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Od Redakcji
„Gorące pozdrowienia z maltańskich głębin! Jest cudownie, nurkujemy, plażujemy, zwiedzamy. Szkoda, że wkrótce trzeba wracać.”
„Jesteśmy w najpiękniejszym miejscu na ziemi, gdzie panuje błogi spokój, zawsze cudowna pogoda i krystalicznie czysta woda. Pozdrawiamy z magicznej Chor wacji!”
To tylko niektóre z pozdrowień, jakie otrzymaliśmy od naszych Czytelników wraz z początkiem wakacji. Przepraszamy, że nie jesteśmy w stanie na wszystkie od razu odpowiedzieć. W okresie letnim,
podobnie jak większość z Was, zdecydowanie więcej czasu spędzamy w podróży i pod wodą, a co
za tym idzie, często mamy ograniczony dostęp do komputerów i Internetu. Jest nam niezmiernie miło, że pamiętacie o nas wypoczywając w najodleglejszych rejonach świata.
Serdecznie dziękujemy za pozdrowienia, wszystkim życzymy przepięknych nurkowań i dużo zasłużonego odpoczynku. Oczywiście z zainteresowaniem czekamy na Wasze wspomnienia z podróży i
oszałamiające fotografie. W tym roku pamiątką z wakacji, oprócz niezapomnianych wrażeń, może być
dodatkowo kamera – nagroda Nuras.info za najciekawszą relację z nurkowania. Szczegółów szukajcie
w numerze! Biorąc pod uwagę, że lato to najbardziej wyczekiwany okres w roku, kiedy w pełni oddajemy się naszej podwodnej pasji i nie pozostaje zbyt wiele czasu na lekturę, w tym miesiącu proponujemy numer dużo lżejszy, aby nie zmuszać Was do zbyt długiego przebywania na powierzchni.
Do zobaczenia pod wodą!
Redakcja
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Chorwacja
– słoneczna i nurkowa
Chorwacja – byłam tam wiele razy, zanim zaczęłam nurkować. Pierwszy raz zaraz po zakończeniu wojny,
kiedy ten piękny kraj dopiero dźwigał się do życia. Jak dziś pamiętam
dziury w dachach Dubrownika, spalone, opuszczone posesje i ogromną
życzliwość lokalnej ludności.
Cudowną, krystaliczną wodę, wpadające
do niej góry, malownicze zatoczki. Istny raj
na ziemi, do którego wracałam prawie co
roku na urlop. Potem przyszedł czas nurkowania. Pierwszy wyjazd nurkowy zaraz po
kursie OWD w 2007 roku, właśnie do
Chorwacji – Długi Otok. Śliczna wyspa, jak
wszystkie w Chorwacji, ale to, co zobaczyłam pod wodą, dla początkującego wów4
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czas nurka, który do tej pory penetrował jedynie polskie jeziora, było niewyobrażalne.
Ściany pokryte gorgoniami, mureny,
ośmiornice, groty, jaskinie wraki. Na każdym nurkowaniu moje oczy nie nadążały
tego wszystkiego ogarnąć. Pamiętam, jak

odpływałam od ściany, zawisałam w wielkim błękicie, pode mną była tylko głębia,
rozkładałam ręce a pod nosem nuciłam „I
believe I can fly I believe I can touch the
sky”. Ta podwodna Chorwacja wryła się w
moją pamięć. Liczyłam, że znowu szybko

5

tam wrócę, jednak tak się nie stało, przecież
jest tyle innych podwodnych miejsc do odwiedzenia, a urlopu zaledwie 26 dni w roku. Zwiedzałam więc podwodny świat, cały
czas pamiętając o Chorwacji, aż tu nagle w
tym roku, bez wcześniejszego planowania,
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wróciłam tam aż na siedem dni, podczas
weekendu majowego. Tym razem wybór
padł na wyspę Brać położoną niedaleko
Splitu w środkowej Dalmacji. W maju w
Chorwacji możemy liczyć na piękną pogodę, z którą u nas w kraju różnie bywa, ale

też na względnie mało turystów, co jak co,
ale tłumów nad i pod wodą nie lubię.
Wyspa nie jest duża, bo zaledwie 395
km2, objechać ją można w jeden dzień, ale
oferuje mnóstwo atrakcji zarówno dla turystów, jak i nurków. Z najwyższego szczytu
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wyspy Vidovej Gory (778 m n.p.m.) można
podziwiać przepiękną panoramę na otaczające wyspy oraz największą atrakcję i wizytówkę wyspy, obecną chyba na wszystkich
pocztówkach – Zlatni Rat – czyli piękną
drobnożwirową plażę w kształcie rogu.
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Wyspa Brać słynie też z marmuru, który jest
tu wydobywany i jest na tyle sławny, że
użyto go do budowy Białego Domu w Waszyngtonie czy Pałacu Dioklecjana w Splicie.

Na wyspę płynie się ze Splitu zaledwie
50 min, a widok portu w Supetarze – największej miejscowości na wyspie – z pokładu promu jest niesamowity, wręcz bajkowy.
Jasne fasady domów z czerwonymi dacha-
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mi otoczone zielenią i wszystko skąpane w
promieniach słońca odbijającego się w krystalicznej wodzie. My – czyli nasi znajomi,
Adam i ja mieszkaliśmy właśnie tu, w Supetarze, nad malowniczą zatoczką, oczywi-
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ście z krystalicznie błękitną wodą, jak na
Chorwację przystało, w czterogwiazdkowym hotelu z własnym sadem owocowym
i gajem oliwnym, oraz ogrodem warzywnym i ziołowym. Wszystkie ścieżki na tere-

nie hotelu obsadzone były cudownie pachnącym rozmarynem. W takim miejscu się
wypoczywa i ładuje akumulatory przed
zbliżającym się sezonem nurkowym. O lokalnej hotelowej kuchni już nie wspomnę,
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bo ślinka mi cieknie na samą myśl, szczególnie o deserach.
Na terenie hotelu mieści się baza nurkowa Amber Divecenter prowadzona przez
Grażynę i Jarka Maciejewskich, to z nimi
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właśnie postanowiliśmy zwiedzać podwodne atrakcje wokół wyspy, i to oni załatwili
nam zakwaterowanie oraz podpowiadali,
co na wyspie warto zobaczyć, gdzie pojechać, co kupić.

Codziennie, wygodną łodzią, wypływaliśmy na dwa nurkowania. Podczas podróży na miejsca nurkowe podziwialiśmy
piękno wybrzeża wyspy – relaks w czystej
postaci, oczy odpoczywają patrząc na te
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kojące widoki, odpoczywa mózg, odpoczywa całe ciało, słodkie „nicnierobienie”
przed nurkowaniem. Dodatkowym bonusem było dwukrotne spotkanie z delfinami
oraz niezwykle barwne opowieści Jarka o
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historii wyspy i miejsc nurkowych.
A pod wodą, równie pięknie jak na powierzchni, było wszystko to, co zapamiętałam z mojego pierwszego pobytu
nurkowego w Chorwacji – były piękne, pio-

nowe ściany, urwiska skalne, gorgonie,
ośmiornice, kalmary, kraby, langusty, mureny, kolorowe rozgwiazdy, jamochłony,
ślimaki, wraki oraz cudowna jaskinia. Temperatura wody w maju też była całkiem
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przyzwoita i w cienkim ocieplaczu oraz suchym skafandrze pod wodą było bardzo
komfortowo. I chociaż wiele już pod wodą
widziałam i Chorwacja pewnie nie jest podwodnym Egiptem uważam, że jest miej-
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scem wartym odwiedzenia i powrotu – można tam ponurkować, pofotografować podwodnie i wypocząć. Nacieszyć oczy
otaczającym pięknem, a wyspa Brać to ide-

alne miejsce na urlop nurkowy z całą rodziną, szczególnie przed lub po sezonie wakacyjnym, dlatego nalofoty.pl planuje tam
wrócić już we wrześniu 2017 i oczywiście
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wszystkich serdecznie z nami zapraszamy!
Agata Isajew vel Gagatek
zdjęcia z archiwum Dive & Travel Center nalofoty.pl

Wakacyjny konkurs Nuras.info
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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.

13

Naszym Czytelnikom życzymy udanych wakacji
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Republika Dominikańska
Pięć pomysłów na urlop z dziećmi
Praga, 13.06.2017 – Zbliża się
okres letnich wakacji, a Ty jeszcze
nie wiesz, dokąd w tym roku pojedziesz na urlop? Rozważ wyjazd do
egzotycznej Punta Cana w Republice
Dominikańskiej.

kteryzuje się wtedy wysoką wilgotnością. Republika Dominikańska to dla turystów kieru-

Tutejsze resorty hotelowe słynną na całym świecie jako jedne z najlepszych, a poziom usług jest wyjątkowo wysoki. Twoimi
dziećmi zajmą się doświadczeni animatorzy, a Ty i Twoja druga połówka będziecie
mieli więcej czas tylko dla siebie. Wspólnie
wybrać się możecie na piracką wycieczkę
na wyspę Saona lub w odwiedziny do delfinów na Dolphin Island.
W lipcu i w sierpniu w Republice Dominikańskiej panuje stabilna pogoda z temperaturą ok. 32OC, a tropikalny klimat chara14

nek bardzo bezpieczny, gdzie nie są wymagane żadne obowiązkowe szczepienia.
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Lot z Europy trwa ok. 10 godzin, a do
przekroczenia granicy konieczny jest tylko
paszport oraz karta turystyczna kosztująca
10 USD. Jeśli podróżujesz z biurem podróży, kartę załatwi firma. Jeśli planujesz urlop
na własną rękę, kartę można łatwo kupić
on-line lub bezpośrednio na lotnisku.
Najpiękniejsze plaże świata

W Punta Cana na wybrzeżu wschodnim
znajdą coś da siebie wszyscy członkowie
rodziny, od tych najmniejszych do najstarszych. Odpoczywać tu można w cieniu
palm kokosowych na 50 km wybrzeżu z
białymi piaszczystymi plażami. Jedną z najbardziej znanych plaży jest Bávaro, którą
już w 1970 r. organizacja UNESCO określi-
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ła jako najlepszą na świecie. Inne ulubione
plaże w tym regionie to Uvero Alto, Cabeza de Toro, El Cortecito, Juanillo i Macao,
na której znajduje się wiele szkół surfingowych dla początkujących.
Kursy gotowania i lekcje hiszpańskiego
W Punta Cana znajduje się wiele hoteli
międzynarodowych sieci z trzema, czterema czy pięcioma gwiazdkami. Zespoły animatorów codziennie przygotowuję dla
dzieci, nastolatków i dorosłych bogaty program obejmujący wiele różnorodnych aktywności od kursów tańca i gotowania aż
po zajęcia z rysunku, lekcje hiszpańskiego
i zawody sportowe.
Rodziny z dziećmi uwielbiają w Punta
Canie hotele takie jak Memories Splash
Punta Cana, który w 2016 r. użytkownicy
portalu TripAdvisor wybrali „Najlepszym
hotelem na rodzinny urlop”. Popularne są
także resorty Barceló Bávaro Palace Deluxe, Sirenis czy niedawno otwarty Bahia
Principe Fantasia.
Adrenalina i spotkanie z delfinami
Kiedy znudzi się lenistwo w resorcie, wybrać się można na wycieczkę do parku adrenalinowego Cumayasa Sky Adventure. Do
tutejszego kosmicznego wahadła wejdą tyl-
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ko najodważniejsi. Symulator lotu, bungee
trampoliny czy spotkanie z dinozaurami
przeżyć można w parku Bavaro Adventure.
W aquaparku Downtown Punta Cana dzieci zachwycone będą z nadmuchiwanych
atrakcji.
W parku tematycznym Manatí mieszka
ponad 150 gatunków zwierząt, od papug
przez węże aż po delfiny i uchatki. Niezapomnianym przeżyciem dla całej rodziny
jest pływanie z delfinami np. we wspomnianym Manati, ale także w parku Dolphin Island czy Dolphin Explorer.
Szukanie skarbu piratów
Rajem na ziemi nazwać można wyspę
Saona, która jest częścią parku narodowego Del Este na południowo-wschodnim wybrzeżu wyspy. W regionie rośnie 572
gatunków roślin, z których 53 to endemity.
Na stałe mieszka tutaj aż 60 gatunków ptaków. Z podwodnych zwierząt wymienić
można manaty, żółwie morskie i delfiny. Na
wyspę Saona Cię zawiezie katamaran lub
szybka łódź. Dzieciom najbardziej spodoba się rejs na pokładzie statku pirackiego, w
czasie którego zostaną częścią zespołu poszukującego zaginionego skarbu, schowanego gdzieś na wyspie.

