryb au to ma tycz ny wy star czał, by
zdję cia ro bi ły wra że nie na kimś, kto ni gdy
pod wo dą nie był. Nie by ło to jed nak sa tys -
fak cjo nu ją ce dla mnie. Po dob nie mó wił
Piotr Stós, współ wła ści ciel „Na uti ki”, je den
z naj lep szych fo to gra fów pod wod nych w
Pol sce. Na uczył mnie pod staw i uświa do -
mił, że nie za li czę pro gre su bez zmia ny

sprzę tu. Dzię ki je go uprzej mo ści, pod czas
ko lej ne go sa fa ri do sta łam do prze te sto wa -
nia apa rat Olym pus E -PL7 z obu do wą pod -
wod ną PT -EP12.

Mo je po ję cie o za le żno ściach mię dzy
ISO, cza sem a przy sło ną by ło nie wie le
więk sze niż w dzie ciń stwie. Pod czas pierw -
szych nu rów ko rzy sta łam z usta wień au to -
ma tycz nych, a zdję cia by ły o wie le lep sze
niż wszyst kie ro bio ne do tych czas. Za czę -
łam po wo li roz gry zać ró żne mo żli wo ści
apa ra tu E -PL7. Pod ko niec nur ko wań pra -
co wa łam już wy łącz nie „prze po ną na ma -
nu elu”, czy li przy sło ną na „ma nu alu”.

No wa za baw ka spodo ba ła mi się na ty le,
że po sta no wi łam spra wić so bie iden tycz ny
ze staw. Zwłasz cza że już wcze śniej pla no -
wa łam za kup no we go apa ra tu do ro bie nia
zdjęć „po wierzch nio wych”. Mo ja uko cha -
na lu strzan ka dzia ła ła bez za rzu tu, jed nak
jej roz mia ry unie mo żli wia ły za bie ra nie jej
ze so bą za wsze i wszę dzie. Zwy kle koń czy -
ło się na wy ję ciu smart fo na z kie sze ni, ale
ja kość zdjęć ro bio nych „ko mór ką” oka zy -
wa ła się nie wy star cza ją ca. Po trze bo wa łam
cze goś z peł nym za kre sem usta wień ma nu -
al nych, cze goś w mia rę nie skom pli ko wa ne -
go w ob słu dze i – co naj wa żniej sze  – o
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nie wiel kich roz mia rach. To bar dzo wa żny
pa ra metr, nie tyl ko dla ko biet. Pa no wie też
nie lu bią ta chać ze so bą du że go, cię żkie go
sprzę tu. O ile nie sta no wi to tak wiel kie go
pro ble mu na co dzień, o ty le pod czas pa -
ko wa nia ba ga żu, któ re go wa ga wy no si 20-
23 kg, cię żar sprzę tu fo to gra ficz ne go „ro bi
ró żni cę”. Aby mieć peł ną kon tro lę nad cen -
nym ła dun kiem, ka żdy fo to gra fu ją cy nu rek
pa ku je sprzęt fo to gra ficz ny do ba ga żu pod -

ręcz ne go, któ re go li mit wa go wy wy no si 5-
8 kg – nie da się ukryć, że wa ga oraz roz -
miar apa ra tu i obu do wy są tu rów nież
istot ne. Pa mię taj my, że apa rat z obu do wą
to pod sta wa ekwi pun ku. Ale bar dziej za -
awan so wa ny fo to graf po trze bu je prze cież
jesz cze lamp, pod staw, ra mion, uchwy tów,

oraz obiek ty wów – sze ro ko kąt ne go, fi sheye
czy ma kro. Wszyst ko ra zem osią ga po kaź -
ną wa gę i roz miar. Trud no zre zy gno wać z
lamp, ra mion i obiek ty wów, ale mniej szy
roz miar apa ra tu, a co za tym idzie obu do -
wy, z pew no ścią nie po gor szy ja ko ści na -
szych zdjęć. Po zwo li na to miast zmie ścić się
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w roz ma itych li mi tach i zwięk szy kom fort
pod ró ży. A i pod wo dą ła twiej i szyb ciej bę -
dzie nam się prze miesz czać. Dla mnie jed -
nak naj wa żniej sze by ło to, by na wy jaz dy
brać tyl ko je den apa rat – ta ki, któ ry spraw -
dzi się i w gó rach, i na pla ży, pod czas zwie -
dza nia oraz pod wo dą.

Za opa trzo na w no we go E -PL7 i obu do wę
zna la złam się na warsz ta tach fo to gra ficz -
nych pro wa dzo nych przez Ire nę Stan gier -
ską – jed ną z naj bar dziej uzna nych i
ce nio nych ko biet fo to gra fu ją cych pod wo dą
– oraz przez Pio tra Stó sa. Za ich na mo wą
do ze sta wu do łą czy łam lam pę. Już nie mu -

sia łam ko rzy stać ze świa tła za sta ne go, mo -
głam w koń cu za cząć ba wić się de ta lem.
Na mo ich zdję ciach prze sta ły kró lo wać
ciem ne syl wet ki. Ka żdy z nas, czy li ka żdy
z uczest ni ków warsz ta tów, dys po no wał in -
nym sprzę tem. Przy roz ma itych po rów na -
niach mo je zdję cia wy pa da ły za ska ku ją co
do brze. W ja ko ści nie ustę po wa ły zdję ciom
ro bio nym przez du żo dro ższe apa ra ty. Ko -
le gom za zdro ści łam je dy nie obiek ty wów
sze ro ko kąt nych i ko pu ło wych tzw. „fi -
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sheye”, czy li ry bie go oka. Dzię ki ta kim
obiek ty wom pa no ra my na zdję ciach są
pięk niej sze, ja ski nie prze stron niej sze, a
wra ki fan ta stycz nie po wy gi na ne. Oka za ło
się, że do mo jej obu do wy mo żna bez pro -
ble mu do krę cić so czew kę sze ro ko kąt ną, a
do niej jesz cze do dat ko wo mo kry port ko -
pu ło wy ty pu „fi sheye”. To wiel ka wy go da –
za rów no so czew kę, jak i obiek tyw mo żna
w do wol nej chwi li od krę cić (na wet pod wo -

dą), by sfo to gra fo wać in te re su ją cy nas de -
tal, po czym bez pro ble mu przy krę cić je po -
now nie.

Na na stęp ne sa fa ri po je cha łam za opa -
trzo na w so czew kę sze ro ko kąt ną oraz zna -
jo mość Li gh tro oma – jed ne go z pro gra mów
do ob rób ki zdjęć. Ro bie nie zdjęć, któ re są
do bre tuż po ścią gnię ciu ich z kar ty to jed -

no. Umie jęt ne wy cią ga nie ze zdjęć te go, co
jest w nich naj bar dziej in te re su ją ce, ko rek -
cja szu mów i za bru dzeń, czy też „pod cią -
ga nie” ko lo rów to zu peł nie osob na spra wa.
Czę sto je ste śmy roz cza ro wa ni tym, że zdję -
cie kom plet nie nie od da je pięk na pod wod -
ne go świa ta. War to uświa do mić so bie, że
naj czę ściej wi ny za to nie po no si apa rat,
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tyl ko na sza nie umie jęt ność usta wia nia wła -
ści wych pa ra me trów. Z po mo cą przy cho -
dzi wte dy pro gram do ob rób ki zdjęć. Wie le
mo ich ka drów tra fi ło by do ko sza, gdy by nie
Mar cin Woj ta sik – zna ko mi ty fo to graf, któ -
ry pro wa dzi rów nież warsz ta ty fo to gra ficz -
ne pod czas sa fa ri. Uświa do mił mi, jak wie le
mo żna zdzia łać dzię ki pro gra mo wi, jak

wie le nie uda nych po zor nie zdjęć – ura to -
wać. Od tej po ry ni gdy nie ka su ję zdję cia,
pó ki nie spraw dzę, czy nie mo żna go po -
pra wić.

No do brze, ale co po zej ściu z ło dzi?
Otóż po wy ję ciu E -PL7 z obu do wy otrzy -
mu je my bar dzo zgrab ny, zwar ty i ele ganc -
ki apa rat, sty li zo wa ny na kla sycz ne mo de le.

Ma wiel kość kom pak tu, ale mo żli wo ści
prze ogrom ne. To bez lu ster ko wiec, ale ja -
kość zro bio nych nim zdjęć nie ustę pu je lu -
strzan kom. W ze sta wie znaj dzie my
nie wiel ką lamp kę, któ rą w ka żdej chwi li
mo że my wy piąć i scho wać w po ręcz nym
etui przy mo co wa nym do pa ska. Zmniej sza
to do dat ko wo roz miar apa ra tu. Dzię ki te mu
za bie ram go ze so bą prak tycz nie wszę dzie
– do pra cy, na spa ce ry z dzieć mi, na nar ty,
na krót kie wy ciecz ki i da le kie pod ró że. W
ofer cie do stęp ne są trzy ko lo ry apa ra tu:
czar ny, srebr ny i bia ły. Ja zde cy do wa łam
się na ko lor czar ny. Fa shio nist ki ma ją do
wy bo ru mnó stwo ak ce so riów – no wo cze -
sne, sty lo we i ko lo ro we pa ski, etui oraz wo -
recz ki, a ta kże kla sycz ne, skó rza ne
po krow ce na dłu gim pa sku.
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Naj wa żniej szy jest jed nak uni wer sa lizm
E -PL7. Pa su je do nie go więk szość do stęp -
nych na ryn ku obiek ty wów (nie tyl ko mar ki
Olym pus) – sze ro ko kąt ne, re por ta żo we, ja -
sne por tre to we oraz ma kro. Do te le obiek ty -
wu, któ ry ku pi łam w ze sta wie, wy star czy
przy mo co wać nie wiel kich roz mia rów so -

czew kę ma kro, by re je stro wać naj mniej sze
cu da te go świa ta. Z przy jem no ścią te stu ję
też in ne obiek ty wy – np. sze ro ko kąt ne pod -
czas ostat niej wy pra wy w gó ry. E -PL7 jest
nie zwy kle in tu icyj ny. Na ekra nie LCD, tuż
przed na ci śnię ciem spu stu mi gaw ki, wy -
świe tla ją się wszel kie po trzeb ne in for ma cje,
co bar dzo uła twia usta wia nie wła ści wych

