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

OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
„Go rą ce po zdro wie nia z mal tań skich głę bin! Jest cu dow nie, nur ku je my, pla żu je my, zwie dza my. Szko -

da, że wkrót ce trze ba wra cać.”
„Je ste śmy w naj pięk niej szym miej scu na zie mi, gdzie pa nu je bło gi spo kój, za wsze cu dow na po go -

da i kry sta licz nie czy sta wo da. Po zdra wia my z ma gicz nej Chor wa cji!”
To tyl ko nie któ re z po zdro wień, ja kie otrzy ma li śmy od na szych Czy tel ni ków wraz z po cząt kiem wa -

ka cji. Prze pra sza my, że nie je ste śmy w sta nie na wszyst kie od ra zu od po wie dzieć. W okre sie let nim,
po dob nie jak więk szość z Was, zde cy do wa nie wię cej cza su spę dza my w pod ró ży i pod wo dą, a co
za tym idzie, czę sto ma my ogra ni czo ny do stęp do kom pu te rów i In ter ne tu. Jest nam nie zmier nie mi -
ło, że pa mię ta cie o nas wy po czy wa jąc w naj od le glej szych re jo nach świa ta. 

Ser decz nie dzię ku je my za po zdro wie nia, wszyst kim ży czy my prze pięk nych nur ko wań i du żo za słu -
żo ne go od po czyn ku. Oczy wi ście z za in te re so wa niem cze ka my na Wa sze wspo mnie nia z pod ró ży i
osza ła mia ją ce fo to gra fie. W tym ro ku pa miąt ką z wa ka cji, oprócz nie za po mnia nych wra żeń, mo że być
do dat ko wo ka me ra – na gro da Nu ras.in fo za naj cie kaw szą re la cję z nur ko wa nia. Szcze gó łów szu kaj cie
w nu me rze! Bio rąc pod uwa gę, że la to to naj bar dziej wy cze ki wa ny okres w ro ku, kie dy w peł ni od -
da je my się na szej pod wod nej pa sji i nie po zo sta je zbyt wie le cza su na lek tu rę, w tym mie sią cu pro -
po nu je my nu mer du żo lżej szy, aby nie zmu szać Was do zbyt dłu gie go prze by wa nia na po wierzch ni.
Do zo ba cze nia pod wo dą! 
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Chor wa cja – by łam tam wie le ra -
zy, za nim za czę łam nur ko wać. Pierw -
szy raz za raz po za koń cze niu woj ny,
kie dy ten pięk ny kraj do pie ro dźwi -
gał się do ży cia. Jak dziś pa mię tam
dziu ry w da chach Du brow ni ka, spa -
lo ne, opusz czo ne po se sje i ogrom ną
życz li wość lo kal nej lud no ści. 

Cu dow ną, kry sta licz ną wo dę, wpa da ją ce
do niej gó ry, ma low ni cze za tocz ki. Ist ny raj
na zie mi, do któ re go wra ca łam pra wie co
ro ku na urlop. Po tem przy szedł czas nur ko -
wa nia. Pierw szy wy jazd nur ko wy za raz po
kur sie OWD w 2007 ro ku, wła śnie do
Chor wa cji – Dłu gi Otok. Ślicz na wy spa, jak
wszyst kie w Chor wa cji, ale to, co zo ba czy -
łam pod wo dą, dla po cząt ku ją ce go wów -

Chorwacja 
– słoneczna i nurkowa
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czas nur ka, któ ry do tej po ry pe ne tro wał je -
dy nie pol skie je zio ra, by ło nie wy obra żal ne.
Ścia ny po kry te gor go nia mi, mu re ny,
ośmior ni ce, gro ty, ja ski nie wra ki. Na ka -
żdym nur ko wa niu mo je oczy nie na dą ża ły
te go wszyst kie go ogar nąć. Pa mię tam, jak

od pły wa łam od ścia ny, za wi sa łam w wiel -
kim błę ki cie, po de mną by ła tyl ko głę bia,
roz kła da łam rę ce a pod no sem nu ci łam „I
be lie ve I can fly I be lie ve I can to uch the
sky”. Ta pod wod na Chor wa cja wry ła się w
mo ją pa mięć. Li czy łam, że zno wu szyb ko

tam wró cę, jed nak tak się nie sta ło, prze cież
jest ty le in nych pod wod nych miejsc do od -
wie dze nia, a urlo pu za le d wie 26 dni w ro -
ku. Zwie dza łam więc pod wod ny świat, ca ły
czas pa mię ta jąc o Chor wa cji, aż tu na gle w
tym ro ku, bez wcze śniej sze go pla no wa nia,
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wró ci łam tam aż na sie dem dni, pod czas
week en du ma jo we go. Tym ra zem wy bór
padł na wy spę Brać po ło żo ną nie da le ko
Spli tu w środ ko wej Dal ma cji. W ma ju w
Chor wa cji mo że my li czyć na pięk ną po go -
dę, z któ rą u nas w kra ju ró żnie by wa, ale

też na względ nie ma ło tu ry stów, co jak co,
ale tłu mów nad i pod wo dą nie lu bię.

Wy spa nie jest du ża, bo za le d wie 395
km2, ob je chać ją mo żna w je den dzień, ale
ofe ru je mnó stwo atrak cji za rów no dla tu ry -
stów, jak i nur ków. Z naj wy ższe go szczy tu

wy spy Vi do vej Go ry (778 m n.p.m.) mo żna
po dzi wiać prze pięk ną pa no ra mę na ota cza -
ją ce wy spy oraz naj więk szą atrak cję i wi zy -
tów kę wy spy, obec ną chy ba na wszyst kich
pocz tów kach – Zlat ni Rat – czy li pięk ną
drob no żwi ro wą pla żę w kształ cie ro gu.
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Wy spa Brać sły nie też z mar mu ru, któ ry jest
tu wy do by wa ny i jest na ty le sław ny, że
uży to go do bu do wy Bia łe go Do mu w Wa -
szyng to nie czy Pa ła cu Dio kle cja na w Spli -
cie.

Na wy spę pły nie się ze Spli tu za le d wie
50 min, a wi dok por tu w Su pe ta rze – naj -
więk szej miej sco wo ści na wy spie – z po kła -
du pro mu jest nie sa mo wi ty, wręcz baj ko wy.
Ja sne fa sa dy do mów z czer wo ny mi da cha -

mi oto czo ne zie le nią i wszyst ko ską pa ne w
pro mie niach słoń ca od bi ja ją ce go się w kry -
sta licz nej wo dzie. My – czy li na si zna jo mi,
Adam i ja miesz ka li śmy wła śnie tu, w Su pe -
ta rze, nad ma low ni czą za tocz ką, oczy wi -
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ście z kry sta licz nie błę kit ną wo dą, jak na
Chor wa cję przy sta ło, w czte ro gwiazd ko -
wym ho te lu z wła snym sa dem owo co wym
i ga jem oliw nym, oraz ogro dem wa rzyw -
nym i zio ło wym. Wszyst kie ście żki na te re -

nie ho te lu ob sa dzo ne by ły cu dow nie pach -
ną cym roz ma ry nem. W ta kim miej scu się
wy po czy wa i ła du je aku mu la to ry przed
zbli ża ją cym się se zo nem nur ko wym. O lo -
kal nej ho te lo wej kuch ni już nie wspo mnę,

bo ślin ka mi ciek nie na sa mą myśl, szcze -
gól nie o de se rach.

Na te re nie ho te lu mie ści się ba za nur ko -
wa Am ber Di ve cen ter pro wa dzo na przez
Gra ży nę i Jar ka Ma cie jew skich, to z ni mi
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wła śnie po sta no wi li śmy zwie dzać pod wod -
ne atrak cje wo kół wy spy, i to oni za ła twi li
nam za kwa te ro wa nie oraz pod po wia da li,
co na wy spie war to zo ba czyć, gdzie po je -
chać, co ku pić.

Co dzien nie, wy god ną ło dzią, wy pły wa -
li śmy na dwa nur ko wa nia. Pod czas pod ró -
ży na miej sca nur ko we po dzi wia li śmy
pięk no wy brze ża wy spy – re laks w czy stej
po sta ci, oczy od po czy wa ją pa trząc na te

ko ją ce wi do ki, od po czy wa mózg, od po czy -
wa ca łe cia ło, słod kie „nic nie ro bie nie”
przed nur ko wa niem. Do dat ko wym bo nu -
sem by ło dwu krot ne spo tka nie z del fi na mi
oraz nie zwy kle barw ne opo wie ści Jar ka o
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hi sto rii wy spy i miejsc nur ko wych.
A pod wo dą, rów nie pięk nie jak na po -

wierzch ni, by ło wszyst ko to, co za pa mię ta -
łam z mo je go pierw sze go po by tu
nur ko we go w Chor wa cji – by ły pięk ne, pio -

no we ścia ny, urwi ska skal ne, gor go nie,
ośmior ni ce, kal ma ry, kra by, lan gu sty, mu -
re ny, ko lo ro we roz gwiaz dy, ja mo chło ny,
śli ma ki, wra ki oraz cu dow na ja ski nia. Tem -
pe ra tu ra wo dy w ma ju też by ła cał kiem

przy zwo ita i w cien kim ocie pla czu oraz su -
chym ska fan drze pod wo dą by ło bar dzo
kom for to wo. I cho ciaż wie le już pod wo dą
wi dzia łam i Chor wa cja pew nie nie jest pod -
wod nym Egip tem uwa żam, że jest miej -
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scem war tym od wie dze nia i po wro tu – mo -
żna tam po nur ko wać, po fo to gra fo wać pod -
wod nie i wy po cząć. Na cie szyć oczy
ota cza ją cym pięk nem, a wy spa Brać to ide -

al ne miej sce na urlop nur ko wy z ca łą ro dzi -
ną, szcze gól nie przed lub po se zo nie wa ka -
cyj nym, dla te go na lo fo ty.pl pla nu je tam
wró cić już we wrze śniu 2017 i oczy wi ście

wszyst kich ser decz nie z na mi za pra sza my!

Aga ta Isa jew vel Ga ga tek

zdję cia z ar chi wum Di ve & Tra vel Cen ter na lo fo ty.pl
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Wakacyjny konkurs Nuras.info
Główna nagroda - SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ - już czeka w redakcji na ZWYCIĘZCĘ!

Jak ją zdobyć?
Wystarczy opisać swoje najwspanialsze nurkowanie, podzielić się podwodnymi emocjami i wrażeniami z głębin, które okazały się czarujące,
zaskakujące, przerażające, a z pewnością warte tego, by tam powrócić.

Jak powinien wyglądać konkursowy artykuł?
Prasa cyfrowa nie zna ograniczeń, więc tekst może zawierać dowolną ilość znaków, nie mniejszą jednak niż 1000 słów. Koniecznie dołącz dobrej
jakości fotografie, które nie tylko podniosą walory tekstu, ale również przybliżą Cię do NAGRODY GŁÓWNEJ. Możesz dołączyć także film!

Gdzie i w jakim terminie należy przesłać artykuł?
Konkurs trwa przez całe wakacje, więc relacje można wysyłać najpóźniej do 31 sierpnia 2017.
Komplet materiałów prześlij przez naszą stronę: h6p://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
W razie problemów lub wątpliwości skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@nuras.info

Czy wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na łamach NURAS.INFO?
Na łamach Magazynu zamieścimy wszystkie prace konkursowe zaakceptowane przez Grono Redakcyjne.

W jaki sposób zostanie wyłoniony ZWYCIĘZCA?
Spośród wszystkich opublikowanych na łamach Nuras.info artykułów GŁÓWNĄ NAGRODĘ otrzyma autor najciekawszej relacji wybranej przez
Redakcję i Współpracowników Magazynu, przy czym za najlepszą pracę konkursową niekoniecznie zostanie uznane najbardziej egzotyczne
nurkowanie. Równie istotny jest sposób przedstawienia, lekkie pióro i efektowne fotografie.

Kiedy zostanie ogłoszony wynik?
SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ powędruje do ZWYCIĘZCY najpóźniej 30 września.
Przewidziane są również drobne upominki dla autorów kolejnych dwóch najlepszych tekstów.

Naszym Czytelnikom życzymy udanych wakacji

mailto:redakcja@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Pra ga, 13.06.2017 – Zbli ża się
okres let nich wa ka cji, a Ty jesz cze
nie wiesz, do kąd w tym ro ku po je -
dziesz na urlop? Roz waż wy jazd do
eg zo tycz nej Pun ta Ca na w Re pu bli ce
Do mi ni kań skiej. 

Tu tej sze re sor ty ho te lo we słyn ną na ca -
łym świe cie ja ko jed ne z naj lep szych, a po -
ziom usług jest wy jąt ko wo wy so ki. Two imi
dzieć mi zaj mą się do świad cze ni ani ma to -
rzy, a Ty i Two ja dru ga po łów ka bę dzie cie
mie li wię cej czas tyl ko dla sie bie. Wspól nie
wy brać się mo że cie na pi rac ką wy ciecz kę
na wy spę Sa ona lub w od wie dzi ny do del -
fi nów na Do lphin Is land.

W lip cu i w sierp niu w Re pu bli ce Do mi -
ni kań skiej pa nu je sta bil na po go da z tem pe -
ra tu rą ok. 32OC, a tro pi kal ny kli mat cha ra-

k te ry zu je się wte dy wy so ką wil got no ścią. Re -
pu bli ka Do mi ni kań ska to dla tu ry stów kie ru -

nek bar dzo bez piecz ny, gdzie nie są wy ma -
ga ne żad ne obo wiąz ko we szcze pie nia. 

Republika Dominikańska
Pięć pomysłów na urlop z dziećmi
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Lot z Eu ro py trwa ok. 10 go dzin, a do
prze kro cze nia gra ni cy ko niecz ny jest tyl ko
pasz port oraz kar ta tu ry stycz na kosz tu ją ca
10 USD. Je śli pod ró żu jesz z biu rem pod ró -
ży, kar tę za ła twi fir ma. Je śli pla nu jesz urlop
na wła sną rę kę, kar tę mo żna ła two ku pić
on -li ne lub bez po śred nio na lot ni sku. 

Naj pięk niej sze pla że świa ta

W Pun ta Ca na na wy brze żu wschod nim
znaj dą coś da sie bie wszy scy człon ko wie
ro dzi ny, od tych naj mniej szych do naj star -
szych. Od po czy wać tu mo żna w cie niu
palm ko ko so wych na 50 km wy brze żu z
bia ły mi piasz czy sty mi pla ża mi. Jed ną z naj -
bar dziej zna nych pla ży jest Báva ro, któ rą
już w 1970 r. or ga ni za cja UNE SCO okre śli -

ła ja ko naj lep szą na świe cie. In ne ulu bio ne
pla że w tym re gio nie to Uve ro Al to, Ca be -
za de To ro, El Cor te ci to, Ju anil lo i Ma cao,
na któ rej znaj du je się wie le szkół sur fin go -
wych dla po cząt ku ją cych. 

Kur sy go to wa nia i lek cje hisz pań skie go
W Pun ta Ca na znaj du je się wie le ho te li

mię dzy na ro do wych sie ci z trze ma, czte re -
ma czy pię cio ma gwiazd ka mi. Ze spo ły ani -
ma to rów co dzien nie przy go to wu ję dla
dzie ci, na sto lat ków i do ro słych bo ga ty pro -
gram obej mu ją cy wie le ró żno rod nych ak -
tyw no ści od kur sów tań ca i go to wa nia aż
po za ję cia z ry sun ku, lek cje hisz pań skie go
i za wo dy spor to we.

Ro dzi ny z dzieć mi uwiel bia ją w Pun ta
Ca nie ho te le ta kie jak Me mo ries Splash
Pun ta Ca na, któ ry w 2016 r. użyt kow ni cy
por ta lu Tri pA dvi sor wy bra li „Naj lep szym
ho te lem na ro dzin ny urlop”. Po pu lar ne są
ta kże re sor ty Bar ce ló Báva ro Pa la ce De lu -
xe, Si re nis czy nie daw no otwar ty Ba hia
Prin ci pe Fan ta sia.

Ad re na li na i spo tka nie z del fi na mi
Kie dy znu dzi się le ni stwo w re sor cie, wy -

brać się mo żna na wy ciecz kę do par ku ad -
re na li no we go Cu may asa Sky Ad ven tu re. Do
tu tej sze go ko smicz ne go wa ha dła wej dą tyl -
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ko naj od wa żniej si. Sy mu la tor lo tu, bun gee
tram po li ny czy spo tka nie z di no zau ra mi
prze żyć mo żna w par ku Ba va ro Ad ven tu re.
W aqu apar ku Do wn town Pun ta Ca na dzie -
ci za chwy co ne bę dą z na dmu chi wa nych
atrak cji.

W par ku te ma tycz nym Ma natí miesz ka
po nad 150 ga tun ków zwie rząt, od pa pug
przez wę że aż po del fi ny i uchat ki. Nie za -
po mnia nym prze ży ciem dla ca łej ro dzi ny
jest pły wa nie z del fi na mi np. we wspo mnia -
nym Ma na ti, ale ta kże w par ku Do lphin Is -
land czy Do lphin Explo rer. 

Szu ka nie skar bu pi ra tów
Ra jem na zie mi na zwać mo żna wy spę

Sa ona, któ ra jest czę ścią par ku na ro do we -
go Del Es te na po łu dnio wo -wschod nim wy -
brze żu wy spy. W re gio nie ro śnie 572
ga tun ków ro ślin, z któ rych 53 to en de mi ty.
Na sta łe miesz ka tu taj aż 60 ga tun ków pta -
ków. Z pod wod nych zwie rząt wy mie nić
mo żna ma na ty, żół wie mor skie i del fi ny. Na
wy spę Sa ona Cię za wie zie ka ta ma ran lub
szyb ka łódź. Dzie ciom naj bar dziej spodo -
ba się rejs na po kła dzie stat ku pi rac kie go, w
cza sie któ re go zo sta ną czę ścią ze spo łu po -
szu ku ją ce go za gi nio ne go skar bu, scho wa -
ne go gdzieś na wy spie.