Miasto kultury
Już od 1990 r. stolica Santo Domingo
znajduje się na Liście światowego dziedzictwa UNESCO. Na placu Plaza de la Cultura ma siedzibę Muzeum Historii Naturalnej
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z obserwatorium, które to można zwiedzać
raz w miesiącu. Na wycieczkę wgłąb historii zaprasza ciuchcia Chu Chu Colonial,
a najmłodsi pokochają Muzeum Trampolin,
gdzie przy okazji nauczą się czegoś z fizy-
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ki czy astronomii. W południowej części
miasta znajduje się kompleks jaskiń Trzy
Oczy (Los Tres Ojos), które kiedyś zamieszkiwali rdzenni Indianie z plemienia Tainos.

Ich obecność potwierdzają malowidła naskalne.
Stwierdzenie, że Republika Dominikańska może zaoferować wszystko nie jest
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przesadą. To idealne miejsce na wspaniały
urlop w rodzinnym gronie.
O Republice Dominikańskiej:
Republika Dominikańska należy do ulubionych turystycznych destynacji na Karaibach. Zajmuje mniej więcej dwie trzecie
wyspy Hispaniola, która leży na południowy wschód od Florydy. Ta destynacja jest,
po Kubie, drugim największym państwem
na Morzu Karaibskim gdzie mówi się po
hiszpańsku. Charakteryzuje się zróżnicowanym krajobrazem. Znaleźć tu można bezkresne dziewicze plaże, wiecznie zielone
lasy tropikalne i tereny górskie. Ruch turystyczny należy do najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Dominikana
posiada pięć regionów turystycznych: Boca
Chica – Juan Dolio, Punta Cana – Bávaro,
La Romana – Bayahibe, Samaná – Las Terrenas a Puerto Plata – Cabarete – Sosúa.
Kontakt:
Mgr. Simona Juránková
Dział PR – Narodowy Urząd Turystyki
Republiki Dominikańskiej
Štěpánská 611/14, 110 00 Praga 1
Tel.: +420 222 231 078
mail: poland@godominicanrepublic.com
Web:www.godominicanrepublic.pl
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Warszawski projekt immersioterapii
W marcu tego roku rozpoczęliśmy
serię zajęć teoretycznych i basenowych z warszawską grupą z Klubokawiarni Pożyteczna. Projekt powstał
z myślą o wzmacnianiu niezależności,
poczucia własnej wartości i pewności siebie oraz poprawie stosunków
społecznych w pracy i w życiu codziennym u osób dotkniętych niepełnosprawnością
intelektualną,
z
wykorzystaniem nurkowania jako formy rehabilitacji i terapii.

Poszczególne zajęcia, a raczej relację z
zajęć z początku roku publikowaliśmy na
naszym facebookowym funpage’u. Jednak
to, co miało miejsce na owych zajęciach,
przerastało nasze najśmielsze oczekiwania.

Początki owej immersioterapii miały
miejsce w Elblągu, u naszych zaprzyjaźnionych instruktorów Adama i Agnieszki z centrum nurkowego SeaWave. Kilka lat temu
rozpoczęli oni pracę z Martyną, która jest
dotknięta niepełnosprawnością intelektualną. Ich ciężka i wieloletnia praca zaowocowała kolejnym projektem „Pojąć Głębię”,
którym przy współpracy ze Spółdzielnią
Społeczną Dalba zapoczątkowali serię terapeutyczną.
20

Zacznijmy od początku… Było nas trzech
instruktorów Łukasz, Rafał Skalski – strażak
z Płocka i ja. Na każdego przypadało po
dwóch podopiecznych. Razem z nimi byli
opiekunowie Blanka i Andrzej, którzy rów-
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nież rozpoczęli kurs nurkowania, aby być
nurkami wspomagającymi. Współpracowały z nami trzy panie psycholog Agnieszka,
Ania i Asia. Adam i Agnieszka z Seawave
także wspierali nas radą i pomocą. Ideą terapii było przekonanie młodych ludzi do
współpracy i pomagania sobie wzajemnie.
Nurkowanie i obowiązki z tym związane, a

przede wszystkim system partnerski, były
narzędziami do osiągnięcia tego celu.
Pierwsze zajęcia były szokiem dla grupy,
która bez żadnych komentarzy słuchała instruktora i od czasu do czasu (zapytana)
mówiła, co myśli bądź czy coś wie. Basen
był radością i emocjonalną bombą, o której, podejrzewam, że przez całe zajęcia teo-
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retyczne myśleli podopieczni. Po tych
pierwszych zajęciach my instruktorzy byliśmy tak podekscytowani, że nie przestawaliśmy się uśmiechać i mówić o tym, co się
wydarzyło i jak zachowywał się i reagował
każdy z uczestników. Na trzecich zajęciach
okazało się, że osoby, które miały największe problemy z przystosowaniem społecz-

Nuras.info 7/2017

otwarte i nie przestawały rozmawiać. Z kolejnymi tygodniami postępy były tak ogrom-

nym i współpracą z innymi, zaczęły być
bardzo aktywne. Prosiły innych uczestników o pomoc, reagowały na potrzeby kolegów, a przede wszystkim były bardzo
22

ne, że sprawdzanie wiedzy praktycznie było formalnością. Jednak to nie jedyna zmiana w zachowaniu, bo ta najważniejsza
zaszła w pracy. Każdy z uczestników poprawił swoją wydajność i otwartość do
klientów i do siebie nawzajem.
Z tygodnia na tydzień uczestnicy projektu byli coraz bardziej otwarci i chętni do
współpracy z kolegami. Pomagali sobie na
zajęciach teoretycznych pracując w podgrupach, a pod wodą dbali o partnera pytając, czy wszystko w porządku i ile ma
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powietrza. Mobilizowali jeden drugiego do
lepszej efektywności i wysiłku w osiągnięciu celu. Aż wreszcie przyszedł koniec etapu warszawskiego i następnym krokiem był
wyjazd na obóz nurkowy kończący projekt.
Nie mogliśmy się doczekać początku
czerwca i pobytu nad jeziorem.

Ponownie spotkaliśmy się już na Kaszubach. Pierwszego dnia zanurkowaliśmy w
głębokim basenie w Kościerzynie. Po miesięcznej przerwie trzeba było pomału odświeżyć wiadomości. I znowu pełne
zaskoczenie, bo grupa znała odpowiedź na
każde pytanie, a w busie, w drodze na

23

obóz, wzajemnie się przepytywali i przypominali sobie zdobytą wiedzę. Pod wodą było lekkie zaskoczenie, bo perspektywa się
zmieniła. Nie było dna, a głębokość wymusiła na nich większą uwagę oraz skupienie
na tym, co mówi instruktor. Głęboki basen
miał na celu przygotowanie grupy, choć w
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małym stopniu, do tego jak będą wyglądały nurkowania na wodach otwartych.
Następne nurkowanie było już w jeziorze
Mausz. Tu spotkaliśmy się z drużyną chłopców z projektu „Pojąć Głębię”. Przed nurkowaniem zrobiliśmy długie omówienie.

Rozdysponowanie sprzętu oraz pokazanie
procedur dnia nurkowego zajęło nam trochę
czasu, ale warto było. Emocje sięgnęły zenitu, radość i euforia każdego z uczestników
nurkowania była wprost nie do opisania. Staram się znaleźć odpowiednie słowa do wy-

24

rażenia tego, co czułam patrząc na grupę,
ale nie jest to proste. Trzeba to zobaczyć na
własne oczy a przede wszystkim doświadczyć. Wieczorem przy ognisku odbyła się integracja dwóch grup oraz śpiewy i
opowieści, co kto widział pod wodą.
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Plan na następne dni był taki sam – nurkowanie i zabawa oraz wspieranie jeden
drugiego, pomoc przy ubieraniu się przed
wejściem do wody oraz po wyjściu i zakończeniu nurkowania. Wypełnianie logbo-

oków po każdym nurkowaniu było świetnym momentem do rozmów i opisywania
swoich odczuć i wrażeń. Codziennie były
inne zamierzenia, rekordy i bariery do pokonania. W sobotę poszliśmy o krok dalej,

25

a mianowicie całą grupą skakaliśmy do wody z pomostu. Były skoki nurkowe w różnej
postaci, te proste, ale i te trudniejsze też.
Wiele osób przełamało swoje lęki i pokonało strach, co nie było łatwym wyzwa-
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niem. Gratulujemy z całego serca i jestem
przekonana, że wpłynęło to bardzo pozytywnie na grupę oraz na opiekunów, czyli
nurków wspomagających. W niedzielę było ostatnie nurkowanie i pożegnanie, emo-

cji nie brakowało. Po wielu miesiącach
wspólnej pracy okazało się, że bardzo się
zżyliśmy i już planujemy następne nurkowania. Mam nadzieję, że Klubokawiarnia
Pożyteczna będzie nurkować często i kolej-
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ne projekty będziemy realizować w jak najszybszym czasie. Bardzo Wam wszystkim
dziękujemy za wspaniale spędzony czas i
niezapomniane chwile.
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
27

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja
elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się
na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do
nas. Twój artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za
to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8.
Redakcja Magazynu
Nuras.info - kontak:
wydawnictwo@nuras.info
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Jedna z wielu wypraw na Bałtyk,
czyli ku przestrodze
Opis oparty jest na autentycznych
wydarzeniach, ale ze zmienionymi bohaterami. Artykuł powstał z myślą o
laikach nurkowania w Bałtyku i dla
tych bez wyobraźni a przede wszystkim pokory wobec ogromu niebezpieczeństwa, jakie może przynieść
głębokie, zimne morze. Takie jak nasz
Bałtyk.
Wypływamy latem z portu w Kołobrzegu. Czekaliśmy, aż wiatr zelżeje i tym samym fala zrobi się znośna dla zwykłych
zjadaczy chleba z głębi Polski.
Wypłynęliśmy w sobotę, około godz.
17.50 i skierowaliśmy się na pierwszy wrak
– Trałowiec Thomson.
Już w tym momencie wiedziałem, że z
kursem wrakowym dla dwóch osób będzie
ciężko, ponieważ do specjalizacji wrako28
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wej są potrzebne cztery nurkowania, a mieliśmy szansę maksymalnie na trzy. Jednak
próbujemy. Omówienie – co robimy, jak się
zanurzamy, zespoły nurkowe i… siup do
wody! Wchodzę z dwoma kursantami i dodatkowo Bolek i Zbigniew, którzy nurkują
jako para.