pa ra me trów. Apa rat pro wa dzi mnie krok po
kro ku. Rok te mu by łam la ikiem, je śli cho -
dzi o wie dzę fo to gra ficz ną. Da lej się za ta -
kie go uwa żam, ale z E -PL7 ko rzy stam już
świa do mie. Ma ło te go – nie mam naj mniej -
szych pro ble mów, by wci snąć go do rę ki
przy pad ko we mu prze cho dnio wi, usta wiw -
szy przed tem tryb „au to”.
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Wspo mnę jesz cze o funk cjach spe cjal -
nych, któ re na wia sem mó wiąc uwiel biam.
To SCN, czy li pro gra my te ma tycz ne do sto -
so wa ne do te ma ty ki zdję cia. Chęt nie ko rzy -
stam z pro gra mów „Sce ny noc ne”, „Sport”,
„Kra jo braz”, „Por tret”, „Pa no ra ma”, „Ma -
kro”, „Sze ro ki kąt” oraz „Fo to 3D”. Ale
praw dzi wy ra ry tas to ART, czy li fil try ar ty -

stycz ne, dzię ki któ rym mo żna uzy skać nie -
praw do po dob ne efek ty. Czę sto wy bie ram
fil try „Cross pro ces”, „Pop art”, „Zmięk cze -
nie ostro ści”, „Vin ta ge”, „Se pia”, „Akwa re -
la” i mój uko cha ny „Ziar ni sty film”. Zda ję
so bie spra wę, że za wo do wym fo to gra fom
nie przy stoi z ta kich pro gra mów ko rzy stać,
ale dla ama to rów jest to na praw dę cie ka we

uroz ma ice nie  – dzię ki nim zdję cia ma ją
spe cy ficz ny styl i uni ka to wy cha rak ter. Fa ni
krę ce nia fil mów rów nież nie po win ni być
roz cza ro wa ni.

Na za koń cze nie dro biazg – ru cho my
ekran LCD. Oka że się on nie zwy kle przy -
dat ny pod czas ro bie nia „sel fie” oraz w sy tu -
acjach, gdy trze ba fo to gra fo wać z po zio mu
stóp, czy też z gó ry, al bo gdy chce my zro -
bić zdję cie „z bio dra”, czy li tak, by nikt te -
go nie wi dział.

Przy zna ję – przed kup nem no we go
sprzę tu ba da łam kil ka in nych mo de li apa -
ra tów. Po rów ny wa łam spe cy fi ka cje, spraw -
dza łam sto su nek ja ko ści do ce ny, ła twość
ob słu gi oraz mo żli wo ści łą cze nia z roz ma -
ity mi ak ce so ria mi optycz ny mi. Po ro ku
użyt ko wa nia E -PL7 wiem, że do ko na łam
naj lep sze go wy bo ru.

Wszyst kie zdję cia za miesz czo ne w ar ty -
ku le zo sta ły wy ko na ne apa ra tem Olym pus
E -PL7. Ro biąc zdję cia pod wod ne, ko rzy sta -
łam z obu do wy pod wod nej Olym pus PT -
-EP12.

Alek san dra “Gol di” Go dlew ska 

– pa sjo nat ka nur ko wa nia i fo to gra fii, 

ak tor ka zwią za na z Te atrem Ba ga te la w Kra ko wie.
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Biał ko, któ re spo ży wa my co dzien -
nie, a w za sa dzie po win ni śmy spo -
ży wać, jest jed nym z pod sta wo wych
bu dul ców ka żdej ko mór ki na sze go
or ga ni zmu. Biał ko skła da się z tzw.
ami no kwa sów, któ rych jest 22. Funk -
cji pro te in w or ga ni zmie ludz kim
zna my wie le, na to miast zde cy do wa nie
ta naj wa żniej sza, to bu do wa nie ma sy
mię śnio wej, utrzy my wa nie ma sy mię -
śnio wej, a tym sa mym ca łe go szkie -
le tu czło wie ka. 

Od ra zu na su wa się pro sty wnio sek. Brak
mię śni skut ku je ura za mi i bó la mi krę go słu -
pa, sta wów itp. Zna my to, praw da? A za -
tem, czy je my wy star cza ją co du żo biał ka w
na szym co dzien nym po sił ko wym ze sta wie.

Pod czas ćwi czeń i wy sił ku fi zycz ne go, a
nur ko wa nie za li cza my do ta kiej ak tyw no -
ści, po trzeb ne nam bę dzie wię cej biał ka,

niż oso bom sie dzą cym co dzien ne za biur -
kiem.

Ilość biał ka, któ re go po trze bu jesz jest
uza le żnio na przede wszyst kim od bu do wy
cia ła, wa gi, czy try bu ży cia. Śred nio mo żna
przy jąć, że mę żczy zna, któ ry dzien ne spo -
ży wa ok. 2000 kcal, po wi nien w tym mieć
ok. 150 gram biał ka, aby utrzy mać mię śnie
w na le ży tym sta nie. U ko biet, któ re spo ży -

wa ją oko ło 1400 kcal na do bę, biał ko po -
win no sta no wić 50-100 gram… Czy li nie
jest to tak, mi łe pa nie, że wy star czy mar -
chew ka, jabł ko, bo chcę schud nąć i bę dzie
do brze. Biał ko jest bar dzo istot ne w die cie!

In nym pro ble mem jest to, że pod czas
nur ko wa nia ma my o wie le więk szy wy da -
tek ener ge tycz ny i zwy czaj nie chce nam się
jeść. Or ga nizm wręcz krzy czy – jeść! I tu

Proteiny – czyli białko 
– czy jest potrzebne nurkowi?

Trójwymiarowa struktura białka (enzymu) – izomerazy triozofosforanowej. Po lewej prezentacja
poszczególnych atomów, rozróżnionych kolorami. W środku struktura drugorzędowa białka. Po prawej
prezentacja powierzchni białka
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kry je się pu łap ka dla nur ków, któ rzy czę sto
je dzą po nur ko wa niu du żo, ale nie za wsze
wła ści wych pro duk tów, w wy ni ku cze go

przy by wa bar dzo szyb ko kil ka ki lo gra mów,
ale nie ko niecz nie mię śni. Na tu ral nie po -
win ni śmy po zy ski wać biał ko nie tyl ko z

pro duk tów po cho dze nia zwie rzę ce go, ale
ta kże ro ślin ne go. Po la tach wy cho wa nia i
edu ka cji ży wie nio wej wie my, że chu de
mię so, ry by, drób , ja ja, pro duk ty mlecz ne
bę dą ty mi, po któ re na le ży się gać, aby do -
star czyć peł no war to ścio we biał ko. A co z
co raz po wszech niej wy stę pu ją cym we ge ta -
ria ni zmem i wszel ki mi od mia na mi tej die ty,
czy na wet sty lu ży cia? Na szczę ście, zwy kle
we ge ta ria nie są świa do my mi kon su men ta -
mi i na te mat war to ści odżyw czych i die ty
wie dzą znacz nie wię cej niż prze cięt ny zja -
dacz chle ba. Zu peł nie jak z płe two nur kiem,
któ ry zro zu miał, na czym po le ga ją za le ty,
ale i za gro że nia zwią za ne z nur ko wa niem
na ni tro xie. Od ra zu wie, że pew nych głę -
bo ko ści nie mo żna prze kro czyć nur ku jąc z
tą mie sza ni ną. Tak sa mo we ge ta ria nie za -
czy na ją do wia dy wać się, kon sul to wać die -
tę z mą drzej szy mi od sie bie, aby
przy pad kiem so bie nie za szko dzić. Dla ta -
kich osób nie zbęd nym biał kiem jest biał ko
so jo we! A to dla te go, że in ne biał ka po cho -
dze nia ro ślin ne go nie do star cza ją peł ne go
wa chla rza nie zbęd nych ami no kwa sów.
Do sko na ły mi źró dła mi biał ka są orze chy,
so cze wi ca czy ró żne go ro dza ju na sio na, a
na wet owo ce, jed nak one ma ją w skła dzie

Model wstążkowy mioglobiny
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tyl ko nie któ re ami no kwa sy. Dla te go też
przy die cie bez mię snej za le ca się łą cze nie
ró żnych ro dza jów wa rzyw, owo ców, na -
sion, aby do star czyć peł ną ga mę naj wa -
żniej szych 9 ami no kwa sów. Ro śli ny są
do sko na łym uzu peł nie niem biał ka w na szej
die cie, np. so cze wi ca ma 25 g biał ka/100 g,
so ja – 34 g biał ka, cie cie rzy ca – 8 g, re kor -
dzi stą jest spi ru li na – 55 g biał ka, zwy kła fa -
so la po sia da 29,5 gram, a mig da ły 20 g.

Do sko na łym po my słem jest za tem pod -
gry za nie na sion i orze chów mię dzy nur ko -
wa nia mi, aby do star czyć biał ka i in nych
skład ni ków, o któ rych tu już nie wspo mi -
nam, a jed no cze śnie nie ob cią żać żo łąd ka
przed ko lej nym wej ściem do wo dy. Zga ga
po obżar stwie, mie li ście już to uczu cie?

Wszy scy ma my zró żni co wa ne za po trze -
bo wa nie na biał ko. Gór nik, pra cow nik biu -
ro wy, sza chi sta, nu rek za wo do wy i
płe two nu rek nur ku ją cy re kre acyj nie to
prze cież ró żne gru py i in ne za po trze bo wa -
nie na po szcze gól ne skład ni ki odżyw cze, w
tym biał ko. Ja ko że biał ko jest nie zbęd nym
bu dul cem do pod trzy my wa nia ma sy mię -
śnio wej cia ła (nie my lić z bu do wa niem ma -
sy cia ła naj czę ściej wę glo wo da na mi i
tłusz czem), do brze jest wie dzieć, ile ma my

go jeść. Mię dzy in ny mi ilość biał ka w co -
dzien nej die cie po wo du je, że nie któ re oso -
by trzy ma ją mniej wię cej wa gę ta ką jak
na le ży, a in ni ma ją no to rycz ny pro blem i
cią gle ty ją. Dla te go pierw szym kro kiem jest
usta le nie in dy wi du al ne go za po trze bo wa nia
or ga ni zmu na biał ko. Pro stym spo so bem
mo że my zro bić ana li zę swo je go skła du cia -
ła zwy kłą wa gą ła zien ko wą z tą funk cją.
Wa gi ta kie są już do stęp ne w ka żdym skle -
pie ofe ru ją cym sprzęt AGD. Są one wsta nie
wy li czyć ma sę cia ła bez tłusz czo we go.
Śred nio za po trze bo wa nie na biał ko to 2-3
g/kg bez tłusz czo wej ma sy cia ła. Prost szym,
ale nie ide al nym spo so bem wy li cze nia za -
po trze bo wa nia na biał ko jest po mno że nie
ma sy swo je go cia ła x 1,5 – wy ko nu jąc ten
pro sty ra chu nek otrzy ma my dzien ną daw -
kę biał ka, któ rą mu si my spo żyć. Me to da ta
nie jest ide al na, gdyż nie uwzględ nia ilo ści
ma sy mię śni i tłusz czów.