Mia sto kul tu ry
Już od 1990 r. sto li ca San to Do min go

znaj du je się na Li ście świa to we go dzie dzic -
twa UNE SCO. Na pla cu  Pla za de la Cul tu -
ra ma sie dzi bę Mu zeum Hi sto rii Na tu ral nej

z ob ser wa to rium, któ re to mo żna zwie dzać
raz w mie sią cu. Na wy ciecz kę wgłąb hi sto -
rii za pra sza ciuch cia Chu Chu Co lo nial, 
a naj młod si po ko cha ją Mu zeum Tram po lin,
gdzie przy oka zji na uczą się cze goś z fi zy -
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ki czy astro no mii. W po łu dnio wej czę ści
mia sta znaj du je się kom pleks ja skiń Trzy
Oczy (Los Tres Ojos), któ re kie dyś za miesz -
ki wa li rdzen ni In dia nie z ple mie nia Ta inos.

Ich obec ność po twier dza ją ma lo wi dła na -
skal ne. 

Stwier dze nie, że Re pu bli ka Do mi ni kań -
ska mo że za ofe ro wać wszyst ko nie jest

prze sa dą. To ide al ne miej sce na wspa nia ły
urlop w ro dzin nym gro nie. 

O Re pu bli ce Do mi ni kań skiej:
Re pu bli ka Do mi ni kań ska na le ży do ulu -

bio nych tu ry stycz nych de sty na cji na Ka ra -
ibach. Zaj mu je mniej wię cej dwie trze cie
wy spy Hi spa nio la, któ ra le ży na po łu dnio -
wy wschód od Flo ry dy. Ta de sty na cja jest,
po Ku bie, dru gim naj więk szym pań stwem
na Mo rzu Ka ra ib skim gdzie mó wi się po
hisz pań sku. Cha rak te ry zu je się zró żni co wa -
nym kra jo bra zem. Zna leźć tu mo żna bez -
kre sne dzie wi cze pla że, wiecz nie zie lo ne
la sy tro pi kal ne i te re ny gór skie. Ruch tu ry -
stycz ny na le ży do naj szyb ciej roz wi ja ją -
cych się ga łę zi prze my słu. Do mi ni ka na
po sia da pięć re gio nów tu ry stycz nych: Bo ca
Chi ca – Ju an Do lio, Pun ta Ca na – Báva ro,
La Ro ma na – Bay ahi be, Sa maná – Las Ter -
re nas a Pu er to Pla ta – Ca ba re te – Sosúa. 

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 skiej 
Štěpánská 611/14, 110 00 Pra ga 1  
Tel.: +420 222 231 078
ma il: po land@go do mi ni can re pu blic.com
Web:www.go do mi ni can re pu blic.pl  



PEANUT 21
ASYMMETRIC

MAŁY WOREK O NAJWIĘKSZYCH NA RYNKU MOŻLIWOŚCIACH!

ZASKOCZY CIĘ CO NAJMNIEJ 4 RAZY:

1. SUPER ORYGINALNYM WYGLĄDEM  
TO PIERWSZY ASYMETRYCZNY WOREK NA ŚWIECIE

2. WYTRZYMAŁOŚCIĄ  
DWIE BARDZO WYTRZYMAŁE POWŁOKI DBAJĄ  

O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO  (ZEWNĘTRZNA TO CORDURA 1000D)

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

4. BARDZO MAŁĄ WAGĄ WORKA – ZALEDWIE 950G

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

PEANUT 21

V2 ICE MONO + PEANUT 21 =
PERFEKCYJNA KONFIGURACJA
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OREK WYMAŁMAŁY

 CIĘ CO NAJMNIEJ OCZYZASK
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TECLINE PEANUT 21 ASY
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PEANUT 21

http://tecline.com.pl


CERTYFIKAT CE  CE1463 EN1809

SERIA PEANUT 21

PERFEKCYJNA
KONFIGURACJA

BĄDŹ KOBIETĄ TAKŻE POD WODĄ!

Zastosuj dwa automaty V2 ICE 
-

PRAWDZIWA PRZYGODA ZACZYNA 
SIĘ WŁAŚNIE TU! LUBISZ PODRÓŻOWAĆ?  

DOPUSZCZALNY CIĘŻAR BAGAŻU TO JUŻ 
NIE PROBLEM!

WAGA CAŁEGO ZESTAWU TO ZALEDWIE 2940 G!!!

http://tecline.com.pl
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W mar cu te go ro ku roz po czę li śmy
se rię za jęć teo re tycz nych i ba se no -
wych z war szaw ską gru pą z Klu bo -
ka wiar ni Po ży tecz na. Pro jekt po wstał
z my ślą o wzmac nia niu nie za le żno ści,
po czu cia wła snej war to ści i pew no -
ści sie bie oraz po pra wie sto sun ków
spo łecz nych w pra cy i w ży ciu co -
dzien nym u osób do tknię tych nie peł -
no spraw no ścią in te lek tu al ną, z
wy ko rzy sta niem nur ko wa nia ja ko for -
my re ha bi li ta cji i te ra pii. 

Po cząt ki owej im mer sio te ra pii mia ły
miej sce w El blą gu, u na szych za przy jaź nio -
nych in struk to rów Ada ma i Agniesz ki z cen -
trum nur ko we go Se aWa ve. Kil ka lat te mu
roz po czę li oni pra cę z Mar ty ną, któ ra jest
do tknię ta nie peł no spraw no ścią in te lek tu al -
ną. Ich cię żka i wie lo let nia pra ca za owo co -
wa ła ko lej nym pro jek tem „Po jąć Głę bię”,
któ rym przy współ pra cy ze Spół dziel nią
Spo łecz ną Dal ba za po cząt ko wa li se rię te ra -
peu tycz ną.

Po szcze gól ne za ję cia, a ra czej re la cję z
za jęć z po cząt ku ro ku pu bli ko wa li śmy na
na szym fa ce bo oko wym fun pa ge’u. Jed nak
to, co mia ło miej sce na owych za ję ciach,
prze ra sta ło na sze naj śmiel sze ocze ki wa nia.

Zacz nij my od po cząt ku… By ło nas trzech
in struk to rów Łu kasz, Ra fał Skal ski – stra żak
z Płoc ka i ja. Na ka żde go przy pa da ło po
dwóch pod opiecz nych. Ra zem z ni mi by li
opie ku no wie Blan ka i An drzej, któ rzy rów -

Warszawski projekt immersioterapii
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nież roz po czę li kurs nur ko wa nia, aby być
nur ka mi wspo ma ga ją cy mi. Współ pra co wa -
ły z na mi trzy pa nie psy cho log Agniesz ka,
Ania i Asia. Adam i Agniesz ka z Se awa ve
ta kże wspie ra li nas ra dą i po mo cą. Ideą te -
ra pii by ło prze ko na nie mło dych lu dzi do
współ pra cy i po ma ga nia so bie wza jem nie.
Nur ko wa nie i obo wiąz ki z tym zwią za ne, a

przede wszyst kim sys tem part ner ski, by ły
na rzę dzia mi do osią gnię cia te go ce lu.

Pierw sze za ję cia by ły szo kiem dla gru py,
któ ra bez żad nych ko men ta rzy słu cha ła in -
struk to ra i od cza su do cza su (za py ta na)
mó wi ła, co my śli bądź czy coś wie. Ba sen
był ra do ścią i emo cjo nal ną bom bą, o któ -
rej, po dej rze wam, że przez ca łe za ję cia teo -

re tycz ne my śle li pod opiecz ni. Po tych
pierw szych za ję ciach my in struk to rzy by li -
śmy tak pod eks cy to wa ni, że nie prze sta wa -
li śmy się uśmie chać i mó wić o tym, co się
wy da rzy ło i jak za cho wy wał się i re ago wał
ka żdy z uczest ni ków. Na trze cich za ję ciach
oka za ło się, że oso by, któ re mia ły naj więk -
sze pro ble my z przy sto so wa niem spo łecz -
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nym i współ pra cą z in ny mi, za czę ły być
bar dzo ak tyw ne. Pro si ły in nych uczest ni -
ków o po moc, re ago wa ły na po trze by ko le -
gów, a przede wszyst kim by ły bar dzo

otwar te i nie prze sta wa ły roz ma wiać. Z ko -
lej ny mi ty go dnia mi po stę py by ły tak ogrom -

ne, że spraw dza nie wie dzy prak tycz nie by -
ło for mal no ścią. Jed nak to nie je dy na zmia -
na w za cho wa niu, bo ta naj wa żniej sza
za szła w pra cy. Ka żdy z uczest ni ków po -
pra wił swo ją wy daj ność i otwar tość do
klien tów i do sie bie na wza jem.

Z ty go dnia na ty dzień uczest ni cy pro jek -
tu by li co raz bar dziej otwar ci i chęt ni do
współ pra cy z ko le ga mi. Po ma ga li so bie na
za ję ciach teo re tycz nych pra cu jąc w pod -
gru pach, a pod wo dą dba li o part ne ra py ta -
jąc, czy wszyst ko w po rząd ku i ile ma
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po wie trza. Mo bi li zo wa li je den dru gie go do
lep szej efek tyw no ści i wy sił ku w osią gnię -
ciu ce lu. Aż wresz cie przy szedł ko niec eta -
pu war szaw skie go i na stęp nym kro kiem był
wy jazd na obóz nur ko wy koń czą cy pro jekt.
Nie mo gli śmy się do cze kać po cząt ku
czerw ca i po by tu nad je zio rem.

Po now nie spo tka li śmy się już na Ka szu -
bach. Pierw sze go dnia za nur ko wa li śmy w
głę bo kim ba se nie w Ko ście rzy nie. Po mie -
sięcz nej prze rwie trze ba by ło po ma łu od -
świe żyć wia do mo ści. I zno wu peł ne
za sko cze nie, bo gru pa zna ła od po wiedź na
ka żde py ta nie, a w bu sie, w dro dze na

obóz, wza jem nie się prze py ty wa li i przy po -
mi na li so bie zdo by tą wie dzę. Pod wo dą by -
ło lek kie za sko cze nie, bo per spek ty wa się
zmie ni ła. Nie by ło dna, a głę bo kość wy mu -
si ła na nich więk szą uwa gę oraz sku pie nie
na tym, co mó wi in struk tor. Głę bo ki ba sen
miał na ce lu przy go to wa nie gru py, choć w
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ma łym stop niu, do te go jak bę dą wy glą da -
ły nur ko wa nia na wo dach otwar tych.

Na stęp ne nur ko wa nie by ło już w je zio rze
Mausz. Tu spo tka li śmy się z dru ży ną chłop -
ców z pro jek tu „Po jąć Głę bię”. Przed nur ko -
wa niem zro bi li śmy dłu gie omó wie nie.

Roz dy spo no wa nie sprzę tu oraz po ka za nie
pro ce dur dnia nur ko we go za ję ło nam tro chę
cza su, ale war to by ło. Emo cje się gnę ły ze ni -
tu, ra dość i eu fo ria ka żde go z uczest ni ków
nur ko wa nia by ła wprost nie do opi sa nia. Sta -
ram się zna leźć od po wied nie sło wa do wy -

ra że nia te go, co czu łam pa trząc na gru pę,
ale nie jest to pro ste. Trze ba to zo ba czyć na
wła sne oczy a przede wszyst kim do świad -
czyć. Wie czo rem przy ogni sku od by ła się in -
te gra cja dwóch grup oraz śpie wy i
opo wie ści, co kto wi dział pod wo dą.
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Plan na na stęp ne dni był ta ki sam – nur -
ko wa nie i za ba wa oraz wspie ra nie je den
dru gie go, po moc przy ubie ra niu się przed
wej ściem do wo dy oraz po wyj ściu i za koń -
cze niu nur ko wa nia. Wy peł nia nie log bo -

oków po ka żdym nur ko wa niu by ło świet -
nym mo men tem do roz mów i opi sy wa nia
swo ich od czuć i wra żeń. Co dzien nie by ły
in ne za mie rze nia, re kor dy i ba rie ry do po -
ko na nia. W so bo tę po szli śmy o krok da lej,

a mia no wi cie ca łą gru pą ska ka li śmy do wo -
dy z po mo stu. By ły sko ki nur ko we w ró żnej
po sta ci, te pro ste, ale i te trud niej sze też.
Wie le osób prze ła ma ło swo je lę ki i po ko -
na ło strach, co nie by ło ła twym wy zwa -
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niem. Gra tu lu je my z ca łe go ser ca i je stem
prze ko na na, że wpły nę ło to bar dzo po zy -
tyw nie na gru pę oraz na opie ku nów, czy li
nur ków wspo ma ga ją cych. W nie dzie lę by -
ło ostat nie nur ko wa nie i po że gna nie, emo -

cji nie bra ko wa ło. Po wie lu mie sią cach
wspól nej pra cy oka za ło się, że bar dzo się
zży li śmy i już pla nu je my na stęp ne nur ko -
wa nia. Mam na dzie ję, że Klu bo ka wiar nia
Po ży tecz na bę dzie nur ko wać czę sto i ko lej -

ne pro jek ty bę dzie my re ali zo wać w jak naj -
szyb szym cza sie. Bar dzo Wam wszyst kim
dzię ku je my za wspa nia le spę dzo ny czas i
nie za po mnia ne chwi le.

Ewa Drucis
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Zapraszamy
na nurkowania 

w zimnych
zakątkach globu.

Wrzesień
SAFARI

na Lofotach
Nie możesz przeoczyć tych wypraw

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

jaskiniach
- nurkowania

w akompaniamencie Orek

Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl

tel.601321557

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

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

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

http://4divers.pl/
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
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Opis opar ty jest na au ten tycz nych
wy da rze niach, ale ze zmie nio ny mi bo -
ha te ra mi. Ar ty kuł po wstał z my ślą o
la ikach nur ko wa nia w Bał ty ku i dla
tych bez wy obraź ni a przede wszyst -
kim po ko ry wo bec ogro mu nie bez -
pie czeń stwa, ja kie mo że przy nieść
głę bo kie, zim ne mo rze. Ta kie jak nasz
Bał tyk.

Wy pły wa my la tem z por tu w Ko ło brze -
gu. Cze ka li śmy, aż wiatr ze lże je i tym sa -
mym fa la zro bi się zno śna dla zwy kłych
zja da czy chle ba z głę bi Pol ski.

Wy pły nę li śmy w so bo tę, oko ło godz.
17.50 i skie ro wa li śmy się na pierw szy wrak
– Tra ło wiec Thom son.

Już w tym mo men cie wie dzia łem, że z
kur sem wra ko wym dla dwóch osób bę dzie
cię żko, po nie waż do spe cja li za cji wra ko -

Jedna z wielu wypraw na Bałtyk,
czyli ku przestrodze
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wej są po trzeb ne czte ry nur ko wa nia, a mie -
li śmy szan sę mak sy mal nie na trzy. Jed nak
pró bu je my. Omó wie nie – co ro bi my, jak się
za nu rza my, ze spo ły nur ko we i… siup do
wo dy! Wcho dzę z dwo ma kur san ta mi i do -
dat ko wo Bo lek i Zbi gniew, któ rzy nur ku ją
ja ko pa ra.

Za nim do tar li śmy do boi, któ ra pro wa dzi
do wra ku, Bo lek już tro chę cię żko od dy -
chał. Po 15 mi nu tach kwit nię cia przy boi,
Zbi gniew z Bol kiem pró bu ją się za nu rzyć.
Zbi gniew idzie ostro w dół, a Bo lek w tym
mo men cie zde cy do wał, że on jesz cze so -
bie od pocz nie. Nie po zo sta ło mi nic in ne -

go, jak tyl ko ka zać kur san tom zo stać na gó -
rze, a sam da ję dzi dę za Zbi gnie wem, bo
za raz bę dzie my mie li nur ka na oko ło 25
me trach głę bo ko ści, bez part ne ra, bez do -
świad cze nia na wra kach, bez do świad cze -
nia na Bał ty ku. Prze cież wy pa dek aż się
pro si!

Uda ło się go zła pać. Na gó rę i po ga dan -
ka z ca łą czwór ką (kur san ci plus Bo lek i
Zbi gniew). De cy zja o po now nym za nu rze -
niu. I zno wu nic z te go, tym ra zem osią gnę -
li śmy głę bo kość 0 m. W oczach Bol ka
mo żna zo ba czyć po ty li cę, ta ka pust ka. Coś,
o czym my, in struk to rzy uczy my na kur sach
Re scue Di ver.

Od sy łam go na łódź, bo czu ję, że za raz
bę dzie efekt na ra sta ją cej pa ni ki. De cy zja,
że pój dzie my w czwór kę (kur san ci i Zbi -
gniew) wy da je się wła ści wa.

Mo je proś by, aby się po praw nie usta wi li
przy opu stów ce i za nu rzy li ra zem są ma ło
sku tecz ne. Wi dać strach przed nur ko wa -
niem w Bał ty ku. Za nu rza my się. Do cie ra my
do za wrot nej głę bo ko ści pięć me trów i bra -
ku je jed ne go z kur san tów. Roz glą dam się i
nic. Po chwi li się wy nu rza my, Fra nek jest
na po wierzch ni. W ja kiś ma gicz ny spo sób
po my lił li ny i za czął się za nu rzać nie przy
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opu stów ce, a przy li nie pro wa dzą cej do
dru giej boi, któ ra by ła sto sun ko wo luź na i
pro wa dzi ła w in ną część wra ku.