Zanim dotarliśmy do boi, która prowadzi
do wraku, Bolek już trochę ciężko oddychał. Po 15 minutach kwitnięcia przy boi,
Zbigniew z Bolkiem próbują się zanurzyć.
Zbigniew idzie ostro w dół, a Bolek w tym
momencie zdecydował, że on jeszcze sobie odpocznie. Nie pozostało mi nic inne-
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go, jak tylko kazać kursantom zostać na górze, a sam daję dzidę za Zbigniewem, bo
zaraz będziemy mieli nurka na około 25
metrach głębokości, bez partnera, bez doświadczenia na wrakach, bez doświadczenia na Bałtyku. Przecież wypadek aż się
prosi!
Udało się go złapać. Na górę i pogadanka z całą czwórką (kursanci plus Bolek i
Zbigniew). Decyzja o ponownym zanurzeniu. I znowu nic z tego, tym razem osiągnęliśmy głębokość 0 m. W oczach Bolka
można zobaczyć potylicę, taka pustka. Coś,
o czym my, instruktorzy uczymy na kursach
Rescue Diver.
Odsyłam go na łódź, bo czuję, że zaraz
będzie efekt narastającej paniki. Decyzja,
że pójdziemy w czwórkę (kursanci i Zbigniew) wydaje się właściwa.
Moje prośby, aby się poprawnie ustawili
przy opustówce i zanurzyli razem są mało
skuteczne. Widać strach przed nurkowaniem w Bałtyku. Zanurzamy się. Docieramy
do zawrotnej głębokości pięć metrów i brakuje jednego z kursantów. Rozglądam się i
nic. Po chwili się wynurzamy, Franek jest
na powierzchni. W jakiś magiczny sposób
pomylił liny i zaczął się zanurzać nie przy
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opustówce, a przy linie prowadzącej do
drugiej boi, która była stosunkowo luźna i
prowadziła w inną część wraku.
Na ten dzień mam już dosyć, a że nie
miałem ochoty nikogo wyławiać z dna, to
nakazuję wszystkim powrót do łodzi. Poza
tym nasz pobyt w wodzie trwał około 40
minut i nurkowie, którzy jako pierwsi skakali do wody już zdążyli wynurzyć się po
nurkowaniu.
Na łodzi rozmawiam z Bolkiem na temat
tego, co się stało. Okazało się, że od roku
nie nurkował i nie miał w ogóle doświadczenia w nurkowaniu w sidemount – tylko
kursowe. Wziął sidemount na Bałtyk, chociaż to było jego trzecie nurkowanie z tym
sprzętem!
Niedziela, godzina 6 rano. Jesteśmy, po
nocnym płynięciu, nad wrakiem Jan Heweliusz. Zmodyfikowany plan. Dalej próbujemy zrobić ćwiczenia z kursu wrakowego,
ale tym razem Bolek i Zbigniew mają być
obok mnie cały czas.
Skaczemy, boja, sygnał do zanurzenia i
deja vu. Bolek znowu oczarowuje mnie
bezkreśnie pustym spojrzeniem. Tym razem
nie mam ochoty na bawienie się w boję sygnalizacyjną i daję mu do zrozumienia, że

albo się natychmiast zanurza, albo koniec
tego nurkowania dla niego. Dociera i w
końcu w oczach widzę cokolwiek. Patrzę,
jak chce to zrobić i tym razem moje oczy
się zmieniają i czuję jak na skroni pojawia
mi się charakterystyczny grymas zwany sową.
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Nie dość, że automat ma ułożony w sposób co najmniej dziwny dla konfiguracji sidemount, to jeszcze pakuje go do góry
nogami do ust. No nic, myślę, i koryguję jego błędy. Próba zanurzenia. Inflator jest jego przeciwnikiem, za Chiny ludowe nie
chce się spuścić powietrze, może dlatego,
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że aby zadziałał, trzeba go wysoko trzymać,
ale raczej dlatego, że ten sprzęt go zdecydowanie przerósł. Spłuczka z tyłu jest
czymś zupełnie nieosiągalnym, ale Bolek
walczy dzielnie i na płetwach idzie w dół.
Dochodzimy na dwadzieścia metrów, a
wizura? Jakby to delikatnie ująć – marniut-

ka, może cztery metry. Próbujemy coś pozwiedzać. Docieramy do dziobu i aby nie
płynąć po stępce statku, wychodzimy na
dwanaście metrów na burtę. No, prawie
wszyscy wychodzimy na dwanaście metrów, bo jak się po chwili okazuje, brakuje
nam Bolka. Nakazuję moim kursantom zo-
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stać razem i kierować się w stronę opustówki. Biorę Zbigniewa (bo został bez partnera)
i wracamy po Bolka wciąż próbującego
okiełznać sidemount. Niestety po dobrych
pięciu minutach szukania decydujemy się
na powolne wynurzenie na strzelonej bojce. Wychodzimy, patrzę z daleka, a Bolek
już na łodzi. Później się dowiedzałem, że
troszkę go wyrzuciło przy wypłycaniu się
na dwanaście metrów. Wizura była tak słaba po sztormie, że z czternastu osób w wodzie tylko trzy wyszły po opustówce,
pomimo przyczepionego do niej przeze
mnie błyskacza. Reszta zwyczajnie zabłądziła jak we mgle.
Nurkowanie numer dwa na Heweliuszu.
Już wiemy, że z kursu nie zrobimy praktycznie nic, więc odpuszczamy. Pójdziemy na
nurkowanie wokół wraku. Wchodzimy do
wody. Ponieważ już wiem, na co stać naszego kolegę z konfiguracją sidemount,
chłopaki idą w trójkę, a ja jestem metr za,
kawałek nad nimi.
Tym razem idzie zacnie, Franek i Zbigniew (Zdzisław poszedł nurkować z innym
uczestnikiem wyprawy) radzą sobie bardzo
dobrze, Bolek wydaje się, że jakoś względnie panuje nad tym, co robi. Przynajmniej
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takie miałem wrażenie. W trzydziestej minucie nurkowania, na dwudziestu metrach,
Bolek pokazuje magiczny znak „dajemy w
szyję”. Zrozumieliśmy, że chce się napić po
powrocie na łódź. Jednak jak pokazał go
trzy razy, to stwierdziliśmy, że chodzi raczej o znak nurkowy, czyli zabrakło mu powietrza. Podpływam, daję mu długi wąż,
sam przechodzę na backup. W tym samym

momencie sprawdzam czy naprawdę nie
ma powietrza, obydwie butle totalnie puste.
Myślę sobie, fantastycznie, kolejny łącznik światów uratowany. No dobra, nic złego się nie dzieje. Chłopaki kontynuują
nurka (tak byliśmy umówieni). Ja z poten-
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cjalnym dożywotnim dłużnikiem idę na górę. Ale zaraz zaraz, to jest Bałtyk, a my jesteśmy w toni. Trudno, trzeba sobie radzić.
Z Bolkiem wiszącym na mojej uprzęży
strzelam bojkę, robimy nawet safety stop i
na powierzchnię. Po drodze z dwudziestu
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metrów na szósty pojawia się oczywiście
ten sam problem z workiem od sidemount,
a obsługa suchego skafandra Bolka spadła
na mnie, bo jakoś tak wyszło, że miał zakręcony zawór i zaczęło go wywalać.
Uff, wszyscy wrócili bezpiecznie na łódź,
mnie jeszcze czekała wycieczka na dół do

wplątanego w blachy prosiaka i dwudziestominutowa walka z jego uwolnieniem.
Krótka mowa pożegnalna
Jak wiemy, Bałtyk nie jest łatwym zbiornikiem do nurkowania. Wiemy? Ktoś, kto
choć raz był, oczywiście wie, ale Ci, którzy
nurkowali tylko w ciepłych tropikach albo

jeziorach Polski nie zdają sobie z tego sprawy.
O wypadek nie trudno. Owszem, doświadczenie trzeba zbierać, ale zanim porwiemy się na tak zwane głębokie wody,
poćwiczmy, zdobądźmy doświadczenie w
warunkach kontrolowanych. Tu opisałem
klasyczny przypadek kogoś, kto myślał, że
poradzi sobie bez kursu wrakowego i w nowej konfiguracji.
A już na pewno po dłuższej przerwie w
nurkowaniu „rozgrzejmy się” gdzieś na
płytszych i łatwiejszych nurkach.
Życzę dużo pokory wobec wody, wyczucia gdzie można, a gdzie jeszcze dla mnie
za wcześnie i tyle samo zanurzeń co i wynurzeń.
Historia jest oparta na faktach, a osoby,
które w niej występują na pewno się rozpoznają.
Mam jednak nadzieję, że nie odbiorą tego personalnie, ale jako jedną z wielu lekcji, które daje nam nurkowanie w nowych
warunkach. Ze wszystkimi postaciami spędziłem bardzo fajny czas i na bank jeszcze
nie raz razem zanurkujemy.
Bartosz Sajkowski
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A może by tak na Bałtyk?
Polski rynek szkół nurkowych chyba niespecjalnie ma na co narzekać,
jeżeli chodzi o zainteresowanie sportem. Możemy jedynie czasem pokwękać na mnogość konkurencji, z
którą musimy pojedynkować się o
każdego klienta. Po ekonomicznym
kryzysie rynek wstał z kolan i je
otrzepując zaczyna się już rozpędzać.

w trakcie kursu mają kontakt z polskimi wodami, to zwykle tylko szczątkowy i nikt specjalnie nie stara się rozbudzić miłości do
polskich klimatów u początkującego nurka.

Rośnie ilość szkół, jak i szkolonych rok
w rok instruktorów przeróżnych federacji
(mamy w Polsce duży urodzaj czynnych federacji, na szybko umiem wymienić pięć,
których szkolenia podstawowe są reklamowane na Facebooku). Jeżeli jednak przyjrzymy się profilowi takiego najbardziej
typowego klienta polskiej szkoły nurkowej,
to nie jest to wcale takie oczywiste, że klient
ten będzie nurkować w Polsce, a tym bardziej w Bałtyku. Wciąż znakomita większość naszych studentów rozpoczyna kurs
z zamiarem nurkowania za granicą. Jeżeli
34

Nie oszukujmy się, to nie jest łatwa miłość
od pierwszego wejrzenia. To raczej trudne,
toksyczne uczucie, pełne mrocznych odcieni, ale jak już wciągnie, jak już wgryzie się
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w nas, to zadra pozostaje do samego końca.
Polskie klimaty mają swój specyficzny magnetyzm. Jakbyśmy mogli porównać krajobrazy podwodne do twórczości malarskiej,
to egipskie klimaty przypominają ładne, ale
banalne i kiczowate obrazy wykonane

przez pejzażystę ze starówki, za to polskie
porównać można ze stylem Beksińskiego,
H.R. Gigera czy kogoś w tym stylu – psychodela, na pewno nie stworzona w zdrowym umyśle, mrok jak cholera i
niepokojący urok. I to coś, co wciąga... Pol-
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skie wody nie kuszą temperaturą i widocznością. Polskie wody kuszą tajemniczością,
obietnicą zmierzenia się ze swoim charakterem. Tutaj nurkowanie to nie egzotyczna
turystyka – banalny spacerek pod rękę z
przewodnikiem, zabawa dla każdego, to
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poważna wyprawa, przedsięwzięcie, ekspedycja, do której trzeba się przygotować.
Bałtyk niespecjalnie różni się od jezior
pod względem widoczności i temperatury.
I nie jest też dobrym akwenem do zaliczania kursu podstawowego. Nurkowe szkoły
nadmorskie preferują kończenie kursu pod-

stawowego w pobliskich jeziorach. Lubię to
podkreślać, że Bałtyk jest takim tylko nieco
posolonym jeziorem – zielona woda, raczej
słonawa (w zatoce już zwłaszcza poziom
zasolenia jest minimalnie wyczuwalny), w
ciepłe miesiące zauważalny jest przyrost
glonów ograniczających widoczność, a na
dnie zalega przeważnie muł. Jest to jednak
Bałtyk, prawdopodobnie najbardziej „za-
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wraczony” akwen na świecie. Nie chodzi
mi tu o ilość ogólnie zalegających wraków
na dnie Bałtyku, ale ich nagromadzenie i
zagęszczenie. Gdziekolwiek się nie ruszysz,
tam wrak na dnie. Mamy ogromne szczęście mieszkać niedaleko akwenu, przez który
wytyczono
mnogość
szlaków
handlowych, na którym rozrywały się niezliczone potyczki morskie, czy dochodziło
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do wielu spektakularnych katastrof morskich. Rozciągnijmy to jeszcze w czasie, zaczynając od wczesnych lat nieśmiałej
żeglugi pełnomorskiej, gdzie najczęściej
spotykanymi okrętami na pełnym morzu
mogły być co najwyżej łodzie ekspansyw-

nych Wikingów, którzy topili wszystko, co
spotkali na morzu, grabili (i potem gubili w
morzu) i też regularnie tonęli wraz z łupami. Przejdźmy przez okresy wojen: polsko-szwedzkiej, dwóch wojen światowych i
kończąc na współczesnej żegludze. Na
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dnie Bałtyku można znaleźć niezwykle ciekawe i spektakularne wraki – stopień zasolenia, natlenienia i z tego powodu
agresywność flory i fauny wpływającej na
stan wraków są dla nich wyjątkowo łaskawe. Mamy tutaj więc świetnie zachowane
drewniane jednostki, choćby kapitalnie zachowany wrak szwedzkiego galeonu Mars,
którego mozaikowe zdjęcie autorstwa To-
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masza Stachury znalazło się na okładce National Geographic, mamy też wraki bardziej
współczesne, niemniej intrygujące. Wymienię kilka, które znajdują się często na zestawieniach polskich stron nurkowych: Graff
Zepellin, nigdy nie dokończony niemiecki
lotniskowiec, który został przejęty przez ra-

dzieckie wojska i zatonął po wojnie, w
czterdziestym siódmym roku w trakcie holowania go do ZSSR. Fu Shan Hai, chiński
masowiec transportujący nawóz z Łotwy do
Chin, poszedł na dno w wyniku kolizji z
polskim frachtowcem Gdynia. Franken, tankowiec zatopiony w trakcie drugiej wojny