Przy kła do wo 80 kg wa gi cia ła x 1,5 =
120 gram – co ozna cza, że ta ka oso ba
mniej wię cej po win na jeść 120 gram biał ka
na do bę. Za nied by wa nie mię śni mo że z
cza sem skut ko wać ró żny mi ura za mi –
wśród nur ków co raz czę ściej spo ty ka my
ura zy, kon tu zje krę go słu pa. Po dob nie jak w

przy pad ku oso by, któ ra sie dzi za biur kiem i
rap tem na week end wy je żdża na nar ty bez
żad ne go przy go to wa nia. Dzi wi się, że na -

Model wstążkowy mysiego przeciwciała przeciwko
antygenowi węglowodanowemu przecinkowca
cholery związanego z antygenem. Łańcuch ciężki
zaznaczono na pomarańczowo, lekki na
niebiesko.
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stą pi ła kon tu zja ko la na czy in ne go sta wu.
Tak sa mo z nur ka mi, gdy nie bę dzie my
wzmac niać mię śni, z cza sem cia ło wiot cze -
je i tym sa mym po ja wia ją się ura zy krę go -
słu pa (głów nie, gdy trze ba dojść z bu tlą do
wo dy). Nur ko wa nie sa mo w so bie jest do -
sko na łą for mą wzmac nia nia mię śni, a już
szcze gól nie dla osób, któ re po wiedz my
uprzej mie, stro nią od wy sił ku fi zycz ne go.
Na tu ral ne jest, że z wie kiem tra ci my ma sę
na szych mię śni. Ale, ale…, gdy bę dzie my
wzmac niać te mię śnie pod czas tre nin gu si -
ło we go i do te go spo ży wać od po wied nią
ilość wła ści we go biał ka, pro ces ten mo że -
my za trzy mać. Tre ning si ło wy jest więc za -
le ca ny dla wszyst kich osób, na wet do 70
ro ku ży cia. Jed na kże po pa trz my na sie bie i

oso by w star szym wie ku wo kół nas. Ile jest
ta kich, któ re ak tyw nie pod trzy mu ją swo ją
ma sę cia ła w ten spo sób? Wy star czy dwa
ra zy w ty go dniu tre ning i sku tecz nie pod -
cią gnie my kon dy cję, ob ni ży my praw do po -
do bień stwo ura zu. Gdy do da my do te go
od po wied nie spo ży cie biał ka, suk ces gwa -
ran to wa ny! A jesz cze ile in nych ko rzy ści po
dro dze cią gnie się za tym!

Ostat nio co raz bar dziej po pu lar ną for mą
nur ko wa nia sta je się si de mo unt, ta kże w
nur ko wa niu re kre acyj nym. Wie le osób już
za uwa ży ło, że nur ku jąc w ta kiej kon fi gu ra -
cji krę go słup mę czy się o wie le mniej.
Trans port, czy prze no sze nie do wo dy sprzę -
tu nur ko we go, prze cież cię żkie go, jest du żo
mniej wy ma ga ją cy dla na sze go krę go słu pa
przy tej kon fi gu ra cji. Ja ko in struk tor nur ko -
wa nia co raz czę ściej szko lę oso by, któ re
wcze śniej nur ko wa ły w tzw. twin se cie, a te -
raz „prze sia da ją” się na kon fi gu ra cję si de -
mo unt. Nie ma my się co oszu ki wać – im
je ste śmy star si, tym mniej chce się nam ru -
szać i ćwi czyć (nie jest to oczy wi ście re gu -
ła). Oprócz do brej die ty po ma gaj my więc
na szym ko ściom od cią żyć się od zbyt nie go
wy sił ku, ty pu szar pa nie się za wszel ką ce nę
ze swo im zdro wiem i wy trzy ma ło ścią. Jed -

na kże pa mię taj my, że wła ści wa ilość biał ka
jest „clue” w co dzien nej die cie, aby utrzy -
mać na sze mię śnie sprę ży ste!

Opra co wa nie: Ru di Stan kie wicz

fot. wukipedia.pl

Porównanie kształtu i wielkości kilku białek. Od
lewej: Przeciwciało (IgG), Hemoglobina, Insulina,
kinaza AK1, ligaza glutaminy.

Przykłady rozmieszczenia białek w obrębie
komórki – białka charakterystyczne dla
poszczególnych organelli uwidoczniono przy
pomocy przeciwciał znakowanych GFP.
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Opis zda rze nia: w gru pie, oprócz
trzech star szych, bar dzo do świad czo -
nych nur ków był syn jed ne go z nich,
o znacz nie ni ższych umie jęt no ściach.
Wy czar te ro wa li łódź. Za mie rzali za -
nur ko wać na głę bo ko le żą cy wrak (45
me trów).

Za nu rzy li się, obej rze li wrak i wy nu rzy li.
Wszyst ko by ło OK. Gdy chcie li wra cać,
oka za ło się jed nak, że ko twi ca trzy ma łódź
i trze ba pójść ją uwol nić. Naj praw do po -
dob niej za cze pi ła się o ska ły na dnie. Za -
nu rzy li się wszy scy czte rej jesz cze raz i na
głę bo ko ści 45 me trów in ten syw nie pra co -
wa li przez kil ka mi nut, usi łu jąc uwol nić ko -
twi cę, lecz im się to nie uda ło. Zre zy gno-
wa li więc i wy nu rzy li się po now nie przy li -
nie ko twicz nej. We szli już w ta ki re żim de -
kom pre syj ny, że mu sie li wy ko ny wać kil ka
przy stan ków de kom pre syj nych, co pier wot -
nie nie by ło za pla no wa ne.

Wszyst kim koń czy ło się po wie trze, a naj -
młod sze mu z nich (i naj mniej do świad czo -

ne mu) zo sta ło go naj mniej, po nie waż naj -
szyb ciej od dy chał. Wresz cie po wie trze cał -
kiem mu się skoń czy ło i po pro sił oj ca o
po moc. Ten po dał mu swój au to mat od de -
cho wy wy ję ty z ust, a sam prze szedł na od -

dy cha nie z za pa su. Mło dy nu rek w tym cza -
sie nie trzy mał li ny, a po nie waż miał pro -
ble my z za cho wa niem po zy cji w wo dzie
(pu sta bu tla alu mi nio wa mia ła do dat nią pły -
wal ność i utrud nia ła mu za cho wa nie po zy -

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
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cji) i z za cho wa niem pły wal no ści, więc za -
czął po wo li opa dać. Je go oj ciec, po da ją cy
mu po wie trze, pu ścił li nę i za czął go go nić.
Po chwi li opu ści li się tak, że po zo sta li dwaj
part ne rzy, któ rzy na dal tkwi li na przy stan -
ku od dy cha jąc reszt ka mi po wie trza, już ich
nie wi dzie li.

Ci dwaj part ne rzy wi dząc, że sy tu acja
jest bar dzo po wa żna zre zy gno wa li z wy ko -
ny wa nia resz ty de kom pre sji i wy nu rzy li się,
chcąc wziąć z ło dzi peł ne bu tle i za nu rzyć
się z po wro tem po swo ich ko le gów. Wy szli
na łódź, lecz już się nie za nu rzy li, bo u obu
wy stą pi ły ob ja wy DCS – swę dze nie skó ry i
mro wie nie.

Pa ra, któ ra by ła pod wo dą (oj ciec z sy -
nem) zo sta ła zna le zio na do pie ro na stęp ne -
go dnia. Obaj mar twi nur ko wie le że li obok
sie bie, przy wra ku, na głę bo ko ści 45 me -
trów. Mie li pu ste bu tle i nie zrzu co ny ba last.

Ci dwaj, któ rzy wy nu rzy li się z ob ja wa mi
DCS, le cze ni w ko mo rze, od zy ska li peł ną
spraw ność.

Ko men tarz:
Jest ta kie lot ni cze przy sło wie: „sa mo lot

jest wart ty le, ile jest war ta naj słab sza w nim
część”. Ze spół nur ków rów nież mo że wy -
ko ny wać tyl ko ta kie nur ko wa nia, ja kie mo -

że wy ko ny wać je go naj słab szy czło nek. W
po da nym przy kła dzie naj słab szy był syn
jed ne go z do świad czo nych nur ków, i to z
nim zwią za na jest tra gicz na w skut kach sy -
tu acja awa ryj na.

Ogrom nym błę dem, po peł nia nym przez
do świad czo nych nur ków (a na wet przez
mło dych in struk to rów nur ko wa nia!) jest
pró ba za pro wa dze nia part ne ra tam, gdzie

ich zda niem jest coś szcze gól nie in te re su -
ją ce go, bez zwra ca nia uwa gi na to, czy
part ner jest do tak trud ne go nur ko wa nia go -
tów. Ro bią to za pew ne z naj lep szy mi za -
mia ra mi, lecz skut ki by wa ją tra gicz ne.

Jed ną z naj bar dziej fun da men tal nych
prawd, ja ką mło dy in struk tor nur ko wa nia
mu si przy swo ić jest ta, że nie wol no mak sy -
ma li zo wać atrak cyj no ści ak cji kosz tem jej
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bez pie czeń stwa. Nie na le ża ło mło de go tam
brać, bo wi dać go łym okiem, że miał ewi -
dent ne pro ble my z za cho wa niem pły wal -
no ści, co jest ce chą po cząt ku ją cych nur ków
– a ta cy nie cho dzą na 45 me trów.

Prócz te go, zgod nie ze sta rą za sa dą, nie
na le ży zmie niać pla nu w ostat niej chwi li,

po nie waż nie ma wte dy cza su na prze my -
śle nie tych zmian. Dru gie głę bo kie nur ko -
wa nie, wy ko na ne na tych miast po pierw-
szym, oczy wi ście ge ne ru je za gro że nie cho -
ro bą de kom pre syj ną (mó wi li śmy o tym ob -
szer nie w roz dzia le po świę co nym tej
cho ro bie), lecz gdy jest wy ko ny wa ne bez
od po wied nie go za pa su czyn ni ka od de cho -
we go, po cią ga za so bą, jak wi dać, rów nież
bar dziej bez po śred nie za gro że nia.