Na ten dzień mam już do syć, a że nie
mia łem ocho ty ni ko go wy ła wiać z dna, to
na ka zu ję wszyst kim po wrót do ło dzi. Po za
tym nasz po byt w wo dzie trwał oko ło 40
mi nut i nur ko wie, któ rzy ja ko pierw si ska -
ka li do wo dy już zdą ży li wy nu rzyć się po
nur ko wa niu.

Na ło dzi roz ma wiam z Bol kiem na te mat
te go, co się sta ło. Oka za ło się, że od ro ku
nie nur ko wał i nie miał w ogó le do świad -
cze nia w nur ko wa niu w si de mo unt – tyl ko
kur so we. Wziął si de mo unt na Bał tyk, cho -
ciaż to by ło je go trze cie nur ko wa nie z tym
sprzę tem!

Nie dzie la, go dzi na 6 ra no. Je ste śmy, po
noc nym pły nię ciu, nad wra kiem Jan He we -
liusz. Zmo dy fi ko wa ny plan. Da lej pró bu je -
my zro bić ćwi cze nia z kur su wra ko we go,
ale tym ra zem Bo lek i Zbi gniew ma ją być
obok mnie ca ły czas.

Ska cze my, bo ja, sy gnał do za nu rze nia i
de ja vu. Bo lek zno wu ocza ro wu je mnie
bez kre śnie pu stym spoj rze niem. Tym ra zem
nie mam ocho ty na ba wie nie się w bo ję sy -
gna li za cyj ną i da ję mu do zro zu mie nia, że

al bo się na tych miast za nu rza, al bo ko niec
te go nur ko wa nia dla nie go. Do cie ra i w
koń cu w oczach wi dzę co kol wiek. Pa trzę,
jak chce to zro bić i tym ra zem mo je oczy
się zmie nia ją i czu ję jak na skro ni po ja wia
mi się cha rak te ry stycz ny gry mas zwa ny so -
wą.

Nie dość, że au to mat ma uło żo ny w spo -
sób co naj mniej dziw ny dla kon fi gu ra cji si -
de mo unt, to jesz cze pa ku je go do gó ry
no ga mi do ust. No nic, my ślę, i ko ry gu ję je -
go błę dy. Pró ba za nu rze nia. In fla tor jest je -
go prze ciw ni kiem, za Chi ny lu do we nie
chce się spu ścić po wie trze, mo że dla te go,
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że aby za dzia łał, trze ba go wy so ko trzy mać,
ale ra czej dla te go, że ten sprzęt go zde cy -
do wa nie prze rósł. Spłucz ka z ty łu jest
czymś zu peł nie nie osią gal nym, ale Bo lek
wal czy dziel nie i na płe twach idzie w dół.

Do cho dzi my na dwa dzie ścia me trów, a
wi zu ra? Jak by to de li kat nie ująć – mar niut -

ka, mo że czte ry me try. Pró bu je my coś po -
zwie dzać. Do cie ra my do dzio bu i aby nie
pły nąć po stęp ce stat ku, wy cho dzi my na
dwa na ście me trów na bur tę. No, pra wie
wszy scy wy cho dzi my na dwa na ście me -
trów, bo jak się po chwi li oka zu je, bra ku je
nam Bol ka. Na ka zu ję mo im kur san tom zo -

stać ra zem i kie ro wać się w stro nę opu stów -
ki. Bio rę Zbi gnie wa (bo zo stał bez part ne ra)
i wra ca my po Bol ka wciąż pró bu ją ce go
okieł znać si de mo unt. Nie ste ty po do brych
pię ciu mi nu tach szu ka nia de cy du je my się
na po wol ne wy nu rze nie na strze lo nej boj -
ce. Wy cho dzi my, pa trzę z da le ka, a Bo lek
już na ło dzi. Póź niej się do wie dza łem, że
trosz kę go wy rzu ci ło przy wy pły ca niu się
na dwa na ście me trów. Wi zu ra by ła tak sła -
ba po sztor mie, że z czter na stu osób w wo -
dzie tyl ko trzy wy szły po opu stów ce,
po mi mo przy cze pio ne go do niej prze ze
mnie bły ska cza. Resz ta zwy czaj nie za błą -
dzi ła jak we mgle.

Nur ko wa nie nu mer dwa na He we liu szu.
Już wie my, że z kur su nie zro bi my prak tycz -
nie nic, więc od pusz cza my. Pój dzie my na
nur ko wa nie wo kół wra ku. Wcho dzi my do
wo dy. Po nie waż już wiem, na co stać na -
sze go ko le gę z kon fi gu ra cją si de mo unt,
chło pa ki idą w trój kę, a ja je stem metr za,
ka wa łek nad ni mi.

Tym ra zem idzie za cnie, Fra nek i Zbi -
gniew (Zdzi sław po szedł nur ko wać z in nym
uczest ni kiem wy pra wy) ra dzą so bie bar dzo
do brze, Bo lek wy da je się, że ja koś względ -
nie pa nu je nad tym, co ro bi. Przy naj mniej
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ta kie mia łem wra że nie. W trzy dzie stej mi -
nu cie nur ko wa nia, na dwu dzie stu me trach,
Bo lek po ka zu je ma gicz ny znak „da je my w
szy ję”. Zro zu mie li śmy, że chce się na pić po
po wro cie na łódź. Jed nak jak po ka zał go
trzy ra zy, to stwier dzi li śmy, że cho dzi ra -
czej o znak nur ko wy, czy li za bra kło mu po -
wie trza. Pod pły wam, da ję mu dłu gi wąż,
sam prze cho dzę na bac kup. W tym sa mym

mo men cie spraw dzam czy na praw dę nie
ma po wie trza, oby dwie bu tle to tal nie pu ste.

My ślę so bie, fan ta stycz nie, ko lej ny łącz -
nik świa tów ura to wa ny. No do bra, nic złe -
go się nie dzie je. Chło pa ki kon ty nu ują
nur ka (tak by li śmy umó wie ni). Ja z po ten -

cjal nym do ży wot nim dłu żni kiem idę na gó -
rę. Ale za raz za raz, to jest Bał tyk, a my je -
ste śmy w to ni. Trud no, trze ba so bie ra dzić.
Z Bol kiem wi szą cym na mo jej uprzę ży
strze lam boj kę, ro bi my na wet sa fe ty stop i
na po wierzch nię. Po dro dze z dwu dzie stu
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me trów na szó sty po ja wia się oczy wi ście
ten sam pro blem z wor kiem od si de mo unt,
a ob słu ga su che go ska fan dra Bol ka spa dła
na mnie, bo ja koś tak wy szło, że miał za -
krę co ny za wór i za czę ło go wy wa lać.

Uff, wszy scy wró ci li bez piecz nie na łódź,
mnie jesz cze cze ka ła wy ciecz ka na dół do

wplą ta ne go w bla chy pro sia ka i dwu dzie -
sto mi nu to wa wal ka z je go uwol nie niem.

Krót ka mo wa po że gnal na
Jak wie my, Bał tyk nie jest ła twym zbior -

ni kiem do nur ko wa nia. Wie my? Ktoś, kto
choć raz był, oczy wi ście wie, ale Ci, któ rzy
nur ko wa li tyl ko w cie płych tro pi kach al bo

je zio rach Pol ski nie zda ją so bie z te go spra -
wy.

O wy pa dek nie trud no. Ow szem, do -
świad cze nie trze ba zbie rać, ale za nim po -
rwie my się na tak zwa ne głę bo kie wo dy,
po ćwicz my, zdo bądź my do świad cze nie w
wa run kach kon tro lo wa nych. Tu opi sa łem
kla sycz ny przy pa dek ko goś, kto my ślał, że
po ra dzi so bie bez kur su wra ko we go i w no -
wej kon fi gu ra cji.

A już na pew no po dłu ższej prze rwie w
nur ko wa niu „roz grzej my się” gdzieś na
płyt szych i ła twiej szych nur kach.

Ży czę du żo po ko ry wo bec wo dy, wy czu -
cia gdzie mo żna, a gdzie jesz cze dla mnie
za wcze śnie i ty le sa mo za nu rzeń co i wy -
nu rzeń.

Hi sto ria jest opar ta na fak tach, a oso by,
któ re w niej wy stę pu ją na pew no się roz po -
zna ją.

Mam jed nak na dzie ję, że nie od bio rą te -
go per so nal nie, ale ja ko jed ną z wie lu lek -
cji, któ re da je nam nur ko wa nie w no wych
wa run kach. Ze wszyst ki mi po sta cia mi spę -
dzi łem bar dzo faj ny czas i na bank jesz cze
nie raz ra zem za nur ku je my.

Bar tosz Saj kow ski
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Pol ski ry nek szkół nur ko wych chy -
ba nie spe cjal nie ma na co na rze kać,
je że li cho dzi o za in te re so wa nie spor -
tem. Mo że my je dy nie cza sem po -
kwę kać na mno gość kon ku ren cji, z
któ rą mu si my po je dyn ko wać się o
ka żde go klien ta. Po eko no micz nym
kry zy sie ry nek wstał z ko lan i je
otrze pu jąc za czy na się już roz pę dzać. 

Ro śnie ilość szkół, jak i szko lo nych rok
w rok in struk to rów prze ró żnych fe de ra cji
(ma my w Pol sce du ży uro dzaj czyn nych fe -
de ra cji, na szyb ko umiem wy mie nić pięć,
któ rych szko le nia pod sta wo we są re kla mo -
wa ne na Fa ce bo oku). Je że li jed nak przyj rzy -
my się pro fi lo wi ta kie go naj bar dziej
ty po we go klien ta pol skiej szko ły nur ko wej,
to nie jest to wca le ta kie oczy wi ste, że klient
ten bę dzie nur ko wać w Pol sce, a tym bar -
dziej w Bał ty ku. Wciąż zna ko mi ta więk -
szość na szych stu den tów roz po czy na kurs
z za mia rem nur ko wa nia za gra ni cą. Je że li

w trak cie kur su ma ją kon takt z pol ski mi wo -
da mi, to zwy kle tyl ko szcząt ko wy i nikt spe -
cjal nie nie sta ra się roz bu dzić mi ło ści do
pol skich kli ma tów u po cząt ku ją ce go nur ka.

Nie oszu kuj my się, to nie jest ła twa mi łość
od pierw sze go wej rze nia. To ra czej trud ne,
tok sycz ne uczu cie, peł ne mrocz nych od cie -
ni, ale jak już wcią gnie, jak już wgry zie się

A może by tak na Bałtyk?
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w nas, to za dra po zo sta je do sa me go koń ca.
Pol skie kli ma ty ma ją swój spe cy ficz ny ma -
gne tyzm. Jak by śmy mo gli po rów nać kra jo -
bra zy pod wod ne do twór czo ści ma lar skiej,
to egip skie kli ma ty przy po mi na ją ład ne, ale
ba nal ne i ki czo wa te ob ra zy wy ko na ne

przez pej za ży stę ze sta rów ki, za to pol skie
po rów nać mo żna ze sty lem Bek siń skie go,
H.R. Gi ge ra czy ko goś w tym sty lu – psy -
cho de la, na pew no nie stwo rzo na w zdro -
wym umy śle, mrok jak cho le ra i
nie po ko ją cy urok. I to coś, co wcią ga... Pol -

skie wo dy nie ku szą tem pe ra tu rą i wi docz -
no ścią. Pol skie wo dy ku szą ta jem ni czo ścią,
obiet ni cą zmie rze nia się ze swo im cha rak -
te rem. Tu taj nur ko wa nie to nie eg zo tycz na
tu ry sty ka – ba nal ny spa ce rek pod rę kę z
prze wod ni kiem, za ba wa dla ka żde go, to
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po wa żna wy pra wa, przed się wzię cie, eks pe -
dy cja, do któ rej trze ba się przy go to wać.

Bał tyk nie spe cjal nie ró żni się od je zior
pod wzglę dem wi docz no ści i tem pe ra tu ry.
I nie jest też do brym akwe nem do za li cza -
nia kur su pod sta wo we go. Nur ko we szko ły
nad mor skie pre fe ru ją koń cze nie kur su pod -

sta wo we go w po bli skich je zio rach. Lu bię to
pod kre ślać, że Bał tyk jest ta kim tyl ko nie co
po so lo nym je zio rem – zie lo na wo da, ra czej
sło na wa (w za to ce już zwłasz cza po ziom
za so le nia jest mi ni mal nie wy czu wal ny), w
cie płe mie sią ce za uwa żal ny jest przy rost
glo nów ogra ni cza ją cych wi docz ność, a na
dnie za le ga prze wa żnie muł. Jest to jed nak
Bał tyk, praw do po dob nie naj bar dziej „za -

wra czo ny” akwen na świe cie. Nie cho dzi
mi tu o ilość ogól nie za le ga ją cych wra ków
na dnie Bał ty ku, ale ich na gro ma dze nie i
za gęsz cze nie. Gdzie kol wiek się nie ru szysz,
tam wrak na dnie. Ma my ogrom ne szczę -
ście miesz kać nie da le ko akwe nu, przez któ -
ry wy ty czo no mno gość szla ków
han dlo wych, na któ rym roz ry wa ły się nie -
zli czo ne po tycz ki mor skie, czy do cho dzi ło
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do wie lu spek ta ku lar nych ka ta strof mor -
skich. Roz cią gnij my to jesz cze w cza sie, za -
czy na jąc od wcze snych lat nie śmia łej
że glu gi peł no mor skiej, gdzie naj czę ściej
spo ty ka ny mi okrę ta mi na peł nym mo rzu
mo gły być co naj wy żej ło dzie eks pan syw -

nych Wi kin gów, któ rzy to pi li wszyst ko, co
spo tka li na mo rzu, gra bi li (i po tem gu bi li w
mo rzu) i też re gu lar nie to nę li wraz z łu pa -
mi. Przejdź my przez okre sy wo jen: pol sko -
-szwedz kiej, dwóch wo jen świa to wych i
koń cząc na współ cze snej że glu dze. Na

dnie Bał ty ku mo żna zna leźć nie zwy kle cie -
ka we i spek ta ku lar ne wra ki – sto pień za so -
le nia, na tle nie nia i z te go po wo du
agre syw ność flo ry i fau ny wpły wa ją cej na
stan wra ków są dla nich wy jąt ko wo ła ska -
we. Ma my tu taj więc świet nie za cho wa ne
drew nia ne jed nost ki, choć by ka pi tal nie za -
cho wa ny wrak szwedz kie go ga le onu Mars,
któ re go mo zai ko we zdję cie au tor stwa To -
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ma sza Sta chu ry zna la zło się na okład ce Na -
tio nal Geo gra phic, ma my też wra ki bar dziej
współ cze sne, nie mniej in try gu ją ce. Wy mie -
nię kil ka, któ re znaj du ją się czę sto na ze sta -
wie niach pol skich stron nur ko wych: Graff
Ze pel lin, ni gdy nie do koń czo ny nie miec ki
lot ni sko wiec, któ ry zo stał prze ję ty przez ra -

dziec kie woj ska i za to nął po woj nie, w
czter dzie stym siód mym ro ku w trak cie ho -
lo wa nia go do ZSSR. Fu Shan Hai, chiń ski
ma so wiec trans por tu ją cy na wóz z Ło twy do
Chin, po szedł na dno w wy ni ku ko li zji z
pol skim frach tow cem Gdy nia. Fran ken, tan -
ko wiec za to pio ny w trak cie dru giej woj ny

świa to wej przez ra dziec kie lot nic two. Na
ko niec na sza smut na kar ta w hi sto rii że glu -
gi mor skiej – prom Jan He we liusz, któ ry za -
to nął 14 stycz nia 1993 ro ku, w wy ni ku
ku mu la cji wie lu nie szczę śli wych oko licz -
no ści – nie sta bil nej kon struk cji, błę dów po -
peł nio nych przy re mon to wa niu stat ku po
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po ża rze (któ re po gor szy ły sta tecz ność), złej
de cy zji w kwe stii usta wie nia się bo kiem do
fa li sztor mo wej, któ ra do pro wa dzi ła do dra -
ma tycz ne go prze chy łu okrę tu i w osta tecz -
no ści do je go za to pie nia. To bar dzo
spek ta ku lar ne wra ki, war te od wie dze nia,
war te od kry cia ich smut nej hi sto rii. Do te go

nie mniej in try gu ją ca „Ma lut ka”, czy li okręt
pod wod ny ORP Ślą zak, kil ka U -Bo otów.
Nie nur ko wal ne, bo uzna ne za zbio ro we
mo gi ły, ale za pa mię ta ne ja ko naj więk sze
ka ta stro fy mor skie – Goya i Gu stloff i Steu -
ben, wszyst kie za to pio ne przez ra dziec kie
okrę ty, wszyst kie trans por tu ją ce ty sią ce

Niem ców ewa ku owa nych z Pol ski pod ko -
niec woj ny. Do ze sta wu do rzu cę jesz cze
naj now szy wrak Geo r ga Buch ne ra, któ ry
za to nął w trak cie ostat nie go swo je go rej su
ku zło mo wi sku. Bar dzo pięk ny i du ży sta -
tek wy bu do wa ny w okre sie po wo jen nym,
po szedł na dno, gdy ho lo wa no go na Li twę.
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Nikt nie zgi nął w tym wy pad ku, jed nak pó -
ki to czy się wy ja śnia nie oko licz no ści za to -
nię cia, obo wią zu je cał ko wi ty za kaz
nur ko wa nia na tym wra ku (ostat ni wła ści -
ciel okrę tu po dej rza ny jest o ce lo we za to -
pie nie okrę tu ce lem wy łu dze nia
od szko do wa nia z ubez pie cze nia). O ka -