38

światowej przez radzieckie lotnictwo. Na
koniec nasza smutna karta w historii żeglugi morskiej – prom Jan Heweliusz, który zatonął 14 stycznia 1993 roku, w wyniku
kumulacji wielu nieszczęśliwych okoliczności – niestabilnej konstrukcji, błędów popełnionych przy remontowaniu statku po
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pożarze (które pogorszyły stateczność), złej
decyzji w kwestii ustawienia się bokiem do
fali sztormowej, która doprowadziła do dramatycznego przechyłu okrętu i w ostateczności do jego zatopienia. To bardzo
spektakularne wraki, warte odwiedzenia,
warte odkrycia ich smutnej historii. Do tego

nie mniej intrygująca „Malutka”, czyli okręt
podwodny ORP Ślązak, kilka U-Bootów.
Nienurkowalne, bo uznane za zbiorowe
mogiły, ale zapamiętane jako największe
katastrofy morskie – Goya i Gustloff i Steuben, wszystkie zatopione przez radzieckie
okręty, wszystkie transportujące tysiące
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Niemców ewakuowanych z Polski pod koniec wojny. Do zestawu dorzucę jeszcze
najnowszy wrak Georga Buchnera, który
zatonął w trakcie ostatniego swojego rejsu
ku złomowisku. Bardzo piękny i duży statek wybudowany w okresie powojennym,
poszedł na dno, gdy holowano go na Litwę.
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Nikt nie zginął w tym wypadku, jednak póki toczy się wyjaśnianie okoliczności zatonięcia, obowiązuje całkowity zakaz
nurkowania na tym wraku (ostatni właściciel okrętu podejrzany jest o celowe zatopienie
okrętu
celem
wyłudzenia
odszkodowania z ubezpieczenia). O ka-

żdym z tych okrętów warto poczytać, warto obejrzeć dostępne zdjęcia i filmy z nurkowań na nich. Warto też zapoznać się z
samym Bałtykiem, który może nie jest tak
kuszącym akwenem jak Morze Czerwone,
ale z pewnością wart jest próby nawiązania
znajomości. Już samo wyjście z któregoś z
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bałtyckich portów daje nam przedsmak
czekającej na nas przygody. Trudno to nawet nazwać, ale nie jest to coś negatywnego. Bałtyk kojarzy się raczej z ruchem
dużych statków transportowych, promów,
ewentualnie z rekreacyjnie pływających po
Bałtyku możemy zobaczyć jachty żaglowe
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i motorowe, których jednak wcale nie jest
tak dużo. Nurkom do transportu służą albo
szybkie łodzie pontonowe typu RIB lub
przerobione z rybackich, czasem wojskowych jednostek jachty, czy kutry. Wyruszasz więc na nurkowania wiedząc, że nie
będzie to egipska wycieczka na rafy, tylko
mierzenie się z surowym klimatem i potę-

żnym żywiołem. Nurkowie bałtyccy generalnie nurkują w suchych skafandrach,
większość z nich nurkuje z zestawami dwubutlowymi. Bałtyk cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród nurków technicznych, tak więc na wypływających jednostkach często widać posiadaczy rebriderów, a ilość butli ładowanych na pokład
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potrafi przyprawić o zawrót głowy. Jednak
to nie znaczy, że Bałtyk należy tylko do
prawdziwych, zaprawionych w nurkowaniu twardzieli ubranych w czarne, toporne
suche skafandry, obwieszonych butlami jak
choinka, śmiejących się z rekreacyjnych nurasów, którym przy masce dynda fajka, rekreacyjne płetwy rażą pstrokacizną
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kolorów, a nóż nurkowy bardziej nadaje się
jako rekwizyt do filmu ze Schwarzeneggerem niż do jakichkolwiek zadań pod wodą.
Początkujący nurkowie nie muszą obawiać
się ani „prawdziwych” nurków, ani samego
Bałtyku. Wszystko należy sobie odpowiednio poukładać w swoich planach nurko-

wych. Szukający pomysłu, by w możliwie
najłagodniejszy sposób zacząć oswajać się
z Bałtykiem, zwykle wybierają płytkie wraki Zatoki Gdańskiej. Można też poszukać
ciekawych propozycji na wrakach kołobrzeskich. Generalnie jednak należy liczyć
się z tym, że na Bałtyk wyruszamy posiada-
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jąc minimalnie uprawnienia poziomu Advanced Open Water Diver, doświadczenie
w nurkowaniu w suchym skafandrze i ogólnie już dobre umiejętności nurkowe – zawiśnięcie w toni, uzyskiwanie neutralnej
pływalności. Nurek planujący wizytę na
Bałtyku nie powinien mieć z tym problemu.
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Do tego strzelanie bojki w toni nie powinno
bałtyckiemu zdobywcy sprawiać kłopotów.
Swoje pierwsze kroki można stawiać choćby w Zatoce Gdańskiej i wypływać na proste i nieduże wraki – Groźny, Delfin,

Malutka chociażby. Tutaj szczególnie chętnie zwracam uwagę na Malutką, czyli na
wrak okrętu podwodnego ORP Ślązak. To
radziecki okręt typu M XV-bis (to były „malutkie” okręty podwodne o długości około

pięćdziesięciu metrów, zabierające załogę
liczącą około trzydziestu marynarzy). To
dobry poligon doświadczalny, niezbyt długa droga do przebycia z portów w Gdyni,
Jastarni czy Helu, do tego prosta nawigacja,
jeżeli występują jakieś prądy, to minimalne.
Sieci spotykane są bardzo rzadko.
Co do widoczności, to oczywiście lepiej
wybierać jest miesiące chłodne, kiedy
przejrzystość wody się poprawia. Latem w
zatoce woda potrafi być bardzo ciepła nawet do piętnastego metra, jak nie głębiej,
ale niestety nie ma co spodziewać się, że
widoczność przekroczy trzy, cztery metry.
A jak już zrobimy ten krok i wykonamy kilka nurkowań w Bałtyku w ciągu weekendu,
nagle odkryjemy, że wrakowa przygoda z
naszym morzem doskonale smakuje i bardzo uzależnia.
Najpierw zatoka, potem Łeba, Ustka i na
koniec Kołobrzeg. Jak ci będzie mało, zaczną się wypłynięcia na szwedzką stronę,
jeżeli tego mało, to potem jest jeszcze Litwa, Łotwa i Estonia. Jeszcze inne klimaty,
jeszcze inne wraki. Nie starczy jednego życia na obnurkowanie wszystkich ciekawych
miejsc w Bałtyku.
Kuba Cieślak

43

Nuras.info 7/2017

Każdy jest instruktorem
Gdyby porównać programy stopni
płetwonurkowych rozmaitych federacji,
które aktualnie istnieją na świecie, da
się w oczywisty sposób zauważyć
pewien wzór. Pierwszy w szeregu
jest poziom podstawowy, następny w
kolejce płetwonurek zaawansowany,
po nim pomocnik instruktora lub divemaster i nareszcie, na końcu tej
ścieżki znajdują się stopnie instruktorskie.

uprawnień instruktorskich pozwala nie tylko na samodzielne nurkowanie, ale też na
szkolenie innych osób i wprowadzanie ich

Tak wygląda dobrze znany każdemu płetwonurkowi główny szkielet rozwoju umiejętności obudowany naokoło „ciałem”
składającym się z wielu dodatkowych specjalizacji nurkowych. Zdobycie każdego
kolejnego stopnia nurkowego, co oczywiste, powiększa zasób doświadczenia i
umiejętności płetwonurka. Pozwala mu
nurkować głębiej, w trudniejszych warunkach, czy korzystać z bardziej zaawansowanego sprzętu. W końcu zdobycie
44

do podwodnego świata. Jednak czy nauczanie innych to jedynie domena instruktorów?
Czy tylko oni kształtują umysły przyszłych
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płetwonurków lub tych którzy już płetwonurkują? Wyrabiają w nich nowe nawyki,
podejście do wody jako żywiołu, uczą odpowiednich procedur, pokazują właściwe
konfiguracje sprzętowe itp.? Czy wreszcie
tylko na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za to, jaką drogę rozwoju obierze

ta wciąż rozrastająca się społeczność „podwodniaków” zarówno rekreacyjnych, jak i
technicznych?
Odpowiedzi na powyższe pytania można znaleźć w przeszłości każdego z płetwonurków. Wystarczy chwila refleksji i
szybka podróż wstecz do początków wła-
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snej kariery. Jako niedoświadczona osoba,
nie mająca wcześniej żadnego kontaktu z
nurkowaniem, przychodzi się na swój
pierwszy kurs. Do takiego kroku może popchnąć nas wiele czynników. Ciekawość
świata, namowy przyjaciół, czy po prostu
szukanie nowego celu w swoim życiu. Jaki
powód by to nie był, oto początek wszystkiego. Odkrywanie całkowicie nowego
świata. Można to wręcz porównać do ponownych narodzin. Człowiek w tym nowym świecie uczy się od nowa poruszać,
komunikować, a nawet oddychać. Pokonuje własne obawy i lęki, zanurza się coraz
głębiej, w coraz bardziej świadomy sposób
obserwuje otoczenie i kontroluje własne ruchy. W tym wszystkim, w tych pierwszych
podwodnych przygodach towarzyszy mu
jego instruktor. Można śmiało powiedzieć,
że w tym czasie jest on dla kursanta alfą i
omegą, jak rodzic dla nowonarodzonego
dziecka. Kursant ufa mu bezgranicznie, wykonuje jego polecenia, uczy się od niego
stawiania pierwszych kroków w podwodnym świecie. Jak to jednak w życiu bywa,
nadchodzi w końcu czas, gdy kurs dobiega
końca, a kursant staje się samodzielnym
płetwonurkiem. Wtedy to cały świat staje