Or ga ni za tor nur ko wa nia po wi nien mieć
przy go to wa ne wa rian ty awa ryj ne na oko -
licz ność przy naj mniej naj bar dziej ty po -
wych zda rzeń. Za cze pie nie ko twi cy w
spo sób unie mo żli wia ją cy jej po de rwa nie z
dna jest bez wąt pie nia zda rze niem ty po -
wym. Świad czy o tym cho cia żby du ża licz -
ba le żą cych na dnie ko twic (kto nur ko wał
w mo rzu, ten wie o czym mó wię), któ re
ktoś w po dob nej sy tu acji po pro stu odża ło -
wał i od ciął. I to jest naj prost szy wa riant
awa ryj ny, któ ry mo żna mieć przy go to wa ny
na ta ką sy tu ację. In nym ty po wym wa rian -
tem jest po sia da nie dru gie go ze spo łu nur -
ków, al bo przy naj mniej za pa su peł nych
bu tli (zresz tą bu tle by ły na ło dzi, cze mu nie
zo sta ły zmie nio ne?), któ ry umo żli wi wej ście
po ko twi cę.

Na to miast po stę po wa nie w sty lu „do bra,
to sko czy my i przy nie sie my” ma wszyst kie
ce chy „wol nej ame ry kan ki” a nie pla no wa -
ne go, zgod ne go z re gu ła mi sztu ki, nur ko -
wa nia. Ska kać to mo żna po pi wo, a nie do
trud nej pod wod nej pra cy, wy ma ga ją cej wy -
sił ku na du żej głę bo ko ści. Zau wa ży łem jed -
nak, że spo ra (i o zgro zo, po mi mo licz nych
w tej gru pie wy pad ków, co raz licz niej sza)
gru pa płe two nur ków wy da je się nie do -
strze gać ró żni cy po mię dzy pój ściem z kum -
pla mi na nur ko wa nie, a pój ściem z
kum pla mi na pi wo, te ni sa czy nar ty.

In ne oczy wi ste błę dy, któ re po peł nio no
pod wo dą to: nie uwzględ nie nie fak tu, że
du ży wy si łek fi zycz ny zwięk sza ry zy ko
DCS i ko niecz ne jest w ta kim przy pad ku
wy ko ny wa nie dłu ższej de kom pre sji; nie -
uwzględ nie nie fak tu, że pu sta bu tla alu mi -
nio wa ma w od ró żnie niu od sta lo wej
do dat nią pły wal ność i mo że po wo do wać
trud no ści z utrzy ma niem po zy cji w wo dzie;
i przede wszyst kim – nie trzy ma nie li ny i
sie bie na wza jem przez part ne rów dzie lą -
cych się po wie trzem na przy stan ku (tych
dwóch, któ rzy zgi nę li).

W ka żdej sy tu acji awa ryj nej bli ski fi zycz -
ny kon takt z part ne rem (so lid ne uchwy ce nie
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go) jest pod sta wą po stę po wa nia – po tem do -
pie ro mo żna ro bić wszyst ko in ne, na przy -
kład po da wać po wie trze. Zaś trzy ma nie li ny
opu sto wej na przy stan ku de kom pre syj nym
– zwłasz cza w sy tu acji, je śli nie trud nej, to
przy naj mniej nie pew nej – jest zu peł nie na -

tu ral ne i po win no być wy ko ny wa ne. Prze -
cież ta pio no wa li na jest wła śnie po to, by
nu rek mógł się jej przy trzy mać, już nie jed -
ne mu ura to wa ło to ży cie. 

Za le cić na le ży rów nież zrzu ce nie ba la stu,
gdy nie jest mo żli we wy nu rze nie w in ny

spo sób (obaj nur ko wie, któ rzy zgi nę li nie
zro bi li te go).

Oczy wi ście le piej jest, z dwoj ga złe go,
na ra zić się na DCS czy in ne pro ble my na
po wierzch ni niż uto nąć.

Wska za ne jest rów nież po sia da nie na po -
wierzch ni kil ku in ha la to rów tle no wych i kil -
ku bu tli (mi mo że prze pi sy mó wią tyl ko o
po sia da niu jed ne go ze sta wu), by móc rów -
no cze śnie udzie lać po mo cy kil ku nur kom.

To masz Stru gal ski

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

ksią żki To ma sza Stru gal skie go „Wy pad ki nur ko we –

ana li za gorz kich do świad czeń”. Tę i po zo sta łe ksią -

żki au to ra mo żna ku pić tu: http://ksie gar -

nia.iknt.pl/se arch/se arch?qu ery=stru gal ski

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

wo ka tem, dok to rem na uk praw nych, pro wa dzi wła -

sną Kan ce la rię Ad wo kac ką

www.ad wo kat.stru gal ski.pl. Jest zwo len ni kiem su -

ro wej, wy so kiej od po wie dzial no ści or ga ni za to rów

spor tu czy re kre acji za bez pie czeń stwo uczest ni -

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

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

gra ni cą, przez bli sko 20 lat ni gdy nie zda rzył się wy -

pa dek.
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Re duk tor z ko mo rą su chą ty pu
Apeks XTX 200. Za le żność ci śnie nia
od głę bo ko ści. W wie dzy po wszech -
nej pa nu je prze ko na nie, że ma on
sta łe ci śnie nie zre du ko wa ne, na wet
ser wi san ci są o tym prze ko na ni, nie -
licz ni wie dzą, że tak nie jest.

Zaj mij my się re duk to rem spe cjal nym
prze ciw bie żnym, z ko mo rą za wie ra ją cą
tłok ró żni co wy.

Więk sza po wierzch nia tło ka S1 ma kon -
takt z wo dą, do dat ko wo jest na ci ska na sprę -
ży ną z si łą F. We wnątrz ko mo ry ste ru ją cej,
ogra ni cza nej przez ścia ny re duk to ra i tłok
ró żni co wy, pa nu je ci śnie nie at mos fe rycz ne
Po, ma ła po wierzch nia tło ka znaj du je się w
czę ści, gdzie ma my ci śnie nie zre du ko wa -
ne, ma po wierzch nię S2. Ci śnie nie cał ko wi -
te, któ re wy wie ra na cisk na du żą po wierz-

ch nię tło ka to: Po+rgh, gdzie: r gę stość wo -
dy, g przy spie sze nie ziem skie, h głę bo kość.
Na do le ry sun ku wej ście wy so kie go ci śnie -
nia Pw, w le wo wyj ście ci śnie nia zre du ko -
wa ne go Pz.

Do wy pro wa dze nia za le żno ści przyj mu -
ję kil ka za ło żeń uprasz cza ją cych, si ły po -
trzeb ne do otwie ra nia za wo ru wy so kie go
ci śnie nia po mi ja my, za wsze mo że my za sto -
so wać od cią żo ny za wór. Si ły tar cia O -rin -
gów w tło kach po mi ja my. Ci śnie nia
mie rzy my od ci śnie nia pró żni. Nie sto su ję
wy ró żnio ne go zna ku mno że nia, je że li dwie
wiel ko ści są za pi sa ne obok sie bie, to jest
mię dzy ni mi jest znak mno że nia, za pis dla
gim na zja li stów, ka żdy krok uprosz czeń wi -
docz ny.

Zaj mij my się sta nem rów no wa gi tło ka ró -
żni co we go. Si ły skie ro wa ne w dół ze zna -
kiem + , si ły skie ro wa ne do gó ry znak – .

Ciśnienie międzystopniowe
reduktorów Apeks

Rysunek re duk to ra z tło kiem ró żni co wym
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Na tłok wy wie ra my si łę F sprę ży ną i ci -
śnie nie cał ko wi te (Po+rgh) po mno żo ne
przez po wierzch nię tło ka S1, czy li si ła wy -
no si S1(Po+rgh). W prze ciw ną stro nę jest
skie ro wa na si ła wy ni ka ją ca z ci śnie nia at -
mos fe rycz ne go Po pa nu ją ce go we wnątrz
ko mo ry, wy wie ra na cisk na po wierzch nię
tło ka S1 po mniej szo ną o po wierzch nię S2,
czy li si ła dzia ła ją ca to Po(S1 -S2), do dat ko -
wo w tym sa mym kie run ku dzia ła si ła wy ni -
ka ją ca z ilo czy nu po wierzch ni S2 i
ci śnie nia zre du ko wa ne go Pz czy li S2Pz. Za -
pisz my rów na niem:

S1(Po+rgh) + F – Po(S1 -S2) – S2Pz = 0
S1Po + S1rgh + F – S1Po + S2Po =  S2Pz
S1rgh + F + S2Po =  S2Pz
rgh S1/S2 + F/S2 + Po = Pz 
Ten wy nik jest zgod ny z pu bli ka cją [1]

str. 110.
Zgod nie z tą czę ścią ob li cze nia pro wa -

dzi li śmy wzglę dem pró żni, w nur ko wa niu
in te re su ją nas względ ne nad ci śnie nia czy
pod ci śnie nia. Że by otrzy mać ta ką for mę,
na le ży od obu stron rów na nia od jąć ci śnie -
nie oto cze nia czy li Po+rgh. Wy ko naj my ten
krok ob li cze nio wy, zmie nia jąc ozna cze nie
ci śnie nia z re duk to ra na Pwr.

Pwr = rgh S1/S2 + F/S2 + Po – Po – rgh
Pwr = (S1/S2 – 1)rgh+ F/S2 
Ten wy nik był po trzeb ny do pa ten tu SCR

o sta łym ppO2 NR 214445, rów nież pod le -
ga pod ten wzór 1 sto pień Apeks XTX 200 i
nie któ rych in nych pro duk tów tej fir my.

Su cha ko mo ra prze krój szkic, stan z nie -
od krę co ną bu tlą i nie bę dą cy pod ci śnie -
niem. Mem bra na od stro ny wo dy nie jest
od kształ co na, zaś mem bra na we wnętrz na
od kształ co na pod na ci skiem sprę ży ny, za -

wór pierw sze go stop nia otwar ty (nie jest za -
zna czo ny na ry sun ku). Po od krę ce niu bu tli
sły szy my cha rak te ry stycz ne stuk nię cie. Do -
sta je się po wie trze, prze miesz cza mem bra -
nę głów ną, grzy bek za wo ru ude rza o
gniaz do, zmniej sza ją się lu zy ele men tów w
ko mo rze su chej.