żdym z tych okrę tów war to po czy tać, war -
to obej rzeć do stęp ne zdję cia i fil my z nur -
ko wań na nich. War to też za po znać się z
sa mym Bał ty kiem, któ ry mo że nie jest tak
ku szą cym akwe nem jak Mo rze Czer wo ne,
ale z pew no ścią wart jest pró by na wią za nia
zna jo mo ści. Już sa mo wyj ście z któ re goś z

bał tyc kich por tów da je nam przed smak
cze ka ją cej na nas przy go dy. Trud no to na -
wet na zwać, ale nie jest to coś ne ga tyw ne -
go. Bał tyk ko ja rzy się ra czej z ru chem
du żych stat ków trans por to wych, pro mów,
ewen tu al nie z re kre acyj nie pły wa ją cych po
Bał ty ku mo że my zo ba czyć jach ty ża glo we
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i mo to ro we, któ rych jed nak wca le nie jest
tak du żo. Nur kom do trans por tu słu żą al bo
szyb kie ło dzie pon to no we ty pu RIB lub
prze ro bio ne z ry bac kich, cza sem woj sko -
wych jed no stek jach ty, czy ku try. Wy ru -
szasz więc na nur ko wa nia wie dząc, że nie
bę dzie to egip ska wy ciecz ka na ra fy, tyl ko
mie rze nie się z su ro wym kli ma tem i po tę -

żnym ży wio łem. Nur ko wie bał tyc cy ge ne -
ral nie nur ku ją w su chych ska fan drach,
więk szość z nich nur ku je z ze sta wa mi dwu -
bu tlo wy mi. Bał tyk cie szy się ogrom nym za -
in te re so wa niem wśród nur ków tech ni-
cz nych, tak więc na wy pły wa ją cych jed -
nost kach czę sto wi dać po sia da czy re bri de -
rów, a ilość bu tli ła do wa nych na po kład

po tra fi przy pra wić o za wrót gło wy. Jed nak
to nie zna czy, że Bał tyk na le ży tyl ko do
praw dzi wych, za pra wio nych w nur ko wa -
niu twar dzie li ubra nych w czar ne, to por ne
su che ska fan dry, ob wie szo nych bu tla mi jak
cho in ka, śmie ją cych się z re kre acyj nych nu -
ra sów, któ rym przy ma sce dyn da faj ka, re -
kre acyj ne płe twy ra żą pstro ka ci zną
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ko lo rów, a nóż nur ko wy bar dziej na da je się
ja ko re kwi zyt do fil mu ze Schwa rze neg ge -
rem niż do ja kich kol wiek za dań pod wo dą.
Po cząt ku ją cy nur ko wie nie mu szą oba wiać
się ani „praw dzi wych” nur ków, ani sa me go
Bał ty ku. Wszyst ko na le ży so bie od po wied -
nio po ukła dać w swo ich pla nach nur ko -

wych. Szu ka ją cy po my słu, by w mo żli wie
naj ła god niej szy spo sób za cząć oswa jać się
z Bał ty kiem, zwy kle wy bie ra ją płyt kie wra -
ki Za to ki Gdań skiej. Mo żna też po szu kać
cie ka wych pro po zy cji na wra kach ko ło -
brze skich. Ge ne ral nie jed nak na le ży li czyć
się z tym, że na Bał tyk wy ru sza my po sia da -

jąc mi ni mal nie upraw nie nia po zio mu Ad -
van ced Open Wa ter Di ver, do świad cze nie
w nur ko wa niu w su chym ska fan drze i ogól -
nie już do bre umie jęt no ści nur ko we – za -
wi śnię cie w to ni, uzy ski wa nie neu tral nej
pły wal no ści. Nu rek pla nu ją cy wi zy tę na
Bał ty ku nie po wi nien mieć z tym pro ble mu.
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Do te go strze la nie boj ki w to ni nie po win no
bał tyc kie mu zdo byw cy spra wiać kło po tów.
Swo je pierw sze kro ki mo żna sta wiać choć -
by w Za to ce Gdań skiej i wy pły wać na pro -
ste i nie du że wra ki – Groź ny, Del fin,

Ma lut ka cho cia żby. Tu taj szcze gól nie chęt -
nie zwra cam uwa gę na Ma lut ką, czy li na
wrak okrę tu pod wod ne go ORP Ślą zak. To
ra dziec ki okręt ty pu M XV -bis (to by ły „ma -
lut kie” okrę ty pod wod ne o dłu go ści oko ło

pięć dzie się ciu me trów, za bie ra ją ce za ło gę
li czą cą oko ło trzy dzie stu ma ry na rzy). To
do bry po li gon do świad czal ny, nie zbyt dłu -
ga dro ga do prze by cia z por tów w Gdy ni,
Ja star ni czy He lu, do te go pro sta na wi ga cja,
je że li wy stę pu ją ja kieś prą dy, to mi ni mal ne.
Sie ci spo ty ka ne są bar dzo rzad ko. 

Co do wi docz no ści, to oczy wi ście le piej
wy bie rać jest mie sią ce chłod ne, kie dy
przej rzy stość wo dy się po pra wia. La tem w
za to ce wo da po tra fi być bar dzo cie pła na -
wet do pięt na ste go me tra, jak nie głę biej,
ale nie ste ty nie ma co spo dzie wać się, że
wi docz ność prze kro czy trzy, czte ry me try.
A jak już zro bi my ten krok i wy ko na my kil -
ka nur ko wań w Bał ty ku w cią gu week en du,
na gle od kry je my, że wra ko wa przy go da z
na szym mo rzem do sko na le sma ku je i bar -
dzo uza le żnia. 

Naj pierw za to ka, po tem Łe ba, Ust ka i na
ko niec Ko ło brzeg. Jak ci bę dzie ma ło, za -
czną się wy pły nię cia na szwedz ką stro nę,
je że li te go ma ło, to po tem jest jesz cze Li -
twa, Ło twa i Es to nia. Jesz cze in ne kli ma ty,
jesz cze in ne wra ki. Nie star czy jed ne go ży -
cia na ob nur ko wa nie wszyst kich cie ka wych
miejsc w Bał ty ku.

Ku ba Cie ślak
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Gdy by po rów nać pro gra my stop ni
płe two nur ko wych roz ma itych fe de ra cji,
któ re ak tu al nie ist nie ją na świe cie, da
się w oczy wi sty spo sób za uwa żyć
pe wien wzór. Pierw szy w sze re gu
jest po ziom pod sta wo wy, na stęp ny w
ko lej ce płe two nu rek za awan so wa ny,
po nim po moc nik in struk to ra lub di -
ve ma ster i na resz cie, na koń cu tej
ście żki znaj du ją się stop nie in struk -
tor skie. 

Tak wy glą da do brze zna ny ka żde mu płe -
two nur ko wi głów ny szkie let roz wo ju umie -
jęt no ści obu do wa ny na oko ło „cia łem”
skła da ją cym się z wie lu do dat ko wych spe -
cja li za cji nur ko wych. Zdo by cie ka żde go
ko lej ne go stop nia nur ko we go, co oczy wi -
ste, po więk sza za sób do świad cze nia i
umie jęt no ści płe two nur ka. Po zwa la mu
nur ko wać głę biej, w trud niej szych wa run -
kach, czy ko rzy stać z bar dziej za awan so -
wa ne go sprzę tu. W koń cu zdo by cie

upraw nień in struk tor skich po zwa la nie tyl -
ko na sa mo dziel ne nur ko wa nie, ale też na
szko le nie in nych osób i wpro wa dza nie ich

do pod wod ne go świa ta. Jed nak czy na ucza -
nie in nych to je dy nie do me na in struk to rów?
Czy tyl ko oni kształ tu ją umy sły przy szłych

Każdy jest instruktorem
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płe two nur ków lub tych któ rzy już płe two -
nur ku ją? Wy ra bia ją w nich no we na wy ki,
po dej ście do wo dy ja ko ży wio łu, uczą od -
po wied nich pro ce dur, po ka zu ją wła ści we
kon fi gu ra cje sprzę to we itp.? Czy wresz cie
tyl ko na ich bar kach spo czy wa od po wie -
dzial ność za to, ja ką dro gę roz wo ju obie rze

ta wciąż roz ra sta ją ca się spo łecz ność „pod -
wod nia ków” za rów no re kre acyj nych, jak i
tech nicz nych?

Od po wie dzi na po wy ższe py ta nia mo -
żna zna leźć w prze szło ści ka żde go z płe -
two nur ków. Wy star czy chwi la re flek sji i
szyb ka pod róż wstecz do po cząt ków wła -

snej ka rie ry. Ja ko nie do świad czo na oso ba,
nie ma ją ca wcze śniej żad ne go kon tak tu z
nur ko wa niem, przy cho dzi się na swój
pierw szy kurs. Do ta kie go kro ku mo że po -
pchnąć nas wie le czyn ni ków. Cie ka wość
świa ta, na mo wy przy ja ciół, czy po pro stu
szu ka nie no we go ce lu w swo im ży ciu. Ja ki
po wód by to nie był, oto po czą tek wszyst -
kie go. Od kry wa nie cał ko wi cie no we go
świa ta. Mo żna to wręcz po rów nać do po -
now nych na ro dzin. Czło wiek w tym no -
wym świe cie uczy się od no wa po ru szać,
ko mu ni ko wać, a na wet od dy chać. Po ko nu -
je wła sne oba wy i lę ki, za nu rza się co raz
głę biej, w co raz bar dziej świa do my spo sób
ob ser wu je oto cze nie i kon tro lu je wła sne ru -
chy. W tym wszyst kim, w tych pierw szych
pod wod nych przy go dach to wa rzy szy mu
je go in struk tor. Mo żna śmia ło po wie dzieć,
że w tym cza sie jest on dla kur san ta al fą i
ome gą, jak ro dzic dla no wo na ro dzo ne go
dziec ka. Kur sant ufa mu bez gra nicz nie, wy -
ko nu je je go po le ce nia, uczy się od nie go
sta wia nia pierw szych kro ków w pod wod -
nym świe cie. Jak to jed nak w ży ciu by wa,
nad cho dzi w koń cu czas, gdy kurs do bie ga
koń ca, a kur sant sta je się sa mo dziel nym
płe two nur kiem. Wte dy to ca ły świat sta je
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przed nim otwo rem, a w nim nie skoń czo ne
kom bi na cje mo żli wość i oka zji, jed ne do -
bre, a in ne, nie ste ty, złe.

„Czym sko rup ka za mło du na siąk nie…”
Ist nie je po wie dze nie „czym sko rup ka za

mło du na siąk nie, tym na sta rość bę dzie”.
Jest w tym spo ro praw dy, rów nież w od nie -
sie niu do spo łecz no ści płe two nur ków. Jed -
nak ta „mło dość” nie od no si się je dy nie do
cza su kur su płe two nur ko we go, lecz rów -
nież do pierw szych sa mo dziel nych kro ków
po cząt ku ją ce go płe two nur ka po kur sie. Czy
to w klu bie płe two nur ko wym, wśród zna jo -
mych, czy po pro stu na nur ko wi sku po cząt -
ku ją cy płe two nu rek bę dzie miał kon takt z
in ny mi cer ty fi ko wa ny mi płe two nur ka mi.
Nie ko niecz nie są to oso by z du żo bo gat -
szym do świad cze niem, nie jed no krot nie bę -
dą one po sia dać ta ki sam (czy li pierw szy)
sto pień nur ko wy i za le d wie rok lub kil ka
mie się cy sta żu wię cej. I tu wła śnie, na tych
nur ko wi skach, w ba zach i klu bach płe two -
nur ko wych na le ży szu kać od po wie dzi na
py ta nia sta wia ne w po cząt ko wym aka pi cie.
Na le ży pa mię tać, że po cząt ku ją cy płe two -
nu rek ZAWS ZE ob ser wu je in nych, oce nia,
pod pa tru je, szu ka, in ny mi sło wy jest cie ka -
wy no we go oto cze nia, w któ re do pie ro co

wstą pił. On w tym mo men cie się uczy, wy -
ra bia na wy ki i swój spo sób po strze ga nia
pod wod ne go świa ta i po dej ścia do wie lu
istot nych aspek tów płe two nur ko wa nia, ta -
kich jak kon fi gu ra cja sprzę to wa, sto so wa ne
pro ce du ry, za sa dy bez pie czeń stwa i przy -
szła ście żka wła sne go roz wo ju. Opi nie in -
nych płe two nur ków bę dą mia ły na nie go
wpływ, a mo że się rów nież zda rzyć, że nie

za wsze bę dą zgod ne z tym, cze go na uczył
się na kur sie. Wie le po czy nio nych przez
nie go ob ser wa cji bę dzie rów nież zu peł ną
no wo ścią, a im wię cej cza su spę dzi na nur -
ko wa niach, tym wię cej ta kich sprzecz no ści
czy no wych roz wią zań za cznie za uwa żać.

War to rów nież pa mię tać, że w ta kich
roz wa ża niach nie na le ży ogra ni czać się je -
dy nie do po cząt ku ją cych płe two nur ków z
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pod sta wo wym stop niem, lecz zja wi sko to
mo żna roz sze rzyć rów nież na po zo sta łe
gru py nur ków po sia da ją cych in ne stop nie
płe two nur ko we. Na le ży pa mię tać, że wła -
sny roz wój, obo jęt nie w ja kiej dzie dzi nie,
to pro ces cią gły i nie skoń czo ny. Zaw sze bę -
dzie ja kaś no wa umie jęt ność do zdo by cia

lub ulep sze nia, ka żde nur ko wa nie czy kon -
takt z in nym czło wie kiem to no we do świad -
cze nie, wy mia na po glą dów i opi nii.
Dla te go opi sa ny wcze śniej pro ces ob ser wa -
cji nie za cho dzi je dy nie na kie run ku płe -
two nu rek pod sta wo wy – in ni nur ko wie, ale
rów nież na in nych kie run kach, za rów no w

płasz czyź nie pio no wej mię dzy stop nia mi
bez po śred nio lub co kil ka oczek, np. płe -
two nu rek za awan so wa ny – di ve ma ster lub
płe two nu rek pod sta wo wy – di ve ma ster, jak
i w płasz czyź nie po zio mej po mię dzy płe -
two nur ka mi o ta kim sa mym stop niu, lecz z
in nym do świad cze niem nur ko wym. Ka żdy
czło wiek jest in ny, ka żdy czło wiek to in dy -
wi du al ny ba gaż do świad czeń. Trze ba o tym
pa mię tać i ko rzy stać z tej ży cio wej praw dy,
ile i kie dy tyl ko się da. Jed na kże na le ży rów -
nież pa mię tać o tym, aby mieć dy stans do
zdo by wa nych in for ma cji i prze sie wać je
przez swe go ro dza ju filtr zbu do wa ny z już
na by te go do świad cze nia i umie jęt no ści. Jest
to bar dzo wa żna za sa da, któ rej bez względ -
nie, obo jęt nie w ja kiej dzie dzi nie ży cia, po -
win no się prze strze gać. Z punk tu wi dze nia
po cząt ku ją ce go nur ka pro blem wy ła py wa -
nia wła ści wych in for ma cji nie jest wca le ta -
ki pro sty. Pa ra dok sal nie, w cza sie gdy
po chła nia na ilość wie dzy jest jak naj więk -
sza z uwa gi na brak do świad cze nia płe two -
nur ko we go, ten sam brak do świad cze nia
po wo du je, że trud niej po cząt ku ją ce mu płe -
two nur ko wi oce nić, czy ta wie dza jest uży -
tecz na, a co naj wa żniej sze, czy jest
po praw na. Dla te go to wła śnie po cząt ku ją cy
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etap ka rie ry ma tak wiel kie zna cze nie w
przy szłym roz wo ju nur ko wym. W póź niej -
szym cza sie, po wy ro bie niu so bie od po -
wied nich opi nii i spraw dze niu wie lu
roz wią zań na wła snej skó rze, wy ła py wa nie
wła ści wych in for ma cji sta je się o wie le ła -
twiej sze niż na po cząt ku.

„… tym na sta rość bę dzie.”
Wła śnie o tych za le żno ściach na le ży pa -

mię tać bę dąc na nur ko wi sku i pla nu jąc wła -
sne nur ko wa nia. Nie tyl ko przez wzgląd na
wła sne bez pie czeń stwo, ale rów nież przez
wzgląd na bez pie czeń stwo in nych płe two -
nur ków, któ rzy mo gą pod pa try wać na sze
za cho wa nia. Nie za le żnie od po sia da ne go
stop nia czy ilo ści wy ko na nych nur ko wań.
Bez zna cze nia jest, czy je ste śmy ty dzień po
kur sie pod sta wo wym, czy upraw nie nia in -
struk tor skie po sia da my od kil ku lub wię cej
lat. Na gi na nie pod sta wo wych za sad, jak np.
nur ko wa nie bez od po wied nie go za pa su
czyn ni ka od de cho we go, z nie kom plet nym
czy nie spraw nym sprzę tem są i bę dą, tak to
już nie ste ty jest, za pa mię ty wa ne du żo szyb -
ciej i ła twiej niż pra wi dło we za sa dy, któ re
nie jed no krot nie wy ma ga ją od nas o wie le
wię cej po świe ceń, niż w przy pad ku gdy by -
śmy wy bra li ła twiej szą, ale mniej bez piecz -

ną dro gę do ce lu. Jed nak to, co mo że udać
się raz lub kil ka ra zy w do świad czo nym i
opły wa nym ze spo le, mo że nie za dzia łać
przy bra ku do świad cze nia, ja kim cha rak te -
ry zu je się po cząt ku ją cy płe two nu rek. Pa -
mię tać na le ży rów nież, że ter min
„po cząt ku ją cy” nie od no si się je dy nie do
stop nia pod sta wo we go, lecz rów nież do

wszyst kich in nych stop ni nur ko wych, gdyż
zdo by cie ka żde go z nich wno si do wy ko -
ny wa nych płe two nur ko wań no we ele men -
ty. Pod pa try wa nie złych tech nik czy
pro ce dur po wo du je po ja wie nie się u pa -
trzą cej oso by my śli w sty lu: „im to wy cho -
dzi z ła two ścią, wyj dzie i mi, po co się
mę czyć”. Nie ste ty, ta kie ro zu mo wa nie, czę -
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ste i na tu ral ne dla lu dzi, w przy pad ku płe -
two nur ko wa nia jest zgub ne. Dla te go nie
na le ży dać ta kiej my śli szan sy na roz wój
czy na wet po wsta nie, a je dy nym spo so bem,
by to uczy nić jest wła ści we i przy kład ne po -
stę po wa nie na nur ko wi sku.