Nuras.info 7/2017
przed nim otworem, a w nim nieskończone
kombinacje możliwość i okazji, jedne dobre, a inne, niestety, złe.
„Czym skorupka za młodu nasiąknie…”
Istnieje powiedzenie „czym skorupka za
młodu nasiąknie, tym na starość będzie”.
Jest w tym sporo prawdy, również w odniesieniu do społeczności płetwonurków. Jednak ta „młodość” nie odnosi się jedynie do
czasu kursu płetwonurkowego, lecz również do pierwszych samodzielnych kroków
początkującego płetwonurka po kursie. Czy
to w klubie płetwonurkowym, wśród znajomych, czy po prostu na nurkowisku początkujący płetwonurek będzie miał kontakt z
innymi certyfikowanymi płetwonurkami.
Niekoniecznie są to osoby z dużo bogatszym doświadczeniem, niejednokrotnie będą one posiadać taki sam (czyli pierwszy)
stopień nurkowy i zaledwie rok lub kilka
miesięcy stażu więcej. I tu właśnie, na tych
nurkowiskach, w bazach i klubach płetwonurkowych należy szukać odpowiedzi na
pytania stawiane w początkowym akapicie.
Należy pamiętać, że początkujący płetwonurek ZAWSZE obserwuje innych, ocenia,
podpatruje, szuka, innymi słowy jest ciekawy nowego otoczenia, w które dopiero co

wstąpił. On w tym momencie się uczy, wyrabia nawyki i swój sposób postrzegania
podwodnego świata i podejścia do wielu
istotnych aspektów płetwonurkowania, takich jak konfiguracja sprzętowa, stosowane
procedury, zasady bezpieczeństwa i przyszła ścieżka własnego rozwoju. Opinie innych płetwonurków będą miały na niego
wpływ, a może się również zdarzyć, że nie
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zawsze będą zgodne z tym, czego nauczył
się na kursie. Wiele poczynionych przez
niego obserwacji będzie również zupełną
nowością, a im więcej czasu spędzi na nurkowaniach, tym więcej takich sprzeczności
czy nowych rozwiązań zacznie zauważać.
Warto również pamiętać, że w takich
rozważaniach nie należy ograniczać się jedynie do początkujących płetwonurków z
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podstawowym stopniem, lecz zjawisko to
można rozszerzyć również na pozostałe
grupy nurków posiadających inne stopnie
płetwonurkowe. Należy pamiętać, że własny rozwój, obojętnie w jakiej dziedzinie,
to proces ciągły i nieskończony. Zawsze będzie jakaś nowa umiejętność do zdobycia

lub ulepszenia, każde nurkowanie czy kontakt z innym człowiekiem to nowe doświadczenie, wymiana poglądów i opinii.
Dlatego opisany wcześniej proces obserwacji nie zachodzi jedynie na kierunku płetwonurek podstawowy – inni nurkowie, ale
również na innych kierunkach, zarówno w
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płaszczyźnie pionowej między stopniami
bezpośrednio lub co kilka oczek, np. płetwonurek zaawansowany – divemaster lub
płetwonurek podstawowy – divemaster, jak
i w płaszczyźnie poziomej pomiędzy płetwonurkami o takim samym stopniu, lecz z
innym doświadczeniem nurkowym. Każdy
człowiek jest inny, każdy człowiek to indywidualny bagaż doświadczeń. Trzeba o tym
pamiętać i korzystać z tej życiowej prawdy,
ile i kiedy tylko się da. Jednakże należy również pamiętać o tym, aby mieć dystans do
zdobywanych informacji i przesiewać je
przez swego rodzaju filtr zbudowany z już
nabytego doświadczenia i umiejętności. Jest
to bardzo ważna zasada, której bezwzględnie, obojętnie w jakiej dziedzinie życia, powinno się przestrzegać. Z punktu widzenia
początkującego nurka problem wyłapywania właściwych informacji nie jest wcale taki prosty. Paradoksalnie, w czasie gdy
pochłaniana ilość wiedzy jest jak największa z uwagi na brak doświadczenia płetwonurkowego, ten sam brak doświadczenia
powoduje, że trudniej początkującemu płetwonurkowi ocenić, czy ta wiedza jest użyteczna, a co najważniejsze, czy jest
poprawna. Dlatego to właśnie początkujący
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etap kariery ma tak wielkie znaczenie w
przyszłym rozwoju nurkowym. W późniejszym czasie, po wyrobieniu sobie odpowiednich opinii i sprawdzeniu wielu
rozwiązań na własnej skórze, wyłapywanie
właściwych informacji staje się o wiele łatwiejsze niż na początku.
„… tym na starość będzie.”
Właśnie o tych zależnościach należy pamiętać będąc na nurkowisku i planując własne nurkowania. Nie tylko przez wzgląd na
własne bezpieczeństwo, ale również przez
wzgląd na bezpieczeństwo innych płetwonurków, którzy mogą podpatrywać nasze
zachowania. Niezależnie od posiadanego
stopnia czy ilości wykonanych nurkowań.
Bez znaczenia jest, czy jesteśmy tydzień po
kursie podstawowym, czy uprawnienia instruktorskie posiadamy od kilku lub więcej
lat. Naginanie podstawowych zasad, jak np.
nurkowanie bez odpowiedniego zapasu
czynnika oddechowego, z niekompletnym
czy niesprawnym sprzętem są i będą, tak to
już niestety jest, zapamiętywane dużo szybciej i łatwiej niż prawidłowe zasady, które
niejednokrotnie wymagają od nas o wiele
więcej poświeceń, niż w przypadku gdybyśmy wybrali łatwiejszą, ale mniej bezpiecz-

ną drogę do celu. Jednak to, co może udać
się raz lub kilka razy w doświadczonym i
opływanym zespole, może nie zadziałać
przy braku doświadczenia, jakim charakteryzuje się początkujący płetwonurek. Pamiętać należy również, że termin
„początkujący” nie odnosi się jedynie do
stopnia podstawowego, lecz również do
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wszystkich innych stopni nurkowych, gdyż
zdobycie każdego z nich wnosi do wykonywanych płetwonurkowań nowe elementy. Podpatrywanie złych technik czy
procedur powoduje pojawienie się u patrzącej osoby myśli w stylu: „im to wychodzi z łatwością, wyjdzie i mi, po co się
męczyć”. Niestety, takie rozumowanie, czę-
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ste i naturalne dla ludzi, w przypadku płetwonurkowania jest zgubne. Dlatego nie
należy dać takiej myśli szansy na rozwój
czy nawet powstanie, a jedynym sposobem,
by to uczynić jest właściwe i przykładne postępowanie na nurkowisku.
Świadomość swoich własnych czynów,
poczucie odpowiedzialności oraz odpowiednia dojrzałość emocjonalna to niezbędne elementy osobowości każdego
dobrego płetwonurka. Umiejętność obserwacji zachowań innych, jak i świadomość
tego, że jest się obserwowanym powinna
wpływać na nasze zachowania i kierować
nami w podejmowaniu decyzji o tym, jak
będzie się płetwonurkować. Wybieranie
właściwych postaw i otwarte przeciwstawianie się tym złym to klucz do szybkiego
rozwoju w prawidłowym kierunku. O ileż
lepiej będziemy się czuć, mając świadomość, że nasze zachowanie buduje bezpieczeństwo, a nasze doświadczenie pomaga,
we właściwy sposób, rozwijać się innym we
wspólnej pasji, którą jest płetwonurkowanie.
Daniel Popławski
d.poplawski89@gmail.com
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Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
Pływanie żabką w płetwach jest co
najmniej kontrowersyjne, a być może
jest błędem. Rozumiem ideę pływania w taki sposób, żeby nie wzbijać
mułu z dna. Jest to rzeczywiście ważne, zwłaszcza podczas nurkowań w
Polsce. Temu ma służyć nauczanie
pływania pod wodą żabką w płetwach.
Trzeba jednak pamiętać, że prawie
wszystko na tym świecie ma zarówno wady, jak zalety. Śmiać mi się chce, gdy widzę nurka, albo w ogóle kogokolwiek,
bezkrytycznie zachwyconego czymś – jakimś sposobem rozwiązania problemu, jakąś nowinką techniczną albo w ogóle
czymkolwiek. Wydaje mi się, że obowiązek
wątpienia to podstawowy obowiązek myślącego człowieka. Większość straszliwych
zbrodni, w tym masowych, w historii ludzkości miała miejsce dlatego, że ktoś lub jakaś grupa ludzi była absolutnie i
niewzruszenie czegoś pewna. Rzeczy zwy-

kle nie są takie, na jakie wyglądają.
Modny od kilku lat pomysł, żeby pływać
pod wodą, wykonując płetwami ruchy zbliżone do tych, jakie wykonuje płynący żabką ma poważne wady. Wprowadza on do
aparatu nawykowego nurka nawyk takiego
właśnie pływania. Tymczasem ciąg płetw
jest nawet przy zmodyfikowanej żabce bardzo słaby, w niektórych sytuacjach zupełnie
niewystarczający.
Wiele
razy
widywałem nurków ćwiczących wydobycie
nieprzytomnego partnera, którą to czynność
należy oczywiście wykonywać głównie
przy pomocy ciągu płetw, jedynie tylko pomagając sobie kamizelką. Tymczasem nurkowie ci, mając wdrukowany nawyk
pływania żabką, nie umieli w sytuacji stresowej wyzwolić się z tego nawyku i próbowali wydobywać partnera pracując nogami
nadal do żabki, zamiast mocnego i efektywnego pociągnięcia z biodra, które w tej sytuacji byłoby uzasadnione. A przecież
chodziło tylko o stres podczas ćwiczenia, w
prawdziwej sytuacji awaryjnej byłoby jesz50

cze trudniej wyzwolić się z nawyku, a więc
jeszcze gorzej. Ten przykład pokazuje, jak
łatwo jest namieszać człowiekowi w głowie, psując jego prawidłowy zespół nawyków i zastępując go cudaczną mieszaniną,
która działa tylko wtedy, gdy wszystko jest
dobrze. A przecież nauka nurkowania polega na uczeniu się postępowania w sytuacjach, gdy właśnie nie jest dobrze, a mimo
to trzeba sobie poradzić. Wtedy okazuje
się, że popsucie aparatu nawykowego nie
odbywa się bezkarnie i za posłuszne uleganie różnym modom
trzeba
nieraz drogo
zapłacić.
Dlatego
uważam,
że
choć pływanie
po wodą żabką
w płetwach ma
sens, to jednak,
jeśli nurek tego
nie robi, tylko
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pływa typowym, tradycyjnym sposobem „z
biodra”, nie może to być traktowane jako
błąd. Natomiast nurkowie, którzy pływają
żabką powinni częściej niż inni ćwiczyć
wydobycie nieprzytomnego partnera wyłącznie przy użyciu ciągu płetw, żeby w ten
sposób ocalić swój prawidłowy aparat nawykowy, który inaczej zostałby zdewastowany.
Tomasz Strugalski

Powyższy tekst zawiera fragmenty bestsellerowej książki Tomasza Strugalskiego „Wszyscy
muszą wrócić – filozofia nurkowania”. Tę i pozostałe książki tego autora można kupić tu:
http://ksie gar nia.iknt.pl/se arch/se arch?qu ery=strugalski
Autor jest instruktorem nurkowania, a także
adwokatem, doktorem nauk prawnych, prowadzi własną Kancelarię Adwokacką www.adwokat.strugalski.pl. Jest zwolennikiem surowej,
wysokiej odpowiedzialności organizatorów
sportu czy rekreacji za bezpieczeństwo uczestników. W czasach gdy prowadził bazy nurkowe, w prowadzonych przez niego bazach w
Polsce i za granicą, przez blisko 20 lat nigdy
nie zdarzył się wypadek.
51
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Płetwonurek P3
– ewolucja w systemie szkoleniowym
Najwyższy stopień nurkowy w KDP
CMAS, od lat uważany był za najbardziej wymagający stopień szkoleniowy. Wszechstronnie wyszkolony płetwonurek był prawie jak ten komandos w jednostkach specjalnych. Czy
to się zmieniło w wyniku ewolucyjnych zmian zachodzących w KDP
CMAS?
Z pewnością tak. Zresztą warto przeczytać, jak jest reklamowany w naszej Federacji: „To najwyższy stopień rekreacyjny
świadczący o wysokich umiejętnościach
nurkowych osób go posiadających i jednocześnie pierwszy krok ku ścieżce zawodowej. Przeznaczony głównie dla tych, którzy
chcą nauczyć się pracy z ludźmi – zarządzania i dbania o bezpieczeństwo grup nur52
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kowych na różnego typu wyjazdach nurkowych. P3 to w efekcie wszechstronne wyszkolenie, które podnosi wiedzę i
świadomość kandydata na zdecydowanie
nowy poziom. Niebagatelna wiedza bowiem i zdobyte doświadczenie umożliwiają mu potem organizowanie i wykonywanie