Dla wy ja śnie nia: nie bie ski po py chacz
prze ka zu ją cy na cisk wy ni ka ją cy z ci śnie nia
hy dro sta tycz ne go na mem bra nę głów ną,
sza ro ró żo wy koł pak z gwin tem, zmie nia ją cy
na pię cie sprę ży ny i ci śnie nie wyj ścio we.
Wkrę ca jąc ci śnie nie ro śnie, wy krę ca jąc ma -
le je.

Po pro si łem zna jo me go o zmie rze nie ele -
men tów. Zmie rzył śred ni ce pod par cia mem -
bran, wy szło 30 mm, dla gór nej – 0,15 mm,
śred ni ca pod kład ki pod sprę ży nę 20 mm.

Wy glą da, że po wierzch nie mem bran są
iden tycz ne, więc wy pro wa dzo ny wzór nie
ma za sto so wa nia. Nie ste ty jest jesz cze po ję -
cie o na zwie efek tyw na po wierzch nia. Ob -
wód mem bra ny jest ści śnię ty na ty le
moc no, że mem bra na uszczel nia ko mo rę. I
ten za cisk unie mo żli wia, że by się wy su nę -
ła, co ob ni ża nam czyn ną po wierzch nię.

Za le żność na po wierzch nię efek tyw ną.
Ta ką za stęp czą war tość znaj dzie my w pu -Rys. re duk to ra a.
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blikacji [2] i [3], dodatkowo jest informacja,
że nie jest to stała wartość.

D średnica podparcia membrany, d śred-
nica usztywniacza membrany.

π(D^2 + d^2 + Dd)/12 = Sef
Na bardzo małych głębokościach ze-

wnętrzna membrana, nie posiadająca
wzmocnienia, zaczyna dociskać popy-
chacz, zaznaczona jest efektywna średnica

Def1. Dolna zbrojona pod działaniem ci-
śnienia już ma falę, widzimy, że nie cała
powierzchnia ugina sprężynę, część jest
przytrzymywana przez krawędź.

Na dużych głębokościach wiotka mem-
brana jest dociśnięta na praktycznie całej
powierzchni. Wewnętrzna ma mocno
ukształtowaną falę, która jest pomiędzy
usztywniaczem a krawędzią. Ponieważ zna-

my wymiary i posiadamy wyprowadzone
wzory, to możemy obliczyć dla kilku głębo-
kości wartości względnych nadciśnień. Po-
zostając na przybliżeniu, że efektywne
powierzchnie membran się już nie zmienia-
ją. Podstawiając znane wartości do wzoru:

π(D^2 + d^2 + Dd)/12 = Sef
Wychodzi wartość powierzchni dolnej

membrany 4,97 cm2, górnej 7,068 cm2
Podstawmy do wzoru, uwzględniając

przybliżenie, że ciśnienie hydrostatyczne to
0,1h wyrażone w atmosferach. Dodatkowo
wiemy, że na powierzchni ustawiliśmy
10at, co wprost oznacza, że F/S2 = 10 at.
Na powierzchni ciśnienie hydrostatyczne
wynosi zero, więc znika pierwszy składnik
równania:

Pwr = (S1/S2 – 1)rgh+ F/S2
Pwr = (7,068/ 4,97 – 1)0,1h + 10 at =

0,0442h +10 at
Obliczmy wyniki dla: 50, 100, 200 i 300

m, będzie to odpowiednio 12,11at dla 50
m, 14,22at dla 100 m, 18,44 at dla 200 m,
22,66 at dla 300 m. W OC to nie przeszka-
dza, wręcz pomaga, dla każdej mieszaniny,
z helem czy bez. W CCR i we współpracy zRys reduktora b. Rys reduktora c.
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elek tro za wo ra mi, któ re ma ją ogra ni czo ny
za kres ci śnień pra cy, to jest pro blem.

Zde cy do wa nie cie kaw szą kon struk cją
jest pierw szy sto pień Po se idon, gdzie za sto -
so wa no du że otwar cie obu do wy dla kon -
tak tu tło ka z wo dą, mo żna utrud niać
wy mia nę cie pła su chą ko mo rą, mo żna uła -
twić wy mia nę, za sto so wa no do brą wy mia -
nę.

Ar ty kuł ni niej szy to mój głos w dys ku sji,
czy wol no łą czyć stop nie ró żnych pro du -
cen tów w OC – pod wa run kiem, że się ro -
zu mie jak dzia ła ją. Dwie pierw sze po zy cje
bi blio gra fii są nie za stą pio ną pod sta wą.

c.d.n.

Bi blio gra fia:
1. „Apa ra ty Nur ko we z Re ge ne ra cją

Czyn ni ka Od de cho we go” Ry szard Kłos
2000 r. str 109 do 110

2. „Sa mo dziel ne Po wietrz ne Apa ra ty
Nur ko we” Jan Hisz pań ski 1966 r. str 76
wzór 21.

3. „Me cha nicz ne urzą dze nia ste ru ją ce”
Boh dan Cho row ski, Mi ro sław We resz ko
1974 r. str 224 wzór 7.8

Ry szard Czar nec ki

http://www.4divers.pl
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Co skry wa wo da?
Trwa ją dal sze po szu ki wa nia w jed nym z

je zior w gmi nie Draw sko Po mor skie. Od -
kry to za sta na wia ją cą struk tu rę przy po mi na -
ją cą pod wod ną ścia nę. Nie zba da no
jesz cze ośmiu obiek tów z po wo du ma łej
wi docz no ści. Wkrót ce uży ty bę dzie ro bot
pod wod ny ROV. W tle są za gad ko we opo -
wie ści miesz kań ców oko lic.

Pod czas mi sji w kwiet niu 2017 r. so nar
po ka zał bar dzo obie cu ją ce od czy ty. Je den z
do strze żo nych kształ tów przy po mi nał
czołg, by ły po gło ski o sa mo lo cie. Z dna
uda ło się wy do być szy ny ko lej ki wą sko to -
ro wej, ło pa ty ze śla da mi po ku lach i łu skę
czoł go wą. Nie ste ty, zim no, du ży wiatr i gra -
do bi cie unie mo żli wi ły do tar cie nur kom do
ce lu. Po szu ki wa nia pod wo dą od by ły się
jed nak w ostat ni week end.

Przy po mnij my, że w tej mi sji nie cho dzi -
ło ani o je zio ro Draw sko, ani o Lu bie. Gna -
na cie ka wo ścią eki pa kie ro wa na przez

Da riu sza de Lorm (Szko ła Nur ko wa nia AN -
DA tek, Am ba sa dor Ak cji) spraw dza ła opo -

wieść daw ne go jeń ca wo jen ne go, któ ry po
wzię ciu do nie wo li w 1942 brał udział w

Jezioro tajemnic
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bu do wie „ber lin ki” w re gio nie Draw ska Po -
mor skie go i był na ocz nym świad kiem star -
tu ją ce go sa mo lo tu, któ ry wpadł do je zio ra.
Miał on być prze cią żo ny i tuż po wy star to -
wa niu z „ber lin ki” wpaść do po bli skie go je -
zio ra.

Tym cza sem opo wie ści oko licz nych
miesz kań ców wska zu ją, że oso by mó wią ce

po nie miec ku w la tach 60. po szu ki wa ły już
te go sa mo lo tu. Ko lej ne po szu ki wa nia mia ły
się od być oko ło 15 lat te mu.

– W miej scu spo dzie wa ne go „czoł gu”
zna leź li śmy łódź wio sło wą w bar dzo kiep -
skim sta nie, do niej by ła przy cze pio na li na
z pły wa ka mi sty ro pia no wy mi i bel ki, któ re
mo gły wy glą dać na so na rze na lu fę – re la -

cjo nu je Da riusz de Lorm, kie row nik prac
pod wod nych ze Szko ły Nur ko wa nia AN -
DA tek. – W miej scu gdzie spo dzie wa li śmy
się czę ści z sa mo lo tu, zna leź li śmy pa le po -
wbi ja ne w dno je zio ra. Pa le bi te są nie rów -
no mier nie, więc na myśl przy szło nam, że
to śre dnio wiecz ny po most. Po za bra niu jed -
ne go pa la na brzeg, spe cja li sta od drew na
stwier dził, że pal ma nie wię cej niż 70 lat i
jest dę bo wy.

Po szu ki wa czy za dzi wił fakt, że pa le są
po łą czo ne par cia ną li ną, nie ma ją żad ne go
gwoź dzia, zaś więk szość pa li jest wbi ta w
dno pod sko sem. Pa le krzy żu ją się ze so bą,
two rząc li te rę X.

– Na su wa się na myśl opo wieść jed ne go
z pa nów, któ ry wska zał miej sce, że ktoś te -
go sa mo lo tu już szu kał przed na mi i coś
pró bo wał wy do być spod wo dy. Ta kon -
struk cja mo że być też wi dzia na z dro na, o
czym wspo mi nał pan Eu ge niusz Pie ce wicz,
mi ło śnik hi sto rii zie mi draw skiej – kon ty nu -
uje re la cję de Lorm. – W miej scu od na le -
zie nia dziw nych pa li, a jest ich spo ra ilość,
głę bo kość wy no si od 2 do 3,5 me tra. Pły ci -
zna wy glą da jak „pod wod ny pół wy sep”, a
je go brze gi bar dzo szyb ko opa da ją do głę -
bo ko ści 9-10,5 me tra, co – gdy pły nie się
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od głę bi ny – wy glą da jak ścian ka. Na ścian -
ce nie ma mu łu. Wszyst ko na pły ciź nie za -
ro śnię te jest ro śli na mi, a wszyst kie
przed mio ty i pa le ob ra sta ją ko lo nie ma łych
ma łży. Aby zo ba czyć co jest ukry te pod ty -
mi ro śli na mi i ma łża mi, mu sie li by śmy
znisz czyć ten ma ły eko sys tem.

Nie ste ty, nur kom nie uda ło się zo ba czyć
na ocz nie ośmiu obiek tów na głę bo ko ści

12–15 me trów, po nie waż wi zu ra po ni żej
10 me tra spa da ła do je dy nie 10 cm. Ale nie
od pusz cza ją i za po wia da ją uży cie ROV -a z
ka me rą i do brym świa tłem.