Świa do mość swo ich wła snych czy nów,
po czu cie od po wie dzial no ści oraz od po -
wied nia doj rza łość emo cjo nal na to nie -
zbęd ne ele men ty oso bo wo ści ka żde go
do bre go płe two nur ka. Umie jęt ność ob ser -
wa cji za cho wań in nych, jak i świa do mość
te go, że jest się ob ser wo wa nym po win na
wpły wać na na sze za cho wa nia i kie ro wać
na mi w po dej mo wa niu de cy zji o tym, jak
bę dzie się płe two nur ko wać. Wy bie ra nie
wła ści wych po staw i otwar te prze ciw sta -
wia nie się tym złym to klucz do szyb kie go
roz wo ju w pra wi dło wym kie run ku. O ileż
le piej bę dzie my się czuć, ma jąc świa do -
mość, że na sze za cho wa nie bu du je bez pie -
czeń stwo, a na sze do świad cze nie po ma ga,
we wła ści wy spo sób, roz wi jać się in nym we
wspól nej pa sji, któ rą jest płe two nur ko wa -
nie.

Da niel Po pław ski 

d.po plaw ski 89@gma il.com

http://www.nalofoty.pl/wyjazdy
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Pły wa nie żab ką w płe twach jest co
naj mniej kon tro wer syj ne, a być mo że
jest błę dem. Ro zu miem ideę pły wa -
nia w ta ki spo sób, że by nie wzbi jać
mu łu z dna. Jest to rze czy wi ście wa -
żne, zwłasz cza pod czas nur ko wań w
Pol sce. Te mu ma słu żyć na ucza nie
pły wa nia pod wo dą żab ką w płe -
twach. 

Trze ba jed nak pa mię tać, że pra wie
wszyst ko na tym świe cie ma za rów no wa -
dy, jak za le ty. Śmiać mi się chce, gdy wi -
dzę nur ka, al bo w ogó le ko go kol wiek,
bez kry tycz nie za chwy co ne go czymś – ja -
kimś spo so bem roz wią za nia pro ble mu, ja -
kąś no win ką tech nicz ną al bo w ogó le
czym kol wiek. Wy da je mi się, że obo wią zek
wąt pie nia to pod sta wo wy obo wią zek my -
ślą ce go czło wie ka. Więk szość strasz li wych
zbrod ni, w tym ma so wych, w hi sto rii ludz -
ko ści mia ła miej sce dla te go, że ktoś lub ja -
kaś gru pa lu dzi by ła ab so lut nie i
nie wzru sze nie cze goś pew na. Rze czy zwy -

kle nie są ta kie, na ja kie wy glą da ją.
Mod ny od kil ku lat po mysł, że by pły wać

pod wo dą, wy ko nu jąc płe twa mi ru chy zbli -
żo ne do tych, ja kie wy ko nu je pły ną cy żab -
ką ma po wa żne wa dy. Wpro wa dza on do
apa ra tu na wy ko we go nur ka na wyk ta kie go
wła śnie pły wa nia. Tym cza sem ciąg płetw
jest na wet przy zmo dy fi ko wa nej żab ce bar -
dzo sła by, w nie któ rych sy tu acjach zu peł -
nie nie wy star cza ją cy. Wie le ra zy
wi dy wa łem nur ków ćwi czą cych wy do by cie
nie przy tom ne go part ne ra, któ rą to czyn ność
na le ży oczy wi ście wy ko ny wać głów nie
przy po mo cy cią gu płetw, je dy nie tyl ko po -
ma ga jąc so bie ka mi zel ką. Tym cza sem nur -
ko wie ci, ma jąc wdru ko wa ny na wyk
pły wa nia żab ką, nie umie li w sy tu acji stre -
so wej wy zwo lić się z te go na wy ku i pró bo -
wa li wy do by wać part ne ra pra cu jąc no ga mi
na dal do żab ki, za miast moc ne go i efek tyw -
ne go po cią gnię cia z bio dra, któ re w tej sy -
tu acji by ło by uza sad nio ne. A prze cież
cho dzi ło tyl ko o stres pod czas ćwi cze nia, w
praw dzi wej sy tu acji awa ryj nej by ło by jesz -

cze trud niej wy zwo lić się z na wy ku, a więc
jesz cze go rzej. Ten przy kład po ka zu je, jak
ła two jest na mie szać czło wie ko wi w gło -
wie, psu jąc je go pra wi dło wy ze spół na wy -
ków i za stę pu jąc go cu dacz ną mie sza ni ną,
któ ra dzia ła tyl ko wte dy, gdy wszyst ko jest
do brze. A prze cież na uka nur ko wa nia po -
le ga na ucze niu się po stę po wa nia w sy tu -
acjach, gdy wła śnie nie jest do brze, a mi mo
to trze ba so bie po ra dzić. Wte dy oka zu je
się, że po psu cie apa ra tu na wy ko we go nie
od by wa się bez kar nie i za po słusz ne ule ga -
nie ró żnym mo -
dom trze ba
nie raz dro go
za pła cić.

D l a  t e  g o
uwa żam, że
choć pły wa nie
po wo dą żab ką
w płe twach ma
sens, to jed nak,
je śli nu rek te go
nie ro bi, tyl ko

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
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pły wa ty po wym, tra dy cyj nym spo so bem „z
bio dra”, nie mo że to być trak to wa ne ja ko
błąd. Na to miast nur ko wie, któ rzy pły wa ją
żab ką po win ni czę ściej niż in ni ćwi czyć
wy do by cie nie przy tom ne go part ne ra wy -
łącz nie przy uży ciu cią gu płetw, że by w ten
spo sób oca lić swój pra wi dło wy apa rat na -
wy ko wy, któ ry ina czej zo stał by zde wa sto -
wa ny.

To masz Stru gal ski

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

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

http://www.4divers.pl
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Naj wy ższy sto pień nur ko wy w KDP
CMAS, od lat uwa ża ny był za naj bar -
dziej wy ma ga ją cy sto pień szko le nio -
wy. Wszech stron nie wy szko lo ny płe -
two nu rek był pra wie jak ten ko man -
dos w jed nost kach spe cjal nych. Czy
to się zmie ni ło w wy ni ku ewo lu cyj -
nych zmian za cho dzą cych w KDP
CMAS? 

Z pew no ścią tak. Zresz tą war to prze czy -
tać, jak jest re kla mo wa ny w na szej Fe de ra -
cji: „To naj wy ższy sto pień re kre acyj ny
świad czą cy o wy so kich umie jęt no ściach
nur ko wych osób go po sia da ją cych i jed no -
cze śnie pierw szy krok ku ście żce za wo do -
wej. Prze zna czo ny głów nie dla tych, któ rzy
chcą na uczyć się pra cy z ludź mi – za rzą -
dza nia i dba nia o bez pie czeń stwo grup nur -

Płetwonurek P3 
– ewolucja w systemie szkoleniowym
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ko wych na ró żne go ty pu wy jaz dach nur ko -
wych. P3 to w efek cie wszech stron ne wy -
szko le nie, któ re pod no si wie dzę i
świa do mość kan dy da ta na zde cy do wa nie
no wy po ziom. Nie ba ga tel na wie dza bo -
wiem i zdo by te do świad cze nie umo żli wia -
ją mu po tem or ga ni zo wa nie i wy ko ny wa nie

nur ko wań aż do 50 m na po wie trzu. Do dat -
ko wo po zmia nach pro gra mo wych nu rek ze
stop niem P3 mo że te raz ofi cjal nie po ma gać
in struk to ro wi przy kur sach. Jest rów nież
szcze gó ło wo za po zna ny z praw ny mi oraz
go spo dar czy mi aspek ta mi upra wia nia płe -
two nur ko wa nia, co z pew no ścią uła twi mu

w przy szło ści start w biz ne sie nur ko wym”.
Kie dyś jed na kże sto pień ten ko ja rzo ny

był wy łącz nie ze zbyt dłu gim dwu ty go dnio -
wym wy czer pu ją cym kur sem wy ma ga ją -
cym spo rej kon dy cji i koń skie go zdro wia.
Prze pły nię cie w peł nym sprzę cie 1500 m,
za nur ko wa nie w głąb na 10 m, wy cią ga nie
nie przy tom ne go nur ka z 30 m, wy pły wa nie
z wy ję tym ust ni kiem z 30 m to tyl ko nie któ -



Nuras.info 7/2017

54

re z wy ma ga nych nie gdyś ćwi czeń. By ły i
ta kie mniej for mal ne, jak ubra nie trzy ra zy
pod rząd ABC na za trzy ma nym od de chu,
czy pły wa nie w płe twach na za trzy ma nym
od de chu czte ry ra zy po mię dzy ze sta wa mi
od de cho wy mi le żą cy mi na dnie. Tak, kie -
dyś wy da wa ło się, że po ukoń cze niu ta kie -

go kur su mo żli wość nur ko wa nia na 50 m
na po wie trzu by ło wy star cza ją cą na gro dą.

Czy ten wi ze ru nek uległ ja kiejś zmia nie
w cią gu ostat nich pa ru lat? Zde cy do wa nie
tak. Pod ko niec lat 90. ze szłe go wie ku na -
stą pi ły pierw sze wy raź ne zmia ny w po dej -
ściu do wy ma gań szko le nio wych na ten

sto pień. Przede wszyst kim przed Płe two nur -
kiem P3 po sta wio no no we za da nia by cia
prze wod ni kiem nur ko wym, a na stęp nie
asy sten tem przy kur sach nur ko wych. To na -
praw dę by ły do bre zmia ny. Od płe two nur -
ka P3 za czę to wy ma gać umie jęt no ści
pro wa dze nia grup nur ko wych w ró żne go
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ty pu nur ko wa niach. W pro gra mie po ja wia -
ją się ta kie za ję cia aż pię cio krot nie. Stop -
nio wo z co raz więk szą świa do mo ścią te go
co ro bi i za co od po wia da kur sant sa mo -
dziel nie, ale pod okiem in struk to ra, przy go -
to wu je i pro wa dzi nur ko wa nia re kre acyj ne.
Ta świa do mość roz wi ja na jest rów nież po -
przez spe cja li stycz ne za ję cia teo re tycz ne z
ta kich te ma tów jak od po wie dzial ność

praw na prze wod ni ka nur ko we go, ubez pie -
cze nia i or ga ni za cja wy jaz dów nur ko wych,
czy li kur sant P3 zdo by wa so lid ne pod sta wy
do by cia do brym prze wod ni kiem nur ko -
wym. Jest to o ty le wa żne, że jest co raz wię -
cej re kre acyj nych wy jaz dów nur ko wych w
kra ju i za gra ni cę i ta ka oso ba śmia ło mo że
po dej mo wać się ro li or ga ni za to ra i prze -
wod ni ka wy jaz dów.

By cie nur kiem P3 to nie tyl ko mo żli wość
za nur ko wa nia na 50 m, ale przede wszyst -
kim mo żli wość zor ga ni zo wa nia bez piecz -
nych nur ko wań dla gru py mniej
za awan so wa nych nur ków. W za sa dzie, aby
ta kie nur ko wa nie by ło bar dziej bez piecz ne,
trze ba by by ło zor ga ni zo wać je w for mie
nur ko wa nia de kom pre syj ne go z ak ce le ro -
wa ną de kom pre sją na ni tro xie. I płe two nu -
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rek P3 to wie, wie też du żo wię cej na te mat
de kom pre sji i pla no wa nia te go ty pu nur ko -
wań. Aby zo stać płe two nur kiem P3, mu si
on bo wiem po ko lei zdo by wać ró żne go ty -
pu spe cja li za cje nie zbęd ne mu do by cia do -
brym prze wod ni kiem nur ko wym. Już po
stop niu pod sta wo wym mu si zdo być spe cja -
li za cję noc ną, na wi ga cyj ną i nur ka eks plo -
ra to ra, a na stęp nie spe cja li za cję ni tro xo wą,
nur ko wa nia w ze sta wach dwu bu tlo wych i
w su chym ska fan drze. Ta wie dza i prak ty -
ka, zdo by ta po dro dze, da je mu so lid ne
pod sta wy do za rzą dza nia gru pą. Daw niej
wy ma ga no jesz cze po sia da nia stop nia ra -
tow ni ka wod ne go WOPR i ster ni ka mo to ro -
wod ne go. By ły to umie jęt no ści wa żne w
la tach 60-80. ze szłe go wie ku, jed na kże
obec nie po sta wio no na spe cja li stycz ne wy -
szko le nie ra tow ni cze nur ka P3 z za kre su
pierw szej po mo cy w przy pad ku wy pad ków
nur ko wych oraz szko le nie z za kre su ra tow -
nic twa nur ko we go. Ko niecz ność zdo by cia
upraw nień ster ni ka mo to ro wod ne go zo sta -
ła znie sio na, a za ję cia do ty czą ce ło dzi
ogra ni czo ne do za kre su prak tycz nych
umie jęt no ści ob słu gi ma łej ło dzi ty pu pon -
ton lub sza lu pa w przy pad ku te go ty pu nur -
ko wań. Nur ko wa nia bo wiem z więk szych

ło dzi i tak or ga ni zo wa ne są przez pro fe sjo -
nal ne fir my za trud nia ją ce cer ty fi ko wa nych
skip pe rów. Płe two nu rek P3 ma bo wiem tyl -
ko wie dzieć, jak za cho wać się na ło dzi i
prze ka zać to swo jej gru pie nur ko wej.

Od nie daw na też, w wy ni ku na ci sku śro -
do wi ska in struk tor skie go, do cy klu szko le -
nio we go na P3 zo sta ła do da na bar dzo
wa żna umie jęt ność – asy sto wa nie in struk -

to ro wi przy kur sach nur ko wych. To bar dzo
wa żne upraw nie nia, któ re tak na praw dę są
świet ną szko łą w kie run ku ście żki in struk -
tor skiej. Świa do ma po moc in struk to ro wi w
przy go to wa niu kur san tów do za jęć, do dat -
ko wa ich ase ku ra cja a na wet de mon stra cja
wy bra nych umie jęt no ści pod wo dą – to z
pew no ścią do bra ewo lu cyj na zmia na w
stan dar dach szko le nio wych. KDP CMAS
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kres swych szkoleń, co wyraźnie widać nie
tylko w szkoleniu na stopień P3, ale też w
rozwoju różnego typu szkoleniach specja-
listycznych i ścieżce nurkowań technicz-
nych. Ta elastyczność wynika nie tylko z
tzw. Mody, ale przede wszystkim z charak-
teru działania naszej Federacji, w której wa-
żną funkcję odgrywają coroczne, kilku-
dniowe spotkania instruktorskie na Kalatów-
kach. Na spotkaniach tych powstają wła-
śnie nowe pomysły dotyczące szkolenia
płetwonurków, więc niejako są one wypra-

cowywane przez grono instruktorskie, a nie
narzucane odgórnie, jak w przypadku in-
nych federacji. Myślę, że ta tendencja bę-
dzie utrzymywana i będzie przyczyniała się
w dalszym ciągu do doskonalenia systemu
szkoleniowego, w tym również do wzrostu
atrakcyjności stopnia P3.

Szczególnych wartości zyskają też umie-
jętności nurka P3 w dobie prężnie rozwija-
jącego się biznesu nurkowego w kraju i za
granicą, gdzie dobrze wyszkolonych prze-
wodników nurkowych chętnie zatrudnią. W

pracy bowiem baz nurkowych nie są ważne
twoje limity głębokości, a raczej takie zale-
ty jak dobra organizacja pracy, dbanie o
bezpieczeństwo, rozległa wiedza i dobra
praktyka nurkowa, a tego wszystkiego obec-
nie wymagamy od nurka P3.

Jacek Zachara

fot.: Tomasz Tatar, Marcin Dąbrowski
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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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Nie gdyś w nur ko wa niu re kre acyj -
nym sto so wa no do stęp ny sprzęt, któ -
ry miał po cho dze nie za wo do we lub
woj sko we. Pierw sze au to ma ty od de -
cho we by ły kon struk cja mi dwu wę żo -
wy mi, z pusz ką au to ma tu umiesz czo-
ną na ło pat kach. 

W Pol sce wy pro du ko wa no wcze śniej
dwa ro dza je te go ty pu au to ma tów: Nep tun
strze miącz ko wy (wzo ro wa no się na Mi stra -
lu z mo co wa niem, jak i z za wo rem bu tli) i
Mors w stan dar dzie DIN R5/8” (G5/8), ten
stan dard wy grał. Oba by ły au to ma ta mi o
stop niach po łą czo nych, czy li ta kich, gdzie
dwa stop nie re du ku ją ce ci śnie nie znaj do -
wa ły się w jed nej pusz ce i nie po sia da ły
ukła dów wspo ma ga ją cych wdech. Przed
wy pro du ko wa niem Kaj ma na po wstał jesz -
cze au to mat od de cho wy Elf, o stop niach
roz dzie lo nych.