nurkowań aż do 50 m na powietrzu. Dodatkowo po zmianach programowych nurek ze
stopniem P3 może teraz oficjalnie pomagać
instruktorowi przy kursach. Jest również
szczegółowo zapoznany z prawnymi oraz
gospodarczymi aspektami uprawiania płetwonurkowania, co z pewnością ułatwi mu
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w przyszłości start w biznesie nurkowym”.
Kiedyś jednakże stopień ten kojarzony
był wyłącznie ze zbyt długim dwutygodniowym wyczerpującym kursem wymagającym sporej kondycji i końskiego zdrowia.
Przepłynięcie w pełnym sprzęcie 1500 m,
zanurkowanie w głąb na 10 m, wyciąganie
nieprzytomnego nurka z 30 m, wypływanie
z wyjętym ustnikiem z 30 m to tylko niektó-
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re z wymaganych niegdyś ćwiczeń. Były i
takie mniej formalne, jak ubranie trzy razy
pod rząd ABC na zatrzymanym oddechu,
czy pływanie w płetwach na zatrzymanym
oddechu cztery razy pomiędzy zestawami
oddechowymi leżącymi na dnie. Tak, kiedyś wydawało się, że po ukończeniu takie-

go kursu możliwość nurkowania na 50 m
na powietrzu było wystarczającą nagrodą.
Czy ten wizerunek uległ jakiejś zmianie
w ciągu ostatnich paru lat? Zdecydowanie
tak. Pod koniec lat 90. zeszłego wieku nastąpiły pierwsze wyraźne zmiany w podejściu do wymagań szkoleniowych na ten
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stopień. Przede wszystkim przed Płetwonurkiem P3 postawiono nowe zadania bycia
przewodnikiem nurkowym, a następnie
asystentem przy kursach nurkowych. To naprawdę były dobre zmiany. Od płetwonurka P3 zaczęto wymagać umiejętności
prowadzenia grup nurkowych w różnego
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typu nurkowaniach. W programie pojawiają się takie zajęcia aż pięciokrotnie. Stopniowo z coraz większą świadomością tego
co robi i za co odpowiada kursant samodzielnie, ale pod okiem instruktora, przygotowuje i prowadzi nurkowania rekreacyjne.
Ta świadomość rozwijana jest również poprzez specjalistyczne zajęcia teoretyczne z
takich tematów jak odpowiedzialność

prawna przewodnika nurkowego, ubezpieczenia i organizacja wyjazdów nurkowych,
czyli kursant P3 zdobywa solidne podstawy
do bycia dobrym przewodnikiem nurkowym. Jest to o tyle ważne, że jest coraz więcej rekreacyjnych wyjazdów nurkowych w
kraju i za granicę i taka osoba śmiało może
podejmować się roli organizatora i przewodnika wyjazdów.
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Bycie nurkiem P3 to nie tylko możliwość
zanurkowania na 50 m, ale przede wszystkim możliwość zorganizowania bezpiecznych nurkowań dla grupy mniej
zaawansowanych nurków. W zasadzie, aby
takie nurkowanie było bardziej bezpieczne,
trzeba by było zorganizować je w formie
nurkowania dekompresyjnego z akcelerowaną dekompresją na nitroxie. I płetwonu-
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rek P3 to wie, wie też dużo więcej na temat
dekompresji i planowania tego typu nurkowań. Aby zostać płetwonurkiem P3, musi
on bowiem po kolei zdobywać różnego typu specjalizacje niezbędne mu do bycia dobrym przewodnikiem nurkowym. Już po
stopniu podstawowym musi zdobyć specjalizację nocną, nawigacyjną i nurka eksploratora, a następnie specjalizację nitroxową,
nurkowania w zestawach dwubutlowych i
w suchym skafandrze. Ta wiedza i praktyka, zdobyta po drodze, daje mu solidne
podstawy do zarządzania grupą. Dawniej
wymagano jeszcze posiadania stopnia ratownika wodnego WOPR i sternika motorowodnego. Były to umiejętności ważne w
latach 60-80. zeszłego wieku, jednakże
obecnie postawiono na specjalistyczne wyszkolenie ratownicze nurka P3 z zakresu
pierwszej pomocy w przypadku wypadków
nurkowych oraz szkolenie z zakresu ratownictwa nurkowego. Konieczność zdobycia
uprawnień sternika motorowodnego została zniesiona, a zajęcia dotyczące łodzi
ograniczone do zakresu praktycznych
umiejętności obsługi małej łodzi typu ponton lub szalupa w przypadku tego typu nurkowań. Nurkowania bowiem z większych

łodzi i tak organizowane są przez profesjonalne firmy zatrudniające certyfikowanych
skipperów. Płetwonurek P3 ma bowiem tylko wiedzieć, jak zachować się na łodzi i
przekazać to swojej grupie nurkowej.
Od niedawna też, w wyniku nacisku środowiska instruktorskiego, do cyklu szkoleniowego na P3 została dodana bardzo
ważna umiejętność – asystowanie instruk-

56

torowi przy kursach nurkowych. To bardzo
ważne uprawnienia, które tak naprawdę są
świetną szkołą w kierunku ścieżki instruktorskiej. Świadoma pomoc instruktorowi w
przygotowaniu kursantów do zajęć, dodatkowa ich asekuracja a nawet demonstracja
wybranych umiejętności pod wodą – to z
pewnością dobra ewolucyjna zmiana w
standardach szkoleniowych. 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 specjalistycznych i ścieżce nurkowań technicznych. Ta elastyczność wynika nie tylko z
tzw. Mody, ale przede wszystkim z charakteru działania naszej Federacji, w której ważną funkcję odgrywają coroczne, kilkudniowe spotkania instruktorskie na Kalatówkach. Na spotkaniach tych powstają właśnie nowe pomysły dotyczące szkolenia
płetwonurków, więc niejako są one wypra-

cowywane przez grono instruktorskie, a nie
narzucane odgórnie, jak w przypadku innych federacji. Myślę, że ta tendencja będzie utrzymywana i będzie przyczyniała się
w dalszym ciągu do doskonalenia systemu
szkoleniowego, w tym również do wzrostu
atrakcyjności stopnia P3.
Szczególnych wartości zyskają też umiejętności nurka P3 w dobie prężnie rozwijającego się biznesu nurkowego w kraju i za
granicą, gdzie dobrze wyszkolonych przewodników nurkowych chętnie zatrudnią. W

pracy bowiem baz nurkowych nie są ważne
twoje limity głębokości, a raczej takie zalety jak dobra organizacja pracy, dbanie o
bezpieczeństwo, rozległa wiedza i dobra
praktyka nurkowa, a tego wszystkiego obecnie wymagamy od nurka P3.
Jacek Zachara
fot.: Tomasz Tatar, Marcin Dąbrowski
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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja
elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się
na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do
nas. Twój artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za
to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8.

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

tUFDIOJD[OF
tJOTUSVLUPSTLJF

tQJFSXT[BQPNPD

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

Redakcja Magazynu
Nuras.info - kontak:
wydawnictwo@nuras.info
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CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a
40-570 Katowice
tel.: 32 253 66 05
tel. kom. Ania: 609 767 787
tel. kom. Paweł: 602 619 807
e-mail: sklep@hydrozagadka.pl

... zachwyca
zdjęciami
podwodnymi
W OBUDOWIE PT-EP12

OLYMPUS PEN E-PL7

Kieszonkowa
perełka ...
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Automat oddechowy Kajman
Niegdyś w nurkowaniu rekreacyjnym stosowano dostępny sprzęt, który miał pochodzenie zawodowe lub
wojskowe. Pierwsze automaty oddechowe były konstrukcjami dwuwężowymi, z puszką automatu umieszczoną na łopatkach.
W Polsce wyprodukowano wcześniej
dwa rodzaje tego typu automatów: Neptun
strzemiączkowy (wzorowano się na Mistralu z mocowaniem, jak i z zaworem butli) i
Mors w standardzie DIN R5/8” (G5/8), ten
standard wygrał. Oba były automatami o
stopniach połączonych, czyli takich, gdzie
dwa stopnie redukujące ciśnienie znajdowały się w jednej puszce i nie posiadały
układów wspomagających wdech. Przed
wyprodukowaniem Kajmana powstał jeszcze automat oddechowy Elf, o stopniach
rozdzielonych.
Na wyjątkowość Kajmana wpłynęło zastosowanie jednego stopnia redukcyjnego
(koncepcja znana z Mistrala), lecz w tym

automacie był on w wersji odciążonej, co
znakomicie obniżało opory oddechowe i
butle można było opróżnić praktycznie do

Ogólny widok
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zera, dopiero wtedy rosły opory oddechowe. Ponieważ w tamtym okresie sprzęt musiał być wyposażony w urządzenie rezerwy,
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bo takie panowały standardy, to nie było
problemu. Samo urządzenie rezerwy wprowadzało opory blisko ciśnienia odcięcia i
nurek miał informację, że zbliża się do rezerwy. Po pociągnięciu dźwigni urządzenia
rezerwy otwierał się zapas 20-40 at (bar).
Kolejnym udoskonaleniem był ustnik wypo-

sażony w zaworki zwrotne. Dzięki temu po
wyjęciu ustnika, puszka i wąż wdechowy
nie zalewały się wodą. Ustnik powyżej
puszki powodował otwarcie automatu, co
było używane do usuwania wody z węża i
puszki lub podłączenia się nurka, gdy był
na głębokim wydechu i nie mógł wydeSpód 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

chem opróżnić ustnika z wody. W obecnych automatach jest prosto: automat do
ust, zaworem dodawczym otwieramy automat, powietrze opróżnia puszkę, po wydmuchaniu robimy wdech. Wtedy różnica
poziomów służyła do takiego działania. W
połączeniu z pływającym ustnikiem należa-

2 Spód z założoną zaślepką i szerokość wlotu w ustniku
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Wnętrze, puszka powietrzna przykryta membraną
i puszka wodna z kaczym dziobem

ło więc uważać, żeby nie wypłynął otwierając automat, co niezauważone opróżniało
butlę. Dlatego była stosowana technika za-

kręcania butli, stosowana przy pływaniu
jednej osoby na dystansie 15 do 25 m, między zestawami z automatami Kajman. Jedno z ćwiczeń zaliczeniowych na
podstawowy stopień to oddychanie przez
cztery osoby z jednego AO, bez długich
węży i innych ułatwień. Ponieważ miał służyć do prac podwodnych i puszka była na
plecach, to wydech nie ograniczał pola widzenia, taka konfiguracja nadal żyje w AO
Mistral, tyle że teraz jest on dwustopniowy
o stopniach połączonych, produkowany
przez Aqua Lung. Teraz jest to reklamowa-

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

Korpus mechanizmu, śrubka blokująca mechanizm zaworu (musi być lekko dokręcona, mocne
dokręcenie niszczy gniazdo zaworu), gniazdo zaworu w nim, otwory poprzeczne doprowadzają
sprężone powietrze z butli. Szczeliwo w grzybku
zaworu, sprężyna dociskająca, nakrętki i dźwignia

ne jak sprzęt do fotografii. Słyszałem o zacięciu AO, zastanawiam się, co mogło być
przyczyną, podobno pogięta dźwignia. Nadal nie mam pomysłu, jak to zrobić. Krążyły legendy, że jak jesteśmy na plecach, to
UCP może się zdarzyć, było to w naszej
części za żelazną kurtyną. W tym samym
czasie prof. Lundgren w AGA, obecnie Interspiro, pracował nad nadciśnieniowymi
systemami, które weszły w lotnictwo woj-

Odkręcony mechanizm AO i rozebrane doprowadzenie powietrza z butli
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Klucze regulacyjne, regulując odległość nakrętki
blisko dźwigni, ustalamy wysokość jej
podniesienia, zewnętrzna nakrętka służy do
zablokowania regulacyjnej

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

skowe, straż pożarną i nurkowanie. Zagrożenia dla zdrowej osoby nie ma.
Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się w książce „Prace Podwodne” praca
zbiorowa. Ciekawostką jest informacja zamieszczona w czasopiśmie „Młody Technik” 6/1975, choć rysunek mocno odbiega
od stanu faktycznego.