W ak cji bra li udział: Eu ge niusz Pie ce -
wicz, Wie sław Pio trow ski, Pa weł No wa -
kow ski, Mi chał Ry ma rek, Ka zi mierz
Ku le jew ski, Jo an na Gar ba cik, Ro bert Gar -
ba cik, Wik tor Gar ba cik, Ho no ra ta Ma tu -

szew ska, Ma rek To ma szew ski, Ro bert Pa -
trzyń ski, Ka mi la Maj ka, Ariel Maj ka, Ma -
riusz Szy mań ski, Mar cin Szyr wiel,
Alek san dra de Lorm, An na de Lorm, Da -
riusz de Lorm, Pa weł Zię tar ski i Bar tosz
Drze wiec ki.

O spra wie pi sa li śmy już tu taj: http://je zio -
ro ta jem nic.pl/tam -cos -jest/

Szukajcie  „U-boota” z jeziora
Drawsko. Nagroda:100 tysięcy
złotych!

Na gro da za wy do by cie z je zio ra Draw -
sko i prze ka za nie w uzgod nio ny spo sób Sta -
ro stwu Po wia to we mu w Draw sku
Po mor skim wra ku hi sto rycz ne go okrę tu
pod wod ne go z okre su II woj ny świa to wej
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lub wcze śniej sze go zo sta ła pod nie sio na
przez fir mę PHU MAXX z Ra dom ska na le -
żą cą do Ro ber ta Gar ba cia ka.

Fir ma PHU MAXX to ge ne ral ny im por ter
ce wek Mars MD, słu żą cych do wy kry wa nia
me ta li. Uro czy ste pod pi sa nie de kla ra cji na -

stą pi ło na te re nie „Pa ła cu Siem czy no”, na
za koń cze nie nie daw ne go „Zlo tu Po szu ki -
wa czy Skar bów”. W „Zlo cie”, bę dą cym
czę ścią Ak cji „Je zio ro Ta jem nic” fir ma
uczest ni czy ła już po raz dru gi, w tym w
cha rak te rze spon so ra cen nych na gród. Ofi -

cjal ny pro fil fir my znaj dzie cie na:
https://www.fa ce bo ok.com/cew ki/.

De kla ra cję w spra wie pod nie sie nia na -
gro dy o ko lej ne 5 tys. zł pod pi sa li wła ści -
ciel fir my R. Gar ba ciak i Sta ro sta Draw ski
Sta ni sław Ku czyń ski.

Film z pod pi sa nia de kla ra cji o zwięk sze -
niu na gro dy do 100 000 zł: www.youtu -
be.com

Prócz na gro dy fi nan so wej, zna laz ca „U -
-Bo ota” otrzy ma ta kże „Sta tu et kę Od kryw -
cy”. Sta tu et kę za pro jek to wał przed się bior ca
z Draw ska Po mor skie go– Cen trum Re kla my
„EMEN”. Jej wła ści ciel Ma rek No wak wpro -
wa dził rów nież do sprze da ży ga dże ty zwią -
za ne z ak cją. Są one do stęp ne tu taj:
http://emen.com.pl/

Lo go ty py na szych ofi cjal nych spon so rów
umiesz czo ne są m.in. u do łu stro ny in ter ne -
to wej Ak cji http://je zio ro ta jem nic.pl/oraz na
ma te ria łach pro mo cyj nych, jak pla ka ty, ka -
len da rze, czy ban ne ry. Nie któ rzy z nich
two rzą pro duk ty, a na wet da nia zwią za ne z
Ak cją.

Obec nie Spon so ra mi są: Po wiat Draw ski,
Gmi na Zło cie niec, Ka bel Tech nik Pol ska sp.
z o.o., Ho tel „Pa łac Siem czy no” wraz z
Hen ry kow skim Sto wa rzy sze niem w Siem -

http://www.youtube.com/watch?v=x2ATVT_q3DY
http://www.youtube.com/watch?v=x2ATVT_q3DY
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czy nie, ECN – Sys te my Nur ko we z Draw -
ska Po mor skie go, World Tech nix ze Zło -
cień ca, Cen trum Re kla my Emen z Draw ska
Po mor skie go, su per mar ket In ter marché z
Draw ska Pom., fir ma „Mo to –Styl” z Cza -
plin ka, Przed się bior stwo Tu ry stycz ne wraz
z Re stau ra cją „Sta ry Dra him” w Sta rym
Draw sku, Za kład Mię sny „Nie dźwiedź” z
Ka li sza Po mor skie go, Po mor ski Bank Spół -
dziel czy Świ dwin, Di ver Se rvi ce s.c. ze Star -
gar du, „Sła wo gród” z Cza plin ka,
Sto wa rzy sze nie „Wra ker si” z Ło dzi, Mu -
zeum Mo to ry za cji i Tech ni ki w Otrę bu sach

pod War sza wą, Ku sa Woj ciech Usłu gi Ga -
stro no micz ne „Fast Fo od” z Cza plin ka,
„Ma ki bau” Piotr Ma kow ski z By to mia, Piz -
ze ria Los Ame ri ca nos z Cza plin ka oraz
PHU MAXX z Ra dom ska.

W czerwcu regaty o Puchar
Jeziora Tajemnic!

Już 17 czerw ca 2017 r. (tj. so bo ta w
week end Bo że go Cia ła) w Sta rym Draw sku
nad je zio rem Draw sko od bę dzie się do -
rocz ny Fe styn z Re ga ta mi Że glar ski mi przy
pla ży. VII Re ga ty Że glar skie Sta re Draw sko
– Dra him 2017 o Pu char Je zio ra Ta jem nic
ob ję te są pa tro na tem Sta ro sty Draw skie go
Sta ni sła wa Ku czyń skie go.

Statuetka Odkrywcy Stare Drawsko                                                   fot. Akademia Morska Szczecin
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Na im pre zę za pra sza my wszyst kich
miesz kań ców po wia tu draw skie go i oko lic,
me dia, aby od kry ły dla Po la ków ten wspa -
nia ły za ką tek, i oczy wi ście tu ry stów.

– Za pew nia my, jak co ro ku, moc atrak cji
dla dzie ci i do ro słych, z za ba wą pod go łym
nie bem na za koń cze nie – za chę ca kie ru ją -

cy or ga ni za cją im pre zy Soł tys Sta re go
Draw ska Ry szard Swęd.

Przy po mnij my, że w pro wa dzo nej przez
nie go re stau ra cji „Sta ry Dra him” mo żna
skosz to wać ory gi nal ne go da nia we dług au -
tor skie go prze pi su, pod na zwą „U -Bo ot z
je zio ra Draw sko”, na wią zu ją ce go do Ak cji

„Je zio ro Ta jem nic”. Ze wzglę du na swo je
wa lo ry sma ko we, ta ryb na po tra wa cie szy
się ogrom ną po pu lar no ścią. Re stau ra cja jest
ta kże jed nym ze spon so rów na gro dy za
wspo mnia ne go „U -Bo ota”, któ ra wy no si już
100 000 zło tych.

Or ga ni za to rem im pre zy jest So łec two
Sta re Draw sko. Part ne ra mi lub współ or ga -
ni za to ra mi im pre zy są ta kże: Brac two Że -
glar skie w Cza plin ku, Ośro dek Spor tów
Wod nych w Cza plin ku i OSP Cza pli nek.
Oprócz Sta ro sty Draw skie go, pa tro na tu
udzie lił Bur mistrz Cza plin ka.

Wię cej in for ma cji wkrót ce na stro nie in -
ter ne to wej Sta re go Draw ska: http://sta re -
draw sko.com/in dex.php/re ga ty -sta re -draw s
ko/

WSTĘP NY HAR MO NO GRAM IM PRE ZY:
Re ga ty od bę dą się na je zio rze Draw sko,

w kla sach tu ry stycz nych T1 i T2 w Sta rym
Draw sku. Jest to im pre za ca ło dnio wa. Roz -
po czy na się o godz. 11.00 otwar ciem, po
któ rym na stę pu je od pra wa ster ni ków. Start
re gat o godz. 12.00. W mię dzy cza sie od by -
wa ją się kon kur sy i im pre zy to wa rzy szą ce.
Dla dzie ci bę dzie bez płat ny za mek – dmu -
cha niec. W ro ku ubie głym zor ga ni zo wa no
kon kurs mię dzy so łec twa mi w ro bie niu pie -

Przystań żeglarska w Starym Drawsku.                                           fot. Marek Halter
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ro gów. W ro ku bie żą cym pla no wa ne jest ta -
kże zor ga ni zo wa nie za wo dów spin nin go-
wych. Oko ło godz. 16:30 pod su mo wa nie i
wrę cze nie dy plo mów oraz pu cha rów. Od
godz. 18.00 do 23.00 – za ba wa ta necz na
pod go łym nie bem, przy udzia le ze spo łu
mu zycz ne go.

Prze wi dzia no ta kże stra ga ny z zu pą gro -
cho wą, swoj ski mi cia sta mi, na po ja mi, lo te -
rie itp. Cał ko wi ty do chód z im pre zy zo sta-
nie prze zna czo ny na ce le so łec kie.

STA RE DRAW SKO – przez po nad ty siąc
lat, od VII aż do po ło wy XVIII wie ku Dra him
(tak brzmia ła sło wiań ska na zwa) peł nił ro lę
lo kal ne go ośrod ka po li tycz ne go, ad mi ni stra -
cyj ne go i woj sko we go, nad rzęd ną ta kże wo -
bec Cza plin ka. Tu mie ścił się gród sło -
wiań ski, po tem ko man do ria jo an nic ka, pol -
skie sta ro stwo dra him skie i bran den bur ska
do me na, a kres świet no ści po ło ży ło spa le -

nie zam ku przez woj ska ro syj skie w 1759 r.
Obec nie miej sco wość let ni sko wa prze -

pięk nie usy tu owa na na prze smy ku dwóch
je zior Draw sko i Żerd no przy dro dze 163
Wałcz – Ko ło brzeg, na Po je zie rzu Draw -
skim w ob sza rze Draw skie go Par ku Kra jo -
bra zo we go. Bez tru du znaj dzie my tu
noc leg, jak i bo ga te za ple cze ga stro no micz -
ne. Ide al ne miej sce na spę dze nie urlo pu,

Nurkowie w St.Drawsku, 11 czerwca 2016.                                       fot. Marek HalterKościół w St.Drawsku,         fot. Marek Halter
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week en du, wcza sów, wy po czyn ku wśród
la sów i je zior. Wy śmie ni te miej sce dla osób
szu ka ją cych ci szy i spo ko ju, mi ło śni ków
węd kar stwa, że glar stwa, czy stych wód i la -
sów. To rów nież ide al ne miej sce na roz po -
czę cie spły wu ka ja ko we go rze ką Dra wą
oraz wy pra wy na po bli ską wy spę Bie la wę
(68 ha). Naj więk szą atrak cją Sta re go Draw -
ska, dla ja kiej przy by wa ją tu licz ni tu ry ści,
są prze pięk ne je zio ra Draw sko i Żerd no –
raj dla węd ka rzy i że gla rzy. (in for ma cja ze
stro ny: http://sta re draw sko.com/)

Atrak cje Sta re go Draw ska: http://sta re -
draw sko.com/in dex.php/atrak cje -tu ry stycz ne/

Nasi tam byli!
12 ma ja 2017 r. na za pro sze nie Bi blio te -

ki Miej skiej w Dęb nie (woj. za chod nio po -
mor skie) mia ło miej sce spo tka nie z
po szu ki wa cza mi skar bów zna ny mi z Ak cji
Je zio ro Ta jem nic.