Na wy jąt ko wość Kaj ma na wpły nę ło za -
sto so wa nie jed ne go stop nia re duk cyj ne go
(kon cep cja zna na z Mi stra la), lecz w tym

au to ma cie był on w wer sji od cią żo nej, co
zna ko mi cie ob ni ża ło opo ry od de cho we i
bu tle mo żna by ło opró żnić prak tycz nie do

ze ra, do pie ro wte dy ro sły opo ry od de cho -
we. Po nie waż w tam tym okre sie sprzęt mu -
siał być wy po sa żo ny w urzą dze nie re zer wy,

Automat oddechowy Kajman

Ogólny widok
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bo ta kie pa no wa ły stan dar dy, to nie by ło
pro ble mu. Sa mo urzą dze nie re zer wy wpro -
wa dza ło opo ry bli sko ci śnie nia od cię cia i
nu rek miał in for ma cję, że zbli ża się do re -
zer wy. Po po cią gnię ciu dźwi gni urzą dze nia
re zer wy otwie rał się za pas 20-40 at (bar).
Ko lej nym udo sko na le niem był ust nik wy po -

sa żo ny w za wor ki zwrot ne. Dzię ki te mu po
wy ję ciu ust ni ka, pusz ka i wąż wde cho wy
nie za le wa ły się wo dą. Ust nik po wy żej
pusz ki po wo do wał otwar cie au to ma tu, co
by ło uży wa ne do usu wa nia wo dy z wę ża i
pusz ki lub pod łą cze nia się nur ka, gdy był
na głę bo kim wy de chu i nie mógł wy de -

chem opró żnić ust ni ka z wo dy. W obec -
nych au to ma tach jest pro sto: au to mat do
ust, za wo rem do daw czym otwie ra my au to -
mat, po wie trze opró żnia pusz kę, po wy -
dmu cha niu ro bi my wdech. Wte dy ró żni ca
po zio mów słu ży ła do ta kie go dzia ła nia. W
po łą cze niu z pły wa ją cym ust ni kiem na le ża -

2 Spód z założoną zaślepką i szerokość wlotu w ustniku

Spód ze zdjętą zaślepką i grubość chwytu dla
zębów 

Specjalny klucz do odkręcania nakrętki z lewym
gwintem, wymiar 24,1 mm, nacięcie informuje,
że to gwint lewoskrętny
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ło więc uwa żać, że by nie wy pły nął otwie ra -
jąc au to mat, co nie zau wa żo ne opró żnia ło
bu tlę. Dla te go by ła sto so wa na tech ni ka za -

krę ca nia bu tli, sto so wa na przy pły wa niu
jed nej oso by na dy stan sie 15 do 25 m, mię -
dzy ze sta wa mi z au to ma ta mi Kaj man. Jed -
no z ćwi czeń za li cze nio wych na
pod sta wo wy sto pień to od dy cha nie przez
czte ry oso by z jed ne go AO, bez dłu gich
wę ży i in nych uła twień. Po nie waż miał słu -
żyć do prac pod wod nych i pusz ka by ła na
ple cach, to wy dech nie ogra ni czał po la wi -
dze nia, ta ka kon fi gu ra cja na dal ży je w AO
Mi stral, ty le że te raz jest on dwu stop nio wy
o stop niach po łą czo nych, pro du ko wa ny
przez Aqua Lung. Te raz jest to re kla mo wa -

ne jak sprzęt do fo to gra fii. Sły sza łem o za -
cię ciu AO, za sta na wiam się, co mo gło być
przy czy ną, po dob no po gię ta dźwi gnia. Na -
dal nie mam po my słu, jak to zro bić. Krą ży -
ły le gen dy, że jak je ste śmy na ple cach, to
UCP mo że się zda rzyć, by ło to w na szej
czę ści za że la zną kur ty ną. W tym sa mym
cza sie prof. Lund gren w AGA, obec nie In -
ter spi ro, pra co wał nad nad ci śnie nio wy mi
sys te ma mi, któ re we szły w lot nic two woj -

Wnętrze, puszka powietrzna przykryta membraną
i puszka wodna z kaczym dziobem

Odkręcony mechanizm AO i rozebrane doprowadzenie powietrza z butli

Zdemontowany grzybek zaworu z tłokiem
odciążenia i sprężyną, gniazdo zaworu, z lewej
uszczelnienie tłoka odciążającego

Kor pus me cha ni zmu, śrub ka blo ku ją ca me cha -
nizm za wo ru (mu si być lek ko do krę co na, moc ne
do krę ce nie nisz czy gniaz do za wo ru), gniaz do za -
wo ru w nim, otwo ry po przecz ne do pro wa dza ją
sprę żo ne po wie trze z bu tli. Szcze li wo w grzyb ku
za wo ru, sprę ży na do ci ska ją ca, na kręt ki i dźwi gnia
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sko we, straż po żar ną i nur ko wa nie. Za gro -
że nia dla zdro wej oso by nie ma.

Pierw sze in for ma cje na ten te mat po ja wi -
ły się w ksią żce „Pra ce Pod wod ne” pra ca
zbio ro wa. Cie ka wost ką jest in for ma cja za -
miesz czo na w cza so pi śmie „Mło dy Tech -
nik” 6/1975, choć ry su nek moc no od bie ga
od sta nu fak tycz ne go.

Kon struk cja po wsta ła w Za kła dach Me -
cha ni ki Pre cy zyj nej Gdańsk w la tach 70. Po
za koń cze niu pro duk cji sprzę tu nur ko we go
za mknię to hi sto rię Nep tu na, Mor sa, El fa,
Kaj ma na i Mar li na (od cią żo ny pierw szy sto -
pień tło ko wy). Ostat nią par tię czę ści za -
mien nych do Kaj ma na wy pro du ko wa ła dla
woj ska fir ma Man ta Opo le, aku rat ta fir ma

Kołek ustalający orientację mechanizmu w puszcze AO. Wielkość otworu w mechanizmie ogranicza
maksymalny wydatek (maksymalny przepływ, zabezpieczenie gdyby sprężyna pękła)

Klucze regulacyjne, regulując odległość nakrętki
blisko dźwigni, ustalamy wysokość jej
podniesienia, zewnętrzna nakrętka służy do
zablokowania regulacyjnej

Dźwignia nie powinna dotykać membrany

Pozostawiony dystans na zużywanie szczeliwa
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dzia ła. Ko lej ną pró bę pro duk cji sprzę tu
pod jął Fa ser, z ze sta wem UAN (Uni wer sal -
ny Apa rat Nur ko wy). Pro duk cję za mknię to
rów nież tam, po nie waż woj sko prze sta ło
za ma wiać.

Za le ty kon struk cji: ni ska pusz ka au to ma -
tu (Mors był du żo grub szy), ust nik z za wor -
ka mi, ma łe opo ry od de cho we i mo żli wość
re gu la cji wiel ko ści efek tu wspo ma ga nia.
Za le tą dla pra cy w pio nie by ło umiesz cze -
nie pusz ki na ple cach, co da wa ło mniej sze

opo ry od dy cha nia, obec nie mó wi się o pra -
cy od dy cha nia. Ust nik był od krę ca ny, mo -
żna by ło wkrę cić trój nik do su chych
ska fan drów PW 2 Fo ka, po tem Kro gu lec (ta -

ki jak Fo ka w kro ju, lecz z zam kiem ga zosz -
czel nym). Do brze ukształ to wa ny ust nik, z
du żym po lem dla prze pły wu po wie trza i
gru by mi chwy ta mi dla zę bów. Miał naj wy -
god niej szy ust nik ze wszyst kich wcze śniej i
póź niej pro du ko wa nych AO. Jest też dla
po rów na nia zdję cie ust ni ka z Fo ki.

Wa dy kon struk cji: zbyt cien ka bla cha
obu do wy, pusz ka ła two ule ga ła uszko dze -
niom i au to mat sta le po da wał. Do dat ko wo
ukształ to wa nie z du ży mi lek ko prze tło czo -
ny mi po wierzch nia mi nie da wa ło sztyw no -
ści (kon ku ren cyj ne AO po sia da ły uszty-
w nie nia). Ja kość uży tej gu my na ka czy dziób

Membrana bez kontaktu, tak regulujemy w
warunkach polowych

Uginamy membranę, tak żeby oparła się o
dźwignię

Dysza wykręcona z lewej, całkowicie otwarty
boczny tor dla powietrza wpadającego do puszki,
co osłabia zassanie. Prawa strona maksymalnie
wkręcona dysza, efekt zbyt silny, regulujemy z
niedomiarem, głębiej wspomaganie w gęstym
powietrzu jest silniejsze

Strona lewa gwint uszkodzony na grzybku zaworu
z powodu współpracy z dźwignią, prawa strona
gwint now

Ustnik ze skafandra Foka, tak mały przelot
zostawił pomysłowy wojskowy i nikt przez lata
tego nie zmienił. Grubość tego w ustniku
Kajmana to 8,2 mm

Klucze specjalne

Perfekcyjny zespół redukujący 1 stopnia
odciążonego, może kiedyś opiszę o jaki AO
chodzi.
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i za wor ki by ła sła ba. Naj wa żniej sza wa da,
da ją ca ni ską trwa łość szcze li wa w za wor ku,
to otwie ra nie za wo ru po łą czo ne ze ści na -
niem. By ło to efek tem za sto so wa nia jed nej
dźwi gni o du żym prze ło że niu. Kon struk cje,
w któ rych grzy bek za wo ru był tyl ko od su wa -
ny, by ły trwa łe, np. Mi stral. Ten pro blem po -
wo do wał ko lej ny, czy li pod no sze nie się
dźwi gni do gó ry, co da wa ło sta ły wy da tek.
Spo so bem omi nię cia ko niecz no ści czę stych
re gu la cji by ło zwięk sze nie od le gło ści mem -
bra na – dźwi gnia, co da wa ło więk sze opo ry
wde chu, lecz przy ude rze niach i nie du żej
de for ma cji nie po wo do wa ło otwar cia au to -
ma tu. Za kres re gu la cji efek tu wspo ma ga nia

(ba zu ją cy na efek cie Ven to urie go) był zbyt
du ży, mo żna by ło do pro wa dzić do wzbu -
dze nia au to ma tu, wte dy ra tun kiem by ło za -
ci ska nie wę ża. Wa dą jest umiesz cze nie
au to ma tu na ło pat kach, w po zy cji pły wac -
kiej da je to więk sze opo ry wde chu i ma łe

wy de chu. Ko lej nym mi nu sem był brak
usztyw nia cza w ust ni ku, ro bi łem wła sny.

Au to mat od zna czał się bar dzo do brą pra -
cą, przy wła ści wej re gu la cji był lu bia ny.
Nie do cze kał się usu nię cia bo lą czek, wiel -
ka szko da. Z cie ka wo stek, „Ma li na” z ze -
spo łu Pod Bu dą uży wał Kaj ma na.

Ryszard Czarnecki

Opis z “Młodego Technika”

Opis z “Młodego Technika” Czy nie myślałeś 
o wypromowaniu się 
na łamach 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/.

Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak:

wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Har ce rze do pi sa li. Ka żdy otrzy ma
Cer ty fi kat uczest nic twa w Je zio rze
Ta jem nic

Rajd „Ma gu lon”, zor ga ni zo wa ny
pod au spi cja mi „Je zio ra Ta jem nic”,
oka zał się strza łem w dzie siąt kę.
Licz ba uczest ni ków obu po łą czo nych
w ostat ni week end Ak cji to bli sko
sto pięć dzie siąt osób!

W dniach od 2 do 4 czerw ca 2017 r., w
sta ni cy har cer skiej na pół wy spie Uraz, Hu -

fiec Szcze ci nek ZHP oraz 69 DW Czar ne
Pan te ry zor ga ni zo wa ły Rajd szla kiem Po je -
zie rza Draw skie go „Ma gu lon” pod Pa tro na -
tem Sta ro sty Draw skie go Sta ni sła wa

Ku czyń skie go. Ma new ry tech nicz no -
obron ne nad je zio rem Draw sko zgro ma dzi -
ły przede wszyst kim mło dych har ce rzy.
Rów no le gle eki py nur ko we po szu ki wa ły

Jezioro Tajemnic
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„U -Bo ota” w je zio rze, a ta kże od by ły się
po ka zy uzbro je nia w Ze spo le Szkół Po nad -
gim na zjal nych w Cza plin ku. Na raj dzie
mo żna by ło prze je chać się woj sko wym
Hum me rem, jak rów nież pod szko lić z ob -
słu gi de tek to rów me ta li. Przede wszyst kim
jed nak – prze żyć nie za po mnia ną przy go dę
i po głę bić wie dzę z za kre su sztu ki prze -
trwa nia.

Ko men dę raj du sta no wi li: ko men dant
pwd. Sła wo mir Ko la siń ski, za stęp ca ko men -
dan ta raj du dh Piotr Fi li piak oraz kwa ter -
mistrz dh Ad rian na Ły jak.

Ka żdy uczest nik otrzy mał Cer ty fi kat po -
twier dza ją cy dzia ła nia w ra mach Ak cji Je -
zio ro Ta jem nic. Im pre zę wspar li: Sta ro sta
Draw ski, Bur mistrz Cza plin ka, Bur mistrz
Zło cień ca oraz Szko ła Nur ko wa nia „AN -

DA tek” – Di ving Cen ter i wie lu wo lon ta riu -
szy.

W po szu ki wa niach nur ko wych, w ra -
mach XI Mi sji „Je zio ra Ta jem nic” w dniach
2-5 czerw ca, uczest ni czy li: Emil Ce ler, Pa -
tryk Ka zi mier ski, Nor bert Cy miń ski, So nia
Ngwu, Jan Go liń ski, Pa tryk Po kor ski, Piotr
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Kruk, Wie sław Kruk, Ma rek To ma szew ski,
Bar tosz To ma szew ski, Ho no ra ta Ma tu szew -
ska, Li dia Lu bar tow ska, An drzej Pu cha ła,

Alek san der Se we ry niuk, Bar tło miej Brze -
miń ski, Jan Lu bar tow ski, Mag da le na Ko sma -
la -To kar ska, Da riusz To kar ski, Bar tło miej
Ku row ski, Woj ciech Gra dzik, Ra fał Gie ra,
Ra do sław Ma li now ski, Ra fał Wa si lew ski,
Ka ro li na Wa si lew ska, Ha nia Wa si lew ska,
Mi łosz Wa si lew ski, We ro ni ka Gór ka, Mi ro -

sław Gór ka, Mo ni ka Gór ka, Alek san dra
Gór ka, Jan Pan kow ski, Ola Bo ry sie wicz,
Adam Wie lo pol ski, Do ro ta Wie lo pol ska,
Kon rad Wie lo pol ski, Be ata Ci szew ska, Da -
niel Ko wa lik, An drzej Kur piel, Do ro ta Kur -
piel, An drzej Ko sko, Ra do sław Ma li now ski
i Adam Brzu sko.
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W Raj dzie Szla kiem Po je zie rza Draw -
skie go „Ma gu lon”, zor ga ni zo wa nym w ra -
mach Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”, uczest ni -
czy li: Mar cin Wo ro nik, An drzej Kur piel,
Adam Dy miń ski, An na Pie trzak, Wik to ria
Ste fań ska, Aga ta Bur chacz, Ju lia Block, Do -
ro ta Gem ska, Pau li na Ku li gow ska, Agniesz -

ka Ka miń ska, Krzysz tof Smyk, Piotr Bor kow -
ski, Ju sty na Krauz -Nie dzin, Aga ta Za wic ka,
Mo ni ka Szym czak, Pa try cja Wol ska, Pa weł
Szcze pa nik, Ar tur Siem ko, Pa tryk Gie ra,
Woj ciech Gra dzik, Bar tło miej Ku row ski,
Ra fał Gie ra, Adam An drusz kie wicz, Pau li -
na An drusz kie wicz, Agniesz ka Wol man,

Ur szu la Smyk, Elżbie ta Pry bo da, Ja cek Wol -
man, Agniesz ka Pry bo da, Bar tło miej Brze -
miń ski, Ka ta rzy na Mi siu ra, Ja kub Mi siu ra,
Wik tor Se we ry niak, An drzej Pu cha ła, Alek -
san der Se we ry niak, Ka ta rzy na Ko sma la, Ro -
bert Ko sma la, Do mi nik Smo liń ski,
We ro ni ka Po ja sek, We ro ni ka Sta ni szew ska,
Klub Łącz no ści SP3 KL2, Klau dia Ki da, Ka -
rol Cie śla, Mar cin Ki da, Ma rek Guss, Ma ciej
Żu rek, We ro ni ka Buj now ska, Oli wia Grab -
ska, Au re lia Gro szew ska, Eryk Ant czak, Bar -
tosz Ka li now ski, Be ata Ko la siń ska, Na ta lia
Kak, Da ria Kuf fel, An na Kuf fel, Łu kasz Sob -
czak, Ma te usz Sob czak, Ma te usz Szam -
szon, Klau dia Or łow ska, Lil la No wic ka,
Ali cja Śledź, Alek san dra Le mie szek, Wik to -
ria Dur ka, Ka ja Iwa nek, Mag da le na Szcze -
pek, Ka ro li na Waw rzy niak, Zu zan na Ewa
No wak, Pa tryk Po kor ski, Ni na Szy dłow ska,
Na ta lia Prusz kie wicz, Oli wia  Ma zan, Szy -
mon Si ko ra, Na ta lia Lis, An na Sko wer ska,
Pa try cja Ku zio, Jan Na łęcz, Ma zur Se ba -
stian, Ka ro li na Na wroc ka, Ju lia Stru ga ła,
Ser giusz Ma zur, Krzysz tof Pio trow ski,
Krzysz tof Świecz kow ski, Da mian Hna tow -
ski, Mag da Wój cik, Łu kasz Zja wio ny, Mi -
chał Iwa nic ki, Ka zi mierz Go łąb, Jo an na
La skow ska, So nia Ngwu, Han na Ngwu.
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Ma my pół mi lio na!