Konstrukcja powstała w Zakładach Mechaniki Precyzyjnej Gdańsk w latach 70. Po
zakończeniu produkcji sprzętu nurkowego
zamknięto historię Neptuna, Morsa, Elfa,
Kajmana i Marlina (odciążony pierwszy stopień tłokowy). Ostatnią partię części zamiennych do Kajmana wyprodukowała dla
wojska firma Manta Opole, akurat ta firma
63

Pozostawiony dystans na zużywanie szczeliwa
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Membrana bez kontaktu, tak regulujemy w
warunkach polowych
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
Uginamy membranę, tak żeby oparła się o
dźwignię

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

działa. Kolejną próbę produkcji sprzętu
podjął Faser, z zestawem UAN (Uniwersalny Aparat Nurkowy). Produkcję zamknięto
również tam, ponieważ wojsko przestało
zamawiać.
Zalety konstrukcji: niska puszka automatu (Mors był dużo grubszy), ustnik z zaworkami, małe opory oddechowe i możliwość
regulacji wielkości efektu wspomagania.
Zaletą dla pracy w pionie było umieszczenie puszki na plecach, co dawało mniejsze

opory oddychania, obecnie mówi się o pracy oddychania. Ustnik był odkręcany, można było wkręcić trójnik do suchych
skafandrów PW 2 Foka, potem Krogulec (ta-

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
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Klucze specjalne

Perfekcyjny zespół redukujący 1 stopnia
odciążonego, może kiedyś opiszę o jaki AO
chodzi.

ki jak Foka w kroju, lecz z zamkiem gazoszczelnym). Dobrze ukształtowany ustnik, z
dużym polem dla przepływu powietrza i
grubymi chwytami dla zębów. Miał najwygodniejszy ustnik ze wszystkich wcześniej i
później produkowanych AO. Jest też dla
porównania zdjęcie ustnika z Foki.
Wady konstrukcji: zbyt cienka blacha
obudowy, puszka łatwo ulegała uszkodzeniom i automat stale podawał. Dodatkowo
ukształtowanie z dużymi lekko przetłoczonymi powierzchniami nie dawało sztywności (konkurencyjne AO posiadały usztywnienia). Jakość użytej gumy na kaczy dziób
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wydechu. Kolejnym minusem był brak
usztywniacza w ustniku, robiłem własny.
Automat odznaczał się bardzo dobrą pracą, przy właściwej regulacji był lubiany.
Nie doczekał się usunięcia bolączek, wielka szkoda. Z ciekawostek, „Malina” z zespołu Pod Budą używał Kajmana.
Ryszard Czarnecki

Czy nie myślałeś
o wypromowaniu się
na łamach gazety?

Opis z “Młodego Technika”

i zaworki była słaba. Najważniejsza wada,
dająca niską trwałość szczeliwa w zaworku,
to otwieranie zaworu połączone ze ścinaniem. Było to efektem zastosowania jednej
dźwigni o dużym przełożeniu. Konstrukcje,
w których grzybek zaworu był tylko odsuwany, były trwałe, np. Mistral. Ten problem powodował kolejny, czyli podnoszenie się
dźwigni do góry, co dawało stały wydatek.
Sposobem ominięcia konieczności częstych
regulacji było zwiększenie odległości membrana – dźwignia, co dawało większe opory
wdechu, lecz przy uderzeniach i niedużej
deformacji nie powodowało otwarcia automatu. Zakres regulacji efektu wspomagania

Opis z “Młodego Technika”

(bazujący na efekcie Ventouriego) był zbyt
duży, można było doprowadzić do wzbudzenia automatu, wtedy ratunkiem było zaciskanie węża. Wadą jest umieszczenie
automatu na łopatkach, w pozycji pływackiej daje to większe opory wdechu i małe
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Magazyn Nuras.info (wersja elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się na
fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie
nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do nas. Twój artykuł
może być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za to oferujemy Ci
jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod adresem
http://nuras.info/.
Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak:
wydawnictwo@nuras.info
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Jezioro Tajemnic
Harcerze dopisali. Każdy otrzyma
Certyfikat uczestnictwa w Jeziorze
Tajemnic
Rajd „Magulon”, zorganizowany
pod auspicjami „Jeziora Tajemnic”,
okazał się strzałem w dziesiątkę.
Liczba uczestników obu połączonych
w ostatni weekend Akcji to blisko
sto pięćdziesiąt osób!
W dniach od 2 do 4 czerwca 2017 r., w
stanicy harcerskiej na półwyspie Uraz, Hu-

fiec Szczecinek ZHP oraz 69 DW Czarne
Pantery zorganizowały Rajd szlakiem Pojezierza Drawskiego „Magulon” pod Patronatem Starosty Drawskiego Stanisława
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Kuczyńskiego. Manewry techniczno obronne nad jeziorem Drawsko zgromadziły przede wszystkim młodych harcerzy.
Równolegle ekipy nurkowe poszukiwały
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„U-Boota” w jeziorze, a także odbyły się
pokazy uzbrojenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. Na rajdzie
można było przejechać się wojskowym
Hummerem, jak również podszkolić z obsługi detektorów metali. Przede wszystkim
jednak – przeżyć niezapomnianą przygodę
i pogłębić wiedzę z zakresu sztuki przetrwania.

Komendę rajdu stanowili: komendant
pwd. Sławomir Kolasiński, zastępca komendanta rajdu dh Piotr Filipiak oraz kwatermistrz dh Adrianna Łyjak.
Każdy uczestnik otrzymał Certyfikat potwierdzający działania w ramach Akcji Jezioro Tajemnic. Imprezę wsparli: Starosta
Drawski, Burmistrz Czaplinka, Burmistrz
Złocieńca oraz Szkoła Nurkowania „AN-
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DAtek” – Diving Center i wielu wolontariuszy.
W poszukiwaniach nurkowych, w ramach XI Misji „Jeziora Tajemnic” w dniach
2-5 czerwca, uczestniczyli: Emil Celer, Patryk Kazimierski, Norbert Cymiński, Sonia
Ngwu, Jan Goliński, Patryk Pokorski, Piotr
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Kruk, Wiesław Kruk, Marek Tomaszewski,
Bartosz Tomaszewski, Honorata Matuszewska, Lidia Lubartowska, Andrzej Puchała,

Aleksander Seweryniuk, Bartłomiej Brzemiński, Jan Lubartowski, Magdalena Kosmala-Tokarska, Dariusz Tokarski, Bartłomiej
Kurowski, Wojciech Gradzik, Rafał Giera,
Radosław Malinowski, Rafał Wasilewski,
Karolina Wasilewska, Hania Wasilewska,
Miłosz Wasilewski, Weronika Górka, Miro-
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sław Górka, Monika Górka, Aleksandra
Górka, Jan Pankowski, Ola Borysiewicz,
Adam Wielopolski, Dorota Wielopolska,
Konrad Wielopolski, Beata Ciszewska, Daniel Kowalik, Andrzej Kurpiel, Dorota Kurpiel, Andrzej Kosko, Radosław Malinowski
i Adam Brzusko.
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W Rajdzie Szlakiem Pojezierza Drawskiego „Magulon”, zorganizowanym w ramach Akcji „Jezioro Tajemnic”, uczestniczyli: Marcin Woronik, Andrzej Kurpiel,
Adam Dymiński, Anna Pietrzak, Wiktoria
Stefańska, Agata Burchacz, Julia Block, Dorota Gemska, Paulina Kuligowska, Agniesz-

ka Kamińska, Krzysztof Smyk, Piotr Borkowski, Justyna Krauz-Niedzin, Agata Zawicka,
Monika Szymczak, Patrycja Wolska, Paweł
Szczepanik, Artur Siemko, Patryk Giera,
Wojciech Gradzik, Bartłomiej Kurowski,
Rafał Giera, Adam Andruszkiewicz, Paulina Andruszkiewicz, Agnieszka Wolman,
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Urszula Smyk, Elżbieta Pryboda, Jacek Wolman, Agnieszka Pryboda, Bartłomiej Brzemiński, Katarzyna Misiura, Jakub Misiura,
Wiktor Seweryniak, Andrzej Puchała, Aleksander Seweryniak, Katarzyna Kosmala, Robert Kosmala, Dominik Smoliński,
Weronika Pojasek, Weronika Staniszewska,
Klub Łączności SP3 KL2, Klaudia Kida, Karol Cieśla, Marcin Kida, Marek Guss, Maciej
Żurek, Weronika Bujnowska, Oliwia Grabska, Aurelia Groszewska, Eryk Antczak, Bartosz Kalinowski, Beata Kolasińska, Natalia
Kak, Daria Kuffel, Anna Kuffel, Łukasz Sobczak, Mateusz Sobczak, Mateusz Szamszon, Klaudia Orłowska, Lilla Nowicka,
Alicja Śledź, Aleksandra Lemieszek, Wiktoria Durka, Kaja Iwanek, Magdalena Szczepek, Karolina Wawrzyniak, Zuzanna Ewa
Nowak, Patryk Pokorski, Nina Szydłowska,
Natalia Pruszkiewicz, Oliwia Mazan, Szymon Sikora, Natalia Lis, Anna Skowerska,
Patrycja Kuzio, Jan Nałęcz, Mazur Sebastian, Karolina Nawrocka, Julia Strugała,
Sergiusz Mazur, Krzysztof Piotrowski,
Krzysztof Świeczkowski, Damian Hnatowski, Magda Wójcik, Łukasz Zjawiony, Michał Iwanicki, Kazimierz Gołąb, Joanna
Laskowska, Sonia Ngwu, Hanna Ngwu.
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Mamy pół miliona!
Stało się, choć nie mogę w to uwierzyć!
Mamy pół miliona otwarć strony internetowej Akcji „Jezioro Tajemnic”. Minął nieco

ponad rok jej trwania, a efekty ciągle zaskakują.
Cieszy mnie ogromnie, że wciąż dołączają do nas kolejni przedsiębiorcy, z powodzeniem korzystający z logo Akcji do
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celów komercyjnych (udostępniamy je
oczywiście bezpłatnie). Jest smaczny U-Boot w restauracji Stary Drahim, pojawiła się
pizza o tej nazwie w Los Americanos, gadżety z logo wykonuje firma „Emen”, zaś
imprezy i inne niespodzianki szykuje „Sławogród”.
Są też naśladowcy, którzy pod szyldem
„Jezioro Tajemnic” rozwijają swoje biznesy w różnych częściach województwa zachodniopomorskiego. Powodzenia.
Ekipa Akcji zapraszana jest na wykłady,
które przyciągają osoby „od lat pięciu, do
stu pięciu”. Koszulkę „JT” posiada nawet
obecny poseł, a do niedawna Minister Pracy – Władysław Kosiniak Kamysz oraz Biskup Koszalińsko - Kołobrzeski Krzysztof
Włodarczyk.
Niedawno okazało się, że o Akcji rozmawiano nawet na Kubie…
Mam nadzieję, że w ślad za zainteresowaniem przyjadą turyści, a za nimi inwestorzy. Odkryjcie najpiękniejszy kawałek
Polski. On jest właśnie tutaj – na Pojezierzu
Drawskim!
Organizator Akcji
Starosta Drawski
Stanisław Kuczyński
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Podwodny sekret. Tuż przy
największej głębinie
Ujawniamy: niezidentyfikowany obiekt
w kształcie cygara leży w głębinie jeziora
Drawsko. Na ponad 70 metrach głębokości

sonar wskazuje obecność przedmiotu o długości około 8 metrów.
– To raczej nie jest ten U-Boot, którego
szukamy – ma wątpliwości Dariusz de
Lorm, kierownik prac podwodnych ze
Szkoły Nurkowania ANDAtek. – Długość
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obiektu bardziej odpowiada tzw. Neggerowi lub Marderowi, czyli „żywej torpedzie”
stosowanej przez Niemców pod koniec
wojny. Co i tak byłoby sensacją…
Produkcję Marderów rozpoczęto w 1944
roku. Były one rozwinięciem konstrukcji
torped typu Neger. Główne ulepszenie, w
stosunku do poprzedniej wersji, polegało na
możliwości zanurzenia się na głębokość 30
metrów. Konstrukcja ta oparta była na połączeniu dwóch torped jedna pod drugą,
gdzie górną przystosowano do kierowania
pojazdem (było miejsce dla pilota), zaś dolna była torpedą bojową (za: Wikipedia).
Przypomnijmy, że miejska legenda z Czaplinka mówi o dwóch, a jedna z jej wersji
nawet o trzech zatopionych miniaturowych
okrętach podwodnych, na których miała się
szkolić Kriegsmarine.
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Podłużny obiekt na dnie wykryto w piątek, 9 czerwca 2017 roku, w trakcie XII Misji w II sezonie Akcji „Jezioro Tajemnic”.
Poszukiwacze postanowili przyjrzeć się bliżej rejonom wielkiej głębi jeziora Drawsko,
które jak dotąd pozostają niezbadane.
To drugie co do głębokości jezioro w Polsce ma prawie 90 metrów głębokości, choć