„Eks plo rer si” opo wie dzie li o idei Ak cji
oraz przed sta wi li jej do tych cza so wy do ro -
bek. Za po zna li ta kże oko ło czter dzie sto oso -
bo wą pu blicz ność, w peł nym prze kro ju
wie ko wym, z naj wa żniej szy mi jej od kry cia -
mi. W pre lek cji uczest ni czy li: Da riusz de
Lorm, Piotr Ja nic ki i Ro bert Pa trzyń ski.

Eki pa Je zio ra Ta jem nic przy oka zji od by -
ła re ko ne sans w te re nie. Przy pad ko wo na -
tra fio no na ślad wiel kie go od kry cia z
cza sów II woj ny świa to wej. Szcze gó ły za
kil ka ty go dni. Trwa za ła twia nie nie zbęd -
nych for mal no ści…

W ak cji uczest ni czy li po nad to: An drzej
Kur piel, Ma riusz Kap czuk (Cer tyf kat nr 1 Je -

zio ra Ta jem nic), Bar tosz Drze wiec ki, An na
Na za ren ko, Ra fał Ja ros, Ho no ra ta Ma tu -
szew ska (Dziew czy na Je zio ra Ta jem nic
2017), Ma rek To ma szew ski, Ro bert Pa trzyń -
ski, Ja ni na Cwie long, Edwin Cwie long, An -
na Ku ter now ska, Fa bian Ba ra now ski,
Alek san dra de Lor mo raz Pan Łu kasz, in for -
ma tyk z dęb skiej bi blio te ki.
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Pizza „Zatopiony U-Boot 
w jeziorze Drawsko” – nowy
kulinarny hit prosto 
z „Jeziora Tajemnic”!

Piz ze ria „Los Ame ri ca nos” w cen trum
Cza plin ka przy go to wa ła piz zę, któ ra już od
mo men tu po wsta nia cie szy się ogrom nym
za in te re so wa niem. Na wią zu je do Ak cji „Je -
zio ro Ta jem nic”. Po le ca my!

Sos po mi do ro wy, ser, ore ga no, szyn ka,
ku ku ry dza, pra żo ne ka pa ry, mię so mie lo ne
po bo loń sku – to skład ni ki te go przy sma ku.
Piz zę za pro po no wa no w sprze da ży w ostat -
nich dniach kwiet nia te go ro ku. Naj więk sze
jed no ra zo we za mó wie nie w tym krót kim
cza sie, to aż 12 sztuk!

– Chcie li by śmy za zna czyć, że jest to je -
dy na piz za, któ rej nie ser wu je my „na wy -

nos”. Piz za rów nież nie jest przez nas kro -
jo na, gdyż na jej środ ku znaj du je się po dłu -
żny U -Bo ot – opo wia da o przy sma ku
wła ści ciel ka Iza be la Za broc ka.

No wa piz za w ma ju br. pro po no wa na
jest z 10% ra ba tem w ra mach pro wa dzo nej
przez po wiat draw ski Ak cji „Maj z Ra ba -
tem” (http://www.maj zra ba tem.pl/).

„Los Ame ri ca nos” to je dy na re stau ra cja –
piz ze ria w Cza plin ku z ame ry kań skim je -
dze niem, któ ra już od wej ścia za chwy ca
ara nża cją wnę trza. To miej sce, gdzie mo -
żna zjeść pysz nie i do sy ta oraz po zna wać
no we ku li nar ne sma ki. Lo kal ofe ru je ta kże
mo żli wość re zer wa cji sto li ka lub do star cze -
nia dań na wy nos. Kuch nia pra cu je co -
dzien nie. Lo kal znaj du ją cy się przy ul.
Ogro do wej 3 czyn ny jest do ostat nie go
klien ta. Do daj my ta kże, że „Los Ame ri ca -
nos” to je den ze spon so rów na gro dy za po -

szu ki wa ne go „U -Bo ota” z je zio ra Draw sko,
któ ra wy no si już 100 000 zł.

Film: www.youtu be.com
Stro na in ter ne to wa „Los Ame ri ca nos”:

http://www.los -ame ri ca nos.pl/

Szukasz szkoły średniej?
Wybierz Klasy Patronackie
Akademii Morskiej!

Nie daw no po wiat draw ski pod pi sał po -
ro zu mie nie z Aka de mią Mor ską w Szcze ci -
nie. AM for mal nie do łą czy ła do gro na
ba da czy se kre tów na szych je zior w ra mach
Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”. Po sta no wio no ta -
kże o utwo rze niu, od 1 wrze śnia 2017 ro ku,
mun du ro wych klas pa tro nac kich. Po wsta ną
one w szko łach śred nich w Cza plin ku i Ka -
li szu Po mor skim. Bę dą dar mo we mun du ry.
Na przy jezd nych cze ka ją in ter na ty i sty pen -
dia.

Za in te re so wa nie jest ogrom ne. Aby uła -
twić na bór, dla chęt nych uru cho mio no spe -
cjal ne stro ny in ter ne to we. Ad re sy tych klas,
to www.aka de mia mor ska cza pli nek.pl dla
Cza plin ka i po dob ny www.aka de mia mor -
ska ka lisz.pl dla Ka li sza Po mor skie go.

Nie za le żnie od te go, ucznio wie obu
szkół już od kil ku mie się cy uczest ni czą w

http://www.youtube.com/watch?v=JGkI5Y9nRmk
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wy kła dach pro wa dzo nych w tych pla ców -
kach przez na ukow ców z AM, a ta kże w
wy jaz dach do sie dzi by szcze ciń skiej uczel -
ni.

Pre sti żo wym Kla som Pa tro nac kim to wa -
rzy szyć bę dzie spe cjal ny wy ró żnik w po sta -
ci mun du rów skro jo nych na wzór
no szo nych przez stu den tów AM. Bę dą one
bez płat ne.

Szcze ciń ska Aka de mia Mor ska kształ ci
nie tyl ko przy szłych ma ry na rzy, ale też geo -
de tów, czy in for ma ty ków – pro fe sjo na li -

stów, znaj du ją cych z po wo dze niem pra cę
na mo rzu i lą dzie. Uczel nia gwa ran tu je ta -
kże do stęp do naj now szych tech no lo gii
oraz ich prak tycz ne go za sto so wa nia, o
czym prze ko na li śmy się pod czas ak cji „Je -
zio ro Ta jem nic”.

Aka de mia Mor ska an ga żu je się w Ak cję
„Je zio ro Ta jem nic” nie mal od po cząt ku jej
trwa nia. Pra cow ni cy uczel ni oraz jej stu -
den ci pro wa dzi li ba da nia na wo dzie, lą -
dzie, pod wo dą i w po wie trzu. Pod pi sa nie
po ro zu mień i for mal ny Pa tro nat AM nad

„Je zio rem Ta jem nic”, naj bar dziej spek ta ku -
lar ną ak cją eks plo ra cyj no – hi sto rycz ną w
Pol sce, jest na tu ral ną kon se kwen cją tych
wy da rzeń.

Jezioro Nocą. W Muzeum
W so bo tę 20 ma ja 2017 r. po wiat draw -

ski po raz pierw szy uczest ni czył w eu ro pej -
skiej ak cji „Noc Mu ze ów”. Na te go rocz ną
edy cję „No cy” Po wiat zo stał za pro szo ny z
Ak cją „Je zio ro Ta jem nic” przez jej Pa tro na
– Mu zeum w Ko sza li nie.

Od go dzi ny osiem na stej do pół no cy
uczest ni cy ko sza liń skiej no cy mu ze ów mo -
gli od wie dzać sto isko pro mo cyj ne Ak cji
Eks plo ra cyj no - Hi sto rycz nej „Je zio ro Ta -
jem nic”. Cie szy ło się ono du żym za in te re -
so wa niem zwie dza ją cych. Przy cho dzi ły
za rów no oso by, któ re po raz pierw szy usły -
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sza ły o ak cji po szu ki wa nia za to pio ne go „U -
-Bo ota” w je zio rze Draw sko, jak rów nież –
co mi ło nas za sko czy ło – te, któ re w ogól -
no pol skich me diach sły sza ły już o ak cji,
lecz chcia ły za się gnąć jesz cze wię cej in for -
ma cji.

Dziew czy na Ak cji Je zio ro Ta jem nic
2017 Ho no ra ta Ma tu szew ska opo wia da ła o
dzia ła niach po dej mo wa nych w ra mach Ak -

cji i wrę cza ła ulot ki z naj wa żniej szy mi in -
for ma cja mi. Ka żdy od wie dza ją cy sto isko
wy sta wien ni cze otrzy my wał wy czer pu ją ce
in for ma cje o po wie cie draw skim wraz z
kom ple tem spe cjal nie przy go to wa nych wy -
daw nictw pro mo cyj nych.

Wkrót ce, bo 8 lip ca 2017 r., od bę dzie się
ko lej na im pre za w ra mach „Je zio ra Ta jem -
nic” – pik nik na uko wy nad je zio rem Draw -
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sko. Tym ra zem Mu zeum w Ko sza li nie (i
wie le in nych in sty tu cji) bę dzie go ścić w
Cza plin ku. Jed ną z atrak cji bę dą dar mo we
rej sy od na le zio ną nad je zio rem sza lu pą z
Ba to re go.