Sta ło się, choć nie mo gę w to uwie rzyć!
Ma my pół mi lio na otwarć stro ny in ter ne to -
wej Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”. Mi nął nie co

po nad rok jej trwa nia, a efek ty cią gle za ska -
ku ją.

Cie szy mnie ogrom nie, że wciąż do łą -
cza ją do nas ko lej ni przed się bior cy, z po -
wo dze niem ko rzy sta ją cy z lo go Ak cji do

ce lów ko mer cyj nych (udo stęp nia my je
oczy wi ście bez płat nie). Jest smacz ny U -Bo -
ot w re stau ra cji Sta ry Dra him, po ja wi ła się
piz za o tej na zwie w Los Ame ri ca nos, ga -
dże ty z lo go wy ko nu je fir ma „Emen”, zaś
im pre zy i in ne nie spo dzian ki szy ku je „Sła -
wo gród”.

Są też na śla dow cy, któ rzy pod szyl dem
„Je zio ro Ta jem nic” roz wi ja ją swo je biz ne -
sy w ró żnych czę ściach wo je wódz twa za -
chod nio po mor skie go. Po wo dze nia.

Eki pa Ak cji za pra sza na jest na wy kła dy,
któ re przy cią ga ją oso by „od lat pię ciu, do
stu pię ciu”. Ko szul kę „JT” po sia da na wet
obec ny po seł, a do nie daw na Mi ni ster Pra -
cy – Wła dy sław Ko si niak Ka mysz oraz Bi -
skup Ko sza liń sko - Ko ło brze ski Krzysz tof
Wło dar czyk.

Nie daw no oka za ło się, że o Ak cji roz ma -
wia no na wet na Ku bie…

Mam na dzie ję, że w ślad za za in te re so -
wa niem przy ja dą tu ry ści, a za ni mi in we sto -
rzy. Od kryj cie naj pięk niej szy ka wa łek
Pol ski. On jest wła śnie tu taj – na Po je zie rzu
Draw skim!

Or ga ni za tor Ak cji 
Sta ro sta Draw ski
Sta ni sław Ku czyń ski
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Pod wod ny se kret. Tuż przy
naj więk szej głę bi nie

Ujaw nia my: nie zi den ty fi ko wa ny obiekt
w kształ cie cy ga ra le ży w głę bi nie je zio ra
Draw sko. Na po nad 70 me trach głę bo ko ści

so nar wska zu je obec ność przed mio tu o dłu -
go ści oko ło 8 me trów.

– To ra czej nie jest ten U -Bo ot, któ re go
szu ka my – ma wąt pli wo ści Da riusz de
Lorm, kie row nik prac pod wod nych ze
Szko ły Nur ko wa nia AN DA tek. – Dłu gość

obiek tu bar dziej od po wia da tzw. Neg ge ro -
wi lub Mar de ro wi, czy li „ży wej tor pe dzie”
sto so wa nej przez Niem ców pod ko niec
woj ny. Co i tak by ło by sen sa cją…

Pro duk cję Mar de rów roz po czę to w 1944
ro ku. By ły one roz wi nię ciem kon struk cji
tor ped ty pu Ne ger. Głów ne ulep sze nie, w
sto sun ku do po przed niej wer sji, po le ga ło na
mo żli wo ści za nu rze nia się na głę bo kość 30
me trów. Kon struk cja ta opar ta by ła na po -
łą cze niu dwóch tor ped jed na pod dru gą,
gdzie gór ną przy sto so wa no do kie ro wa nia
po jaz dem (by ło miej sce dla pi lo ta), zaś dol -
na by ła tor pe dą bo jo wą (za: Wi ki pe dia).
Przy po mnij my, że miej ska le gen da z Cza -
plin ka mó wi o dwóch, a jed na z jej wer sji
na wet o trzech za to pio nych mi nia tu ro wych
okrę tach pod wod nych, na któ rych mia ła się
szko lić Krieg sma ri ne.
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Po dłu żny obiekt na dnie wy kry to w pią -
tek, 9 czerw ca 2017 ro ku, w trak cie XII Mi -
sji w II se zo nie Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”.
Po szu ki wa cze po sta no wi li przyj rzeć się bli -
żej re jo nom wiel kiej głę bi je zio ra Draw sko,
któ re jak do tąd po zo sta ją nie zba da ne.

To dru gie co do głę bo ko ści je zio ro w Pol -
sce ma pra wie 90 me trów głę bo ko ści, choć

od cza su do cza su sły chać plot ki, że węd -
kar skie son dy po ka zu ją na wet 100 me trów.
To by ły pierw sze po szu ki wa nia w cen tral -
nym re jo nie je zio ra, za wę żo ne do pro mie -
nia kil ku dzie się ciu me trów. 

Wa run ki w tam tym miej scu są nie zwy kle
trud ne, nie tyl ko ze wzglę du na ol brzy mią
głę bo kość, ale ta kże na wy so ką fa lę i wiatr

de sta bi li zu ją cy po ło że nie ło dzi, na któ rej
znaj du je się so nar.

Po szu ki wa cze na ra zie nie pe ne tro wa li
dna. Do nur ko wa nia na tak du żej głę bo ko ści
po trze ba spe cjal nych upraw nień i asy sty. W
ce lu za pew nie nia mak sy mal ne go bez pie -
czeń stwa przy tak trud nej eks pe dy cji, po szu -
ki wa cze chcą spro wa dzić ro bo ta pod wo-
d ne go z ka me rą. Bę dzie my in for mo wać o
szcze gó łach w mia rę po stę pu prac. Do ska -
no wa nia in nych, rów nież nie ek splo ro wa -
nych ob sza rów je zio ra Draw sko, wkrót ce
przy stą pić ma ta kże Aka de mia Mor ska ze
Szcze ci na, je den z Pa tro nów Ak cji. To bę dzie
ko lej na mi sja aka de mi ków nad tym akwe nie.

Po za koń cze niu ak cji na wo dzie, eki pa
eks plo ra cyj na sko rzy sta ła z za pro sze nia w
oko li ce Chwarsz czan, gdzie uczest ni czy ła
w „Tem pla ria dzie”. War to wspo mnieć, że
wąt ki zwią za ne z obec no ścią Tem pla riu szy
w Cza plin ku – daw nym Tem pel bur gu – sta -
no wią ta kże wiel ką za gad kę w Ak cji „Je zio -
ro Ta jem nic”.

„Mar de ra” w ak cji mo żna obej rzeć tu taj:
https://www.youtu be.com/watch?v=VA -
MoMWm WH SQ

W tej mi sji eks plo ra cyj nej uczest ni czy li:
Piotr Ja nic ki, Ja ni na Cwie long, Edwin Cwie -
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long, Ma riusz Ko prow ski, Do ro ta Kur piel,
An drzej Kur piel, Ma riusz Kap czuk, Adam
Bru ska, Ra do sław Ma li now ski, An na de
Lorm, Alek san dra de Lorm, Da riusz de
Lorm.

Rąbali, jak za dawnych czasów
Nad jeziorem Drawsko wykonano repliki

starodawnych dłubanek w ramach Akcji
Jezioro Tajemnic. Dwie takie już odkryto w
toni jeziora, gdzie spoczywają do dziś.
Wykonali je studenci z koła naukowego
etnologów Uniwersytetu Gdańskiego.

Dłubanki przygotowano w kilka dni z
inicjatywy Michała Ulińskiego, właściciela
znajdującej się w Czaplinku warowni
„Sławogród”, Partnera Akcji „Jezioro
Tajemnic”. Dłubanki wykonano na terenie
Ośrodka „Drawtur”, dzięki uprzejmości
właściciela Roberta Rycerskiego.

– Dziękuję studentom Uniwersytetu
Gdańskiego z wydziału Etnologii i
odtwórcom historycznym, którzy z wielką
pasją i poświęceniem dłubali i rąbali łódź
do późnych godzin nocnych przez 4 dni –
mówi M. Uliński. – Dziękuję także ekipie
Sławogrodu, na czele której stoi Anna
Adamczyk oraz moim rodzicom Eli i

Wojtkowi. Bez Was wszystkich nie udało
by się zrealizować tego przedsięwzięcia.

Jak to wyglądało w praktyce? Zaprasza-
my na film!

http://www.youtube.com/watch?v=oMqq
yt-mnzQ

Wojenne pamiątki na brzegu
Jezioro Kacze (pospolicie Pustki) w

gminie Czaplinek to łowisko PZW
Czaplinek. Okazuje się, że mogą tam być
nie tylko ryby.

Dwudziestego dziewiątego maja br.,
podczas fotograficznego safari, Jerzy Kuc
znalazł na jego brzegu dużą łuskę. W oko
wpadł mu także inny przedmiot –
prawdopodobnie podpora pod koła

samochodu lub gąsienice czołgu. Oba
przedmioty widzimy na zrobionych przez
niego zdjęciach. Czy to niewielkie
(powierzchnia 6,97 ha) jeziorko może
skrywać resztę pojazdu?

http://www.youtube.com/watch?v=oMqqyt-mnzQ
http://www.youtube.com/watch?v=oMqqyt-mnzQ
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Wychowawca w internacie ZSP w Czaplin-
ku, Jerzy Kuc, ma szczęście do nietypowych
znalezisk. Niedawno natrafił na róg
wymarłego kilkaset lat temu tura. Informowały
o tym wszystkie znaczące media.

O tamtym znalezisku pisaliśmy tutaj:
h t tp : / / j ez io ro ta jemn ic .p l /odk ry to -
p o z o s t a l o s c - p o - p r e h i s t o r y c z n y m -
zwierzeciu/

Smacz ne U -Bo oty… in spi ru ją
ar ty stów

„U -Bo ot z je zio ra Draw sko” to ory gi nal -
ne i zdro we da nie na ba zie ryb, o któ re roz -
py tu ją tu ry ści w Sta rym Draw sku. By wa ło,
że la tem usta wia ła się go dzin na ko lej ka. Je -
den z go ści Re stau ra cji „Sta ry Dra him”,

gdzie są po da wa ne, zo sta wił po so bie ory -
gi nal ną pa miąt kę z nim zwią za ną…

Jak re la cjo no wał Ry szard Swęd, wła ści -
ciel „Sta re go Dra hi mia”, to praw dzi wy hit,
dla te go by wa że trud no na dą żyć z pro duk -
cją. Tym cza sem je den z go ści wy ko nał bar -
dzo ory gi nal ny ry su nek przed sta wia ją cy
wła ści cie la nio są ce go ryb ne go U -bo ota.

– Naj pierw wy ko nał go na ser wet ce. Póź -

niej, gdy cór ka da ła mu kart kę, na ry so wał
go jesz cze raz. Wi dział mnie tyl ko raz, gdy
go za pro wa dzi łem do po ko ju noc le go we go
– opo wia da z nie do wie rza niem R. Swęd.

Jak wi dać, chwi la wy star czy ła, aby wy -
ko nać to ma łe dzie ło sztu ki. Au tor stwier -
dził skrom nie, że nie po sia da ta len tu. Ma go
za to je go syn… Wy cze ku je my za tem na
jesz cze lep sze pra ce!
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„Sta ry Dra him” – to przed się bior stwo tu -
ry stycz ne i re stau ra cja pięk nie po ło żo na
nad je zio rem Draw sko. Dru gi raz z rzę du
zwy cię ży ła w ple bi scy cie na naj po pu lar -
niej szą re stau ra cję re gio nu, or ga ni zo wa nym
przez jed ne go z Pa tro nów Ak cji „Je zio ro
Ta jem nic” – Głos Ko sza liń ski. Od po wie -
dzial na za przy go to wa nie po da wa nych tam

sma ko ły ków Ewa Swęd zwy cię ży ła z ko lei
w ka te go rii Naj po pu lar niej szy Ku charz.

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

Wy dłu bią na ży wo. 
Póź niej po pły ną

Dłu ban ki, wy ko na ne nie daw no nad je -
zio rem Draw sko przez stu den tów z Trój -
mia sta, prze wie zio no do wa row ni
„Sła wo gród” w Cza plin ku. Wi do wi sko we
pra ce nad do koń cze niem obu ło dzi mo żna
bę dzie oglą dać na ży wo w trak cie se zo nu
let nie go. Póź niej prze pły ną ca łe je zio ro!

– Ta, któ ra już pły wa ła, mu si zo stać jesz -
cze od chu dzo na, że by na bra ła więk szej
wy por no ści – opi su je Mi chał Uliń ski, wła -
ści ciel „Sła wo gro du”. – Dru ga z dłu ba nek

jest obec nie po fa zie wstęp nej ob rób ki,
dzię ki cze mu tu ry ści bę dą mo gli oglą dać
two rze nie ło dzi na ży wo w na szym skan se -
nie.

Przy eks po zy cji z dłu ban ka mi po wsta nie
warsz tat szkut ni czo -cie siel ski, gdzie bę dzie
mo żna obej rzeć pro ces po wsta wa nia ło dzi
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i za po znać się z na rzę dzia mi. Stu den ci Uni -
wer sy te tu Gdań skie go za po wie dzie li ta kże
na pi sa nie na te mat warsz ta tów, w ra mach
któ rych two rzo no dłu ban ki, ob szer ne go ar -
ty ku łu do pra sy na uko wej.

– Wkrót ce też za czną się przy go to wa nia
do prze pły nię cia je zio ra Draw sko. Bę dzie
to for ma wy czy no wo - spor to wa z peł ną ase -
ku ra cją ło dzi mo to ro wej, ze wzglę du na
wiel kość akwe nu – do da je Pan Mi chał.

Ło dzie jed no pien ne, zwa ne dłu ban ka mi,
wy ko na li w czerw cu 2017 ro ku stu den ci z
ko ła na uko we go et no lo gów Uni wer sy te tu
Gdań skie go, w ra mach prak tyk oraz Ak cji
„Je zio ro Ta jem nic”. Po wsta ły z ini cja ty wy
wła ści cie li „Sła wo gro du” – An ny Adam czyk
i Mi cha ła Uliń skie go. Dwie po dob ne, sta ro -
daw ne ło dzie, od kry to w to ni je zio ra Draw -
sko, gdzie spo czy wa ją do dziś.

„Sła wo gród” (http://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. Wa row -
nia przy go to wu je ko lej ne przed się wzię cia

w ra mach „Je zio ra Ta jem nic”, zwią za ne
m.in. z hi sto rią śre dnio wiecz ną. Bę dzie my
o nich pi sać na bie żą co.

To bom ba: „Sła wo gród” 
otwo rzył Cen trum In for ma cji
o Je zio rze Ta jem nic!

8 lip ca 2017 r. pod czas „I Pik ni ku Na -
uko we go – Je zio ro Ta jem nic” otwar te zo sta -
ło Cen trum In for ma cji o Je zio rze Ta jem nic.
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Stwo rzył je Mi chał Uliń ski, wła ści ciel znaj -
du ją cej się w Cza plin ku re pli ki śre dnio -
wiecz ne go gro du. Na miej scu znaj du ją się
wszel kie in for ma cje, mul ti me dia oraz ga -
dże ty z lo go ak cji do ku pie nia.

– O to wła śnie cho dzi ło w ak cji Je zio ro
Ta jem nic – ko men tu je na go rą co Sta ro sta

Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski. – My, ja ko
po wiat draw ski, na da je my jej roz pęd i pew -
ną for mę roz gło su. Jed nak to od przed się -
bior ców za le ży, czy po tra fią wy ko rzy stać
stwo rzo ną mar kę i roz wi nąć przy jej po mo -
cy swo je biz ne sy. „Sła wo gród” czy ni to do -
sko na le, z du żą dba ło ścią o szcze gó ły i

de ter mi na cją. Oby wię cej ta kich przed się -
wzięć. Przy po mi nam, że lo go Ak cji do stęp -
ne jest za dar mo, po wy peł nie niu pro ste go
wnio sku znaj du ją ce go się na stro nie in ter -
ne to wej te go pro jek tu.

Jak wy glą da Cen trum? Oczy wi ście na -
wią zu je do śre dnio wiecz nych wąt ków
zwią za nych z Ak cją.

– Po sta no wi li śmy prze zna czyć jed ną z chat
w Sła wo gro dzie, o wy mia rach 5x5 me trów,
na wy sta wę mul ti me dial ną o ak cji – tłu ma czy
M. Uliń ski. – W środ ku znaj du ją się zdję cia z
ak cji oraz wy świe tla ny jest film in for ma cyj ny.
Tu ry sta od wie dza ją cy Sła wo gród mo że zna -
leźć tam in for ma cje na te mat Je zio ra Ta jem nic
oraz do wie dzieć się cze goś od na szych prze -
wod ni ków na te mat ar te fak tów hi sto rycz nych
od na le zio nych w trak cie po szu ki wań.

Pod czas otwar cia zo sta ły za pre zen to wa -
ne ta kże dłu ban ki, któ re nie daw no wy ko na -
li w ra mach Ak cji oraz prak tyk stu den ci z
Trój mia sta.

Ser decz nie po le ca my wi zy tę w „Sła wo -
gro dzie”, któ ry jest ak tyw nym part ne rem
Ak cji „Je zio ro Ta jem nic” i jed nym ze spon -
so rów na gro dy głów nej za „U -Bo ota” z je -
zio ra Draw sko, wy no szą cej obec nie aż 100
000 zł! http://www.sla wo grod.eu/cms/
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Załoga Kebab Baru promuje
„Jezioro Tajemnic”

Partnerzy Akcji Eksploracyjno –
Historycznej Jezioro Tajemnic z branży
kulinarnej otrzymali specjalne koszulki z
logo Akcji oraz swojej firmy. Tym samym

załoga lokali promuje Akcję na żywo, w
kontakcie z klientami.

Druga partia koszulek została przekazana
do Kebab Baru w Czaplinku. Właściciel,
Wojciech Kusa, prowadzi usługi
gastronomiczne m.in. w pobliżu jeziora

Drawsko, tuż obok parku linowego. Ekipy
nurkowe działające w ramach Akcji
„Jezioro Tajemnic” często korzystają z jego
usług.

Eleganckie polo dla ekipy baru wręczył
osobiście Starosta Drawski Stanisław
Kuczyński, organizator Akcji.

Serdecznie polecamy doskonałe dania w
„Kebab Barze”. W Czaplinku są dwa punkty
usługowo- gastronomiczne: jeden mieści się
przy ul. 3-go Marca 15, drugi przy ul.
Drahimskiej 67.

Kusa Wojciech Usługi Gastronomiczne
„Fast Food” jest partnerem Akcji „Jezioro
Tajemnic” i jednym ze sponsorów nagrody
głównej za „U-Boota” z jeziora Drawsko,
wynoszącej obecnie aż 100 000 zł. 

Polecamy!

Za gad ko wa fo to gra fia zna le -
zio na nad je zio rem Draw sko

Ko lej ne zna le zi sko z Cza plin ka. Tym ra -
zem fo to gra ficz ne. Czy ma zwią zek z wy -
ko rzy sta niem je zio ra Draw sko przez
ma ry na rzy?

Dość nie ty po we zdję cie otrzy ma li śmy od
Iza be li Za broc kiej, wła ści ciel ki piz ze rii „Los
Ame ri ca nos” w cen trum Cza plin ka, Part ne -
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ra Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”. Zdję cie od na -
le zio no przy pad ko wo w za bu do wa niach

go spo dar czych, przy jed nym z do mów w
bez po śred niej bli sko ści Li ceum Ogól no -

kształ cą ce go w Cza plin ku, przy ul. Par ko -
wej, kil ka dzie siąt me trów od je zio ra Draw -
sko. To tam, we dług miej skiej le gen dy,
mia ła znaj do wać się taj na jed nost ka szko -
le nio wa Krieg sma ri ne. Dzie ci, któ re je od -
na la zły pod czas za ba wy, o ma ły włos nie
wrzu ci ły zdję cia do ogni ska.

Na fo to gra fii wi dać dość nie ty po wy po -
jazd – spo ry ka ta ma ran ze spe cjal ną ram pą
wej ścio wą oraz usta wio nych za nim w kil -
ku rzę dach lu dzi. Wszy scy no szą ma ry nar -
skie mun du ry. Co naj cie kaw sze, u do łu
wi docz ne są na zwi ska. Wszy scy sto ją na tle
dość spo re go bu dyn ku.

Tu zwra ca my się do Czy tel ni ków: być
mo że przy po mo cy na zwisk lub in nych
szcze gó łów wi docz nych na zdję ciu bę dą
Pań stwo po tra fi li usta lić, ko go ono przed sta -

Za gad ko wa fo to gra fia zna le zio na w sta rych za bu do wa niach w po bli żu je zio ra Draw sko. 
Ko go przed sta wia?

Frag ment zdję cia za wie ra ją cy na zwi ska. Wśród nich są ta kże pol sko brzmią ce, jak Grzon ka, Szach now ski,
Ha las, Le wan dow ski, Zdro jew ski, Ku bicz, czy Ra dzic ki.

Daw ny Tem pel burg – obec nie Cza pli nek. Po pra -
wej stro nie jest du ży, nie ist nie ją cy już, bu dy nek z
ko mi nem znaj du ją cy się nad je zio rem Draw sko.
Czy fo to gra fię wy ko na no na je go tle?
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wia (ja ką jed nost kę) i gdzie je wy ko na no. Na
tej pod sta wie praw do po dob nie mo żna bę -
dzie od two rzyć hi sto rię tej jed nost ki. Czy ma
coś wspól ne go z Cza plin kiem, daw nym
Tem pel bur giem? 

Czy ktoś roz po zna je bu dy nek znaj du ją cy
się w tle? Wie my ze sta rych fo to gra fii, że bar -
dzo du ży obiekt znaj do wał się przed wie lu

la ty w po bli żu je zio ra. Czy mo że cho dzić o
ten sam bu dy nek, czy mo że jest to zu peł nie
in ne miej sce?

Pro si my o wszel kie in for ma cje! Przy sy -
łaj cie je po przez for mu larz, któ ry za pew ni
otrzy ma nie Cer ty fi ka tu uczest nic twa w Ak -
cji (tym, któ rzy jesz cze go nie ma ją):
http://je zio ro ta jem nic.pl/zglos -in for ma cje/

Misja „Burza”
Ko lej ny raz po szu ki wa cze mu sie li po rzu -

cić pla ny zba da nia jed nej z naj więk szych
głę bin w Pol sce i skie ro wać się na spo koj niej -

Piz ze ria Los Ame ri ca nos: http://www.los - ame ri ca nos.pl/
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sze wo dy. Z po wo du mon su no wej po go dy w
ostat ni week end po szu ki wa cze pe ne tro wa li
– nie zba da ną jesz cze – Za to kę Owczą.

– Po go da nie sprzy ja ła. Mie li śmy w pla -
nie pro wa dze nie so na ru na głę bi i te go aku -
rat nie uda ło się zre ali zo wać – opo wia da

Łu kasz Or lic ki, szef Gru py Eks plo ra cyj nej
Mie sięcz ni ka „Od kryw ca”.

– To je zio ro za cho wu je się tak, jak by nie
chcia ło od sło nić nam te go, co skry wa – de -
ner wu je się Da riusz de Lorm ze szko ły nur -
ko wa nia AN DA tek.

Rze czy wi ście, na je zio rze Draw sko zda -
rza się – po dob nie jak na Ma zu rach – tzw.
„Bia ły Szkwał”. Ko lej na pró ba na głę bi nie
w naj bli ższy week end. Na miej scu po now -
nie za go ści eki pa mie sięcz ni ka „Od kryw -
ca”, któ rej bę dzie mo żna po słu chać ta kże
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pod czas I Pik ni ku Na uko we go „Je zio ro Ta -
jem nic” w dniu 8 lip ca, oraz ro bot pod wod -
ny ROV. Eki pa „explo rer sów” go ści ła
rów nież w Siem czy nie, gdzie w ra mach Dni
Hen ry kow skich pro wa dzi ła dzia ła nia szko -
le nio we i pro mo cyj ne nad Za to ką Siem -
czyń ską.

Za to ka Uraz, zwa na „Owczą”, znaj du je
się na pół noc nym krań cu je zio ra Draw sko,

po dru giej, za chod niej stro nie pół wy spu
Uraz. W desz czu i dość nie bez piecz nych
wa run kach prze ska no wa no oko ło 30% jej

dna. So nar po ka zał obiekt, któ ry mo że być
za to pio ną ża glów ką. Od ci nek tam tej sze go
po brze ża ad mi ni stro wa ny jest przez gmi nę
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Zło cie niec – rów nież uczest ni ka Ak cji „Je -
zio ro Ta jem nic”.

– Na zwy za to ki i pół wy spu po cho dzą od
wsi Uraz le żą cej na pół wy spie – wska zu je
Ma rek Hal ter, wie lo let ni re dak tor pism
wod niac kich, znaw ca te ma tu i je zio ra
Draw sko. – Za raz po woj nie na jej brze gach

wy pa sa no du że sta da owiec i dla te go wte dy
no si ła na zwę Za to ki Owczej. Za to ka o po -
wierzch ni 37 ha i dłu go ści 1500 m ma na
wej ściu sze ro kość 260 m i 20 m głę bo ko -
ści. Jej brze gi są stro me, czę sto kli fo we i za -
drze wio ne, po dob nie jak w Za to ce
Klu czew skiej. Prze bieg li nii brze go wej jest

znacz nie spo koj niej szy, tyl ko w koń co wym,
pół noc nym od cin ku te ren sta je się pod mo -
kły. W od le gło ści 100 m od je zio ra, wśród
olch i mo cza rów, mo żna zna leźć ma łe
oczko, któ re naj praw do po dob niej, gdy po -
ziom wo dy w je zio rze był wy ższy, łą czy ło
się z nim. Po brze ża za to ki są pra wie w ca -
ło ści po ro śnię te wą skim, rzad kim pa sem
trzcin, któ ry tyl ko na wy so ko ści wsi Uraz
nie co się za gęsz cza i po sze rza na wet do 20
m. Wzdłuż kli fo we go, za chod nie go brze gu
przy wyj ściu z za to ki od na le zio no śla dy
trzech wcze sno śre dnio wiecz nych sie dlisk.

W od le gło ści 50-100 m od pół noc nej po -
ło wy za chod nie go brze gu bie gnie grzbie ta -
mi wzgórz dro ga od Po łczy na Zdro ju w
kie run ku War ni łę gu, a da lej nad je zio ro Sie -
ci no. To część swo istej ob wod ni cy je zio ra
Draw sko. Mię dzy nią a brze giem wzno si się
naj wy ższe miej sce w tej oko li cy, li czą ce
150,6 m n.p.m. prze wy ższa ją ce po ziom je -
zio ra o 22 m. Sta no wi ono bar dzo do bry
punkt wi do ko wy na za to kę, a w da le kiej,
po łu dnio wej per spek ty wie, na plo so pół -
noc ne i wy spę Bie la wę.

W XV Mi sji II Se zo nu Je zio ra Ta jem nic
uczest ni czy li: Łu kasz Or lic ki, Hu bert Ry bic -
ki, Da riusz Ry bic ki, Bru no Kry wiak, Le szek
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Kry wiak, Sła wo mir Ko la siń ski, Piotr Ja nic ki,
Ma rze na Wie lo wiej ska, Prze my sław Glanc,
Ma rek To ma szew ski, Ho no ra ta Ma tu szew -
ska, Ma riusz Kap czuk, Se ba stian Ku kul ski,
Emil Ko zak, Pau li na Ku lik -Ko zak, Eryk
Mróz, Wie sław Mróz, Ane ta Mróz, Eli za Ko -
zak, Ra do sław To bol ski, Pa weł No wak, Da -
riusz De Lorm.

„U -Bo ot” od na lazł się 
w Siem czy nie

Co praw da nie ten praw dzi wy, lecz mo -
del, ale sta no wią cy pra wie wier ne od wzo -
ro wa nie po szu ki wa ne go mi ni okrę tu
pod wod ne go z je zio ra Draw sko.

W mi nio ny week end w Siem czy nie od -
by ły się XIV Dni Hen ry kow skie. W gro nie
za pro szo nych go ści i przy ja ciół or ga ni za to -
ra im pre zy – Sto wa rzy sze nia Hen ry kow - skie go, zna lazł się Sta ro sta Draw ski Sta ni -

sław Ku czyń ski oraz uczest ni cy Ak cji „Je -
zio ro Ta jem nic”.

W bo ga tym pro gra mie te go rocz nych Dni
Hen ry kow skich, któ re zo sta ły przy go to wa ne
z praw dzi wym roz ma chem, zna la zła się ta -
kże pro mo cja Ak cji Eks plo ra cyj no – Hi sto -
rycz nej „Je zio ro Ta jem nic”, re ali zo wa nej od
ze szłe go ro ku przez Po wiat Draw ski. Jej pre -
zen ta cji, za ło żeń oraz do tych cza so wych efek -

tów, wspól nie ze Sta ro stą do ko nał dr Łu kasz
Gła dy siak ze Stud nia Hi sto rycz ne go „Hu zar”
z Ko sza li na (od po cząt ku Part ner Ak cji).

– Jed nym z za ło żeń re ali za cji pro jek tu
jest oży wie nie ru chu tu ry stycz ne go i zbu -
do wa nie mar ki re gio nu w ta ki spo sób, aby
ka żdy miesz ka niec Pol ski i świa ta wie dział,
gdzie le ży po wiat draw ski i ja kie bo gac two
w so bie skry wa – pod kre ślał w swo jej wy -
po wie dzi Sta ro sta.
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Na to miast dr Ł. Gła dy siak, oma wia jąc
pro jekt, skon cen tro wał się na wa lo rach hi -
sto rycz nych po wia tu. Pod su mo wu jąc swo -
je wy stą pie nie do ko nał po rów na nia
pro jek tu „Je zio ro Ta jem nic” do re ali zo wa -
nej przez Wał brzych ak cji po szu ki wa nia
„Zło te go Po cią gu”. Je go zda niem, oba pro -

jek ty są do brze pro wa dzo ne i cie szą się du -
żym za in te re so wa niem ogól no pol skich me -
diów, przez co słu żą dar mo wej pro mo cji
re gio nu.

Współ pra ca po mię dzy Po wia tem Draw -
skim a Pa ła cem w Siem czy nie ukła da się
bar dzo do brze. Siem czyń ski Pa łac m.in.
znaj du je się w gro nie in sty tu cji wspie ra ją -
cych Ak cję „Je zio ro Ta jem nic” – jest jed -
nym ze spon so rów na gro dy głów nej za
„U -Bo ota” z je zio ra Draw sko, któ rej war -
tość na chwi lę obec ną wy no si 100 000 zł.

Za in te re so wa nych szcze gó ło wą re la cją z
XIV Dni Hen ry kow skich, któ re od by ły się w
dniach 1-2 lip ca 2017 r. w Siem czy nie za -
pra sza my na stro nę or ga ni za to ra www.pa -
lac siem czy no.pl.

Stu dio Hi sto rycz ne „Hu zar”: http://shhu -
zar.wi xsi te.com/hu za r2014

Re stau ra cja Sta ry Dra him 
w Ak cji

Part ne rzy Ak cji Eks plo ra cyj no – Hi sto -
rycz nej Je zio ro Ta jem nic z bra nży ku li nar -
nej otrzy ma li spe cjal ne ko szul ki z lo go
Ak cji oraz swo jej fir my. Tym sa mym za ło ga
lo ka li pro mu je Ak cję na ży wo, w kon tak cie
z klien ta mi.

Trze cia par tia ko szu lek zo sta ła prze ka za -
na do Re stau ra cji Sta ry Dra him w Sta rym
Draw sku. Wła ści ciel, Ry szard Swęd, pro wa -
dzi usłu gi ga stro no micz ne i ho te lo we w po -
bli żu je zio ra Draw sko. Ele ganc kie po lo dla
eki py re stau ra cji wrę czył oso bi ście Sta ro sta
Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski, or ga ni za tor
Ak cji.

Ser decz nie po le ca my do sko na łe da nia
tam ser wo wa ne, w tym „U -Bo ota z je zio ra
Draw sko” – ory gi nal ne i zdro we da nie na
ba zie ryb, o któ re roz py tu ją tu ry ści w Sta rym
Draw sku, a któ re uwiel bia ją ta kże dzie ci.

„Sta ry Dra him” – http://sta ry dra him.pl/ –
to przed się bior stwo tu ry stycz ne i re stau ra -
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cja pięk nie po ło żo na nad je zio rem Draw -
sko. Re stau ra cja kil ka ra zy z rzę du zwy cię -
ży ła w ple bi scy cie na naj po pu lar niej szą
re stau ra cję re gio nu, or ga ni zo wa nym przez
jed ne go z Pa tro nów Ak cji „Je zio ro Ta jem -

nic” – Głos Ko sza liń ski. Jest ta kże jed nym
ze spon so rów na gro dy głów nej za „U -Bo -
ota” z je zio ra Draw sko, wy no szą cej obec -
nie aż 100 000 zł. Po le ca my!

Film:www.youtu be.com

http://www.cmas.pl
http://www.youtube.com/watch?v=wOUEMTiXpsw
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Wakacyjny konkurs Nuras.info
Główna nagroda - SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ - już czeka w redakcji na ZWYCIĘZCĘ!

Jak ją zdobyć?
Wystarczy opisać swoje najwspanialsze nurkowanie, podzielić się podwodnymi emocjami i wrażeniami z głębin, które okazały się czarujące,
zaskakujące, przerażające, a z pewnością warte tego, by tam powrócić.

Jak powinien wyglądać konkursowy artykuł?
Prasa cyfrowa nie zna ograniczeń, więc tekst może zawierać dowolną ilość znaków, nie mniejszą jednak niż 1000 słów. Koniecznie dołącz dobrej
jakości fotografie, które nie tylko podniosą walory tekstu, ale również przybliżą Cię do NAGRODY GŁÓWNEJ. Możesz dołączyć także film!

Gdzie i w jakim terminie należy przesłać artykuł?
Konkurs trwa przez całe wakacje, więc relacje można wysyłać najpóźniej do 31 sierpnia 2017.
Komplet materiałów prześlij przez naszą stronę: h6p://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
W razie problemów lub wątpliwości skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@nuras.info

Czy wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na łamach NURAS.INFO?
Na łamach Magazynu zamieścimy wszystkie prace konkursowe zaakceptowane przez Grono Redakcyjne.

W jaki sposób zostanie wyłoniony ZWYCIĘZCA?
Spośród wszystkich opublikowanych na łamach Nuras.info artykułów GŁÓWNĄ NAGRODĘ otrzyma autor najciekawszej relacji wybranej przez
Redakcję i Współpracowników Magazynu, przy czym za najlepszą pracę konkursową niekoniecznie zostanie uznane najbardziej egzotyczne
nurkowanie. Równie istotny jest sposób przedstawienia, lekkie pióro i efektowne fotografie.

Kiedy zostanie ogłoszony wynik?
SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ powędruje do ZWYCIĘZCY najpóźniej 30 września.
Przewidziane są również drobne upominki dla autorów kolejnych dwóch najlepszych tekstów.

Naszym Czytelnikom życzymy udanych wakacji

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