Już te raz ser decz nie za pra sza my!

Mi sja X
W ostat ni week end od by ła się ko lej na,

dzie sią ta już (w dru gim se zo nie) mi sja roz -
po znaw cza w ra mach Ak cji „Je zio ro Ta jem -
nic”.

Tym ra zem „eks plo rer si” wzię li pod lu pę
Za to kę Rze pow ską, ochrzczo ną przez nie -
któ rych „Za to ką Prze myt ni ków”. To miej -
sce, w któ rym rze ka Dra wa gra ni czy z
je zio rem Draw sko.

Ist nie je przy pusz cze nie, że kil ka set lat te -
mu wiódł tam tę dy szlak prze myt ni czy. Miał
się za czy nać praw do po dob nie u szczy tu
Za to ki Klu czew skiej i omi ja jąc za mek gra -
nicz ny znaj du ją cy się w obec nym Sta rym
Draw sku (dziś bę dą cy rów nież w Ak cji),
pro wa dzić da lej do Dra wy. W tym miej scu
prze bie gał bo wiem szlak sol ny, któ ry wiódł
od po łu dnio wych państw Eu ro py na pół -
noc. Przez wie le lat w tej oko li cy gra ni ce
ów cze sne go sta ro stwa dra him skie go po kry -

wa ły się z gra ni ca mi Kró le stwa Pol skie go.
W Mi sji w dniach 26-28 ma ja uczest ni -

czy ło pra wie trzy dzie ści osób. Prze ska no -

wa no sprzę tem so na ro wym oko ło 1/3 tej
roz le głej za to ki, po cząw szy od Dra wy, aż
do wy spy Mo krej. To sto sun ko wo płyt ka za -
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to ka, w naj głęb szym miej scu oko ło 33 m) i
atrak cyj na do nur ko wa nia.

– Pod czas ska no wa nia zna leź li śmy licz -
ne bar dzo du że gła zy pod wod ne oraz

osiem obiek tów nie zna ne go po cho dze nia –
in for mu je Da riusz de Lorm (Szko ła Nur ko -
wa nia AN DA tek). –Za jed ną z wysp tra fi li -
śmy na dość du ży obiekt o nie ty po wym

kształ cie. Po wstęp nych oglę dzi nach na od -
pra wie są dzi my, że to sta ra łódź lub ża -
glów ka. Obiekt spo czy wa na ośmiu
me trach głę bo ko ści.

Ze wzglę du na roz mia ry za to ki oraz bar -
dzo dłu gi czas po trzeb ny na do pły nię cie do
niej, czas po szu ki wań prze zna czo no głów -
nie na ba da nie so na rem. Przy oka zji stwier -
dzo no, że na dnie za le ga tyl ko nie wiel ka
war stwa mu łu (20-30 cm), za pew ne dzię ki
ru cho wi wo dy spo wo do wa ne mu bli sko ścią
Dra wy.

– Oczy wi ście pla nu je my po wrót do tej
in try gu ją cej za to ki, być mo że je sie nią – do -
da je de Lorm.

Przy po mnij my, że do tej po ry na lep szą
wi zu rę i chęt nych po szu ki wa czy cze ka kil -
ka dzie siąt wy kry tych, lecz nie zba da nych
jesz cze obiek tów. Część znaj du je się w Za -
to ce Hen ry kow skiej (Siem czyń skiej), spo ro
jest ich w Za to ce Klu czew skiej (w tym za -
gad ko wy obiekt o dłu go ści 12 m), te raz zaś
do szły no we w Za to ce Rze pow skiej.

– Rze pow ska ma in ny kształt i cha rak ter
niż po zo sta łe du że za to ki je zio ra Draw skie -
go – opi su je ją Ma rek Hal ter, znaw ca te ma -
tu, wie lo let ni re dak tor cza so pism o
te ma ty ce wod niac kiej. – Jej ce chą cha rak -
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te ry stycz ną są wy spy i pół wy spy, któ re w
ró żnych okre sach sta wa ły się na prze mian
pół wy spa mi lub wy spa mi w wy ni ku znacz -
nych ru chów po zio mu wo dy. Na prze ciw
pół wy spu Mę ci dół, od stro ny po łu dnio wej,
wej ście do Za to ki Rze pow skiej okre śla
brzeg od le gły o 600 m, sta no wią cy przed łu -

że nie pół wy spu Gard no w kie run ku za -
chod nim. Za to ka ma po wierzch nię bli sko
190 ha. Jej li nia brze go wa jest bar dzo roz -
bu do wa na, bo ga ta w wie le bez i mien nych
za to czek i pół wy spów. Stro me, wy so kie,
czę sto kli fo we brze gi po prze dza pod mo kły,
ni ski pas drzew cha rak te ry stycz ny dla łę -

gów. Po brze ża są naj czę ściej pła skie, po ro -
śnię te na dłu gich od cin kach szu wa ra mi wy -
cho dzą cy mi w lu stro wo dy na wet na
kil ka dzie siąt me trów.

W tej Mi sji uczest ni czy li: Da riusz de
Lorm, Alek san dra De Lorm, Ho no ra ta Ma tu -
szew ska, Ma rek To ma szew ski, Ra fał Ja ros,
An na Na za ren ko, Ka mi Gor czyc ki, Ja kub
Go rzyc ki, An drzej Kur piel, Ry szard Pi ku ła,
Be ata Lem bo wicz, Ro bert Pa trzyń ski, Piotr
Ja nic ki, Bar tosz Drze wiec ki, Ariel Maj ka,
Ka mi la Maj ka, Agniesz ka Mal czak, Ma riusz
Ma li czak, Prze mek Glanc, Do mi nik Glanc,
Ste fan Pa trzyń ski, Mar cin Plu to -Prą dzyń ski,
Ma riusz Kap czuk, Mi chał Fu ciń ski, Mar cin
Wo ro nik i Adam Dy miń ski.

„Sła wo gród” stwo rzy ko lej ną
atrak cję zwią za ną z je zio rem
Draw sko

W dniach 9-12 czerw ca 2017 r. od bę dą się
warsz ta ty szkut ni cze, ma ją ce na ce lu stwo rze -
nie dwóch ło dzi jed no pien nych (dłu ba nek).
Przed się wzię cie or ga ni zu je wa row nia „Sła -
wo gród”, Part ner Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”.
Wkrót ce bę dzie wię cej nie spo dzia nek.

Dłu ban ki zo sta ną wy ko na ne na te re nie
ośrod ka „Draw tur” w Cza plin ku przez stu -
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den tów Uni wer sy te tu Gdań skie go. Ak cja ta
na wią zu je do od kry cia dłu ba nek zna le zio -
nych w je zio rze Draw sko, w po bli żu wy spy
Bie la wy.

Mi chał Uliń ski, wła ści ciel „Sła wo gro du”,
za po wia da już w tym se zo nie wie le in nych
przed się wzięć na wią zu ją cych do śre dnio -
wiecz nych wąt ków „Je zio ra Ta jem nic”, w
tym cy klicz ne im pre zy oraz… po wo ła nie
do ży cia Cen trum In for ma cji Je zio ra Ta jem -
nic. Szcze gó ły wkrót ce.

„Sła wo gród” (www.sla wo grod.eu/cms/)

jest re kon struk cją wa row ni wcze sno śre -
dnio wiecz nej, wy bu do wa ną w po bli żu je -
zio ra Draw sko. To ta kże je den ze
spon so rów na gro dy za od na le zie nie i wy -
do by cie wra ku hi sto rycz ne go okrę tu pod -
wod ne go z okre su II woj ny świa to wej lub
wcze śniej sze go, przy pusz czal nie spo czy -
wa ją ce go na dnie je zio ra Draw sko.

Zdję cia dłu ba nek po cho dzą ze stro ny
www.pro jekt -volk.blog spot.com

„Słą wo gród” tłum nie od wie dza ją przede
wszyst kim dzie ci. 

fot.: www.sla wo grod.eu

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

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

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

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://projekt-volk.blogspot.com/2013/10/operacja-d-u-b-n-k-a.html
http://www.slawogrod.eu/cms/


http://aquadiver.pl
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IV Pod wod ne Sprzą ta nie Świa ta "
PRO JECT AWA RE" pod Ho no ro wym
Pa tro na tem Bur mi strza Mia sta i Gmi -
ny Śle sin, za na mi. 

IV Podwodne Sprzątanie Świata
27 ma ja 2017 ro ku 13 nur ków oraz 50

człon ków i sym pa ty ków Ka li skie go Klu bu
wod ne go "FA LA" czy ści ło dno Je zio ra Śle -
siń skie go ko ło Ko ni na.

Ak cja pod pa tro na tem mię dzy na ro do wej
or ga ni za cji Pro ject Awa re PA DI  ob ję ła oko -
ło 500 me trów pla ży zlo ka li zo wa nej przy
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Ma ri nie Śle sin. Po dob nie jak w ro ku ubie -
głym, wy do by li śmy kil ka set ki lo gra mów
śmie ci.

Mie dzy in ny mi bar dzo nie bez piecz ne
dla ką pią cych się lu dzi, po tłu czo ne szkło.
By ły ta kże, pla sti ko we kub ki, li ny, żył ki

węd kar skie, bu tel ki, sło iki, pusz ki, ba te rie.
By ły ta kże bu ty, te le fon, oku la ry, ręcz ni ki i
in ne przed mio ty.

bu tów, ozdób do wło sów, oku la rów,
ręcz ni ków i in nych przed mio tów.

Ak cja na sza wzbu dza co raz więk sze za -

in te re so wa nie w spo łecz no ści lo kal nej i tu -
ry stów. IV Pod wod ne Sprzą ta nie Świa ta od -
by ło się po raz dru gi na tym sa mym
akwe nie, za uwa ży li śmy zna czą ce zmniej -
sze nie się ilo ści śmie ci na dnie je zio ra.
Przy pusz cza my, że ak cja ma rów nież wy -
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miar edu ka cyj ny. Miej my na dzie ję ten trend
się utrzy ma.

Z te go miej sca pra gnie my po dzię ko wać
dy rek cji i za ło dze Ma ri ny Śle sin, Bur mi -
strzo wi Mia sta i Gmi ny Śle sin oraz OSP Śle -
sin za po moc w or ga ni za cji im pre zy.

po zdra wiam ser decz nie 
Ko man dor KKW "FA LA" Bog dan Olej nik