od czasu do czasu słychać plotki, że wędkarskie sondy pokazują nawet 100 metrów.
To były pierwsze poszukiwania w centralnym rejonie jeziora, zawężone do promienia kilkudziesięciu metrów.
Warunki w tamtym miejscu są niezwykle
trudne, nie tylko ze względu na olbrzymią
głębokość, ale także na wysoką falę i wiatr
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destabilizujący położenie łodzi, na której
znajduje się sonar.
Poszukiwacze na razie nie penetrowali
dna. Do nurkowania na tak dużej głębokości
potrzeba specjalnych uprawnień i asysty. W
celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przy tak trudnej ekspedycji, poszukiwacze chcą sprowadzić robota podwodnego z kamerą. Będziemy informować o
szczegółach w miarę postępu prac. Do skanowania innych, również nieeksplorowanych obszarów jeziora Drawsko, wkrótce
przystąpić ma także Akademia Morska ze
Szczecina, jeden z Patronów Akcji. To będzie
kolejna misja akademików nad tym akwenie.
Po zakończeniu akcji na wodzie, ekipa
eksploracyjna skorzystała z zaproszenia w
okolice Chwarszczan, gdzie uczestniczyła
w „Templariadzie”. Warto wspomnieć, że
wątki związane z obecnością Templariuszy
w Czaplinku – dawnym Tempelburgu – stanowią także wielką zagadkę w Akcji „Jezioro Tajemnic”.
„Mardera” w akcji można obejrzeć tutaj:
https://www.youtu be.com/watch?v=VA MoMWmWHSQ
W tej misji eksploracyjnej uczestniczyli:
Piotr Janicki, Janina Cwielong, Edwin Cwie-
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long, Mariusz Koprowski, Dorota Kurpiel,
Andrzej Kurpiel, Mariusz Kapczuk, Adam
Bruska, Radosław Malinowski, Anna de
Lorm, Aleksandra de Lorm, Dariusz de
Lorm.

Wojtkowi. Bez Was wszystkich nie udało
by się zrealizować tego przedsięwzięcia.
Jak to wyglądało w praktyce? Zapraszamy na film!
http://www.youtube.com/watch?v=oMqq
yt-mnzQ

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

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?
73
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gdzie są podawane, zostawił po sobie oryginalną pamiątkę z nim związaną…
Jak relacjonował Ryszard Swęd, właściciel „Starego Drahimia”, to prawdziwy hit,
dlatego bywa że trudno nadążyć z produkcją. Tymczasem jeden z gości wykonał bardzo oryginalny rysunek przedstawiający
właściciela niosącego rybnego U-boota.
– Najpierw wykonał go na serwetce. Póź-

Wychowawca w internacie ZSP w Czaplinku, 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:
http://jeziorotajemnic.pl/odkrytopozostalosc-po-prehistorycznymzwierzeciu/

Smaczne U-Booty… inspirują
artystów
„U-Boot z jeziora Drawsko” to oryginalne i zdrowe danie na bazie ryb, o które rozpytują turyści w Starym Drawsku. Bywało,
że latem ustawiała się godzinna kolejka. Jeden z gości Restauracji „Stary Drahim”,
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niej, gdy córka dała mu kartkę, narysował
go jeszcze raz. Widział mnie tylko raz, gdy
go zaprowadziłem do pokoju noclegowego
– opowiada z niedowierzaniem R. Swęd.
Jak widać, chwila wystarczyła, aby wykonać to małe dzieło sztuki. Autor stwierdził skromnie, że nie posiada talentu. Ma go
za to jego syn… Wyczekujemy zatem na
jeszcze lepsze prace!
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smakołyków Ewa Swęd zwyciężyła z kolei
w kategorii Najpopularniejszy Kucharz.
Restauracja zapewnia pełną obsługę gastronomiczną, której podstawą jest dobra
polska kuchnia. W menu znajdziemy
oprócz tradycyjnych dań kuchni polskiej –
dania z dziczyzny (dzik, jeleń, sarna), pyszne ryby z jeziora Drawsko (sielawa, sieja,
okoń, lin…), jak również własne pierogi czy
ciasta pieczone w restauracji. Firma organizuje także catering oraz imprezy okolicznościowe, w tym chrzciny, komunie, wesela,
bankiety, kolacje firmowe i inne przyjęcia
rodzinne i biznesowe. http://starydrahim.pl/

Wydłubią na żywo.
Później popłyną

„Stary Drahim” – to przedsiębiorstwo turystyczne i restauracja pięknie położona
nad jeziorem Drawsko. Drugi raz z rzędu
zwyciężyła w plebiscycie na najpopularniejszą restaurację regionu, organizowanym
przez jednego z Patronów Akcji „Jezioro
Tajemnic” – Głos Koszaliński. Odpowiedzialna za przygotowanie podawanych tam

Dłubanki, wykonane niedawno nad jeziorem Drawsko przez studentów z Trójmiasta, przewieziono do warowni
„Sławogród” w Czaplinku. Widowiskowe
prace nad dokończeniem obu łodzi można
będzie oglądać na żywo w trakcie sezonu
letniego. Później przepłyną całe jezioro!
– Ta, która już pływała, musi zostać jeszcze odchudzona, żeby nabrała większej
wyporności – opisuje Michał Uliński, właściciel „Sławogrodu”. – Druga z dłubanek
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jest obecnie po fazie wstępnej obróbki,
dzięki czemu turyści będą mogli oglądać
tworzenie łodzi na żywo w naszym skansenie.
Przy ekspozycji z dłubankami powstanie
warsztat szkutniczo-ciesielski, gdzie będzie
można obejrzeć proces powstawania łodzi
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w ramach „Jeziora Tajemnic”, związane
m.in. z historią średniowieczną. Będziemy
o nich pisać na bieżąco.

To bomba: „Sławogród”
otworzył Centrum Informacji
o Jeziorze Tajemnic!

i zapoznać się z narzędziami. Studenci Uniwersytetu Gdańskiego zapowiedzieli także
napisanie na temat warsztatów, w ramach
których tworzono dłubanki, obszernego artykułu do prasy naukowej.
– Wkrótce też zaczną się przygotowania
do przepłynięcia jeziora Drawsko. Będzie
to forma wyczynowo- sportowa z pełną asekuracją łodzi motorowej, ze względu na
wielkość akwenu – dodaje Pan Michał.

Łodzie jednopienne, zwane dłubankami,
wykonali w czerwcu 2017 roku studenci z
koła naukowego etnologów Uniwersytetu
Gdańskiego, w ramach praktyk oraz Akcji
„Jezioro Tajemnic”. Powstały z inicjatywy
właścicieli „Sławogrodu” – Anny Adamczyk
i Michała Ulińskiego. Dwie podobne, starodawne łodzie, odkryto w toni jeziora Drawsko, gdzie spoczywają do dziś.
„Sławogród”
(http://www.slawogrod.eu/cms/) jest rekonstrukcją warowni
wczesnośredniowiecznej, wybudowaną w
pobliżu jeziora Drawsko. To także jeden ze
sponsorów nagrody za odnalezienie i wydobycie wraku historycznego okrętu podwodnego z okresu II wojny światowej lub
wcześniejszego, przypuszczalnie spoczywającego na dnie jeziora Drawsko. Warownia przygotowuje kolejne przedsięwzięcia
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8 lipca 2017 r. podczas „I Pikniku Naukowego – Jezioro Tajemnic” otwarte zostało Centrum Informacji o Jeziorze Tajemnic.
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Stworzył je Michał Uliński, właściciel znajdującej się w Czaplinku repliki średniowiecznego grodu. Na miejscu znajdują się
wszelkie informacje, multimedia oraz gadżety z logo akcji do kupienia.
– O to właśnie chodziło w akcji Jezioro
Tajemnic – komentuje na gorąco Starosta

Drawski Stanisław Kuczyński. – My, jako
powiat drawski, nadajemy jej rozpęd i pewną formę rozgłosu. Jednak to od przedsiębiorców zależy, czy potrafią wykorzystać
stworzoną markę i rozwinąć przy jej pomocy swoje biznesy. „Sławogród” czyni to doskonale, z dużą dbałością o szczegóły i
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determinacją. Oby więcej takich przedsięwzięć. Przypominam, że logo Akcji dostępne jest za darmo, po wypełnieniu prostego
wniosku znajdującego się na stronie internetowej tego projektu.
Jak wygląda Centrum? Oczywiście nawiązuje do średniowiecznych wątków
związanych z Akcją.
– Postanowiliśmy przeznaczyć jedną z chat
w Sławogrodzie, o wymiarach 5x5 metrów,
na wystawę multimedialną o akcji – tłumaczy
M. Uliński. – W środku znajdują się zdjęcia z
akcji oraz wyświetlany jest film informacyjny.
Turysta odwiedzający Sławogród może znaleźć tam informacje na temat Jeziora Tajemnic
oraz dowiedzieć się czegoś od naszych przewodników na temat artefaktów historycznych
odnalezionych w trakcie poszukiwań.
Podczas otwarcia zostały zaprezentowane także dłubanki, które niedawno wykonali w ramach Akcji oraz praktyk studenci z
Trójmiasta.
Serdecznie polecamy wizytę w „Sławogrodzie”, który jest aktywnym partnerem
Akcji „Jezioro Tajemnic” i jednym ze sponsorów nagrody głównej za „U-Boota” z jeziora Drawsko, wynoszącej obecnie aż 100
000 zł! http://www.slawogrod.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!

Zagadkowa fotografia znaleziona nad jeziorem Drawsko
Kolejne znalezisko z Czaplinka. Tym razem fotograficzne. Czy ma związek z wykorzystaniem jeziora Drawsko przez
marynarzy?
Dość nietypowe zdjęcie otrzymaliśmy od
Izabeli Zabrockiej, właścicielki pizzerii „Los
Americanos” w centrum Czaplinka, Partne78
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kształcącego w Czaplinku, przy ul. Parkowej, kilkadziesiąt metrów od jeziora Drawsko. To tam, według miejskiej legendy,
miała znajdować się tajna jednostka szkoleniowa Kriegsmarine. Dzieci, które je odnalazły podczas zabawy, o mały włos nie
wrzuciły zdjęcia do ogniska.
Na fotografii widać dość nietypowy pojazd – spory katamaran ze specjalną rampą
wejściową oraz ustawionych za nim w kilku rzędach ludzi. Wszyscy noszą marynarskie mundury. Co najciekawsze, u dołu
widoczne są nazwiska. Wszyscy stoją na tle
dość sporego budynku.
Tu zwracamy się do Czytelników: być
może przy pomocy nazwisk lub innych
szczegółów widocznych na zdjęciu będą
Państwo potrafili ustalić, kogo ono przedstaZagadkowa fotografia znaleziona w starych zabudowaniach w pobliżu jeziora Drawsko.
Kogo przedstawia?

ra Akcji „Jezioro Tajemnic”. Zdjęcie odnaleziono przypadkowo w zabudowaniach

gospodarczych, przy jednym z domów w
bezpośredniej bliskości Liceum Ogólno-

Fragment zdjęcia zawierający nazwiska. Wśród nich są także polsko brzmiące, jak Grzonka, Szachnowski,
Halas, Lewandowski, Zdrojewski, Kubicz, czy Radzicki.
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Dawny Tempelburg – obecnie Czaplinek. Po prawej stronie jest duży, nieistniejący już, budynek z
kominem znajdujący się nad jeziorem Drawsko.
Czy fotografię wykonano na jego tle?
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wia (jaką jednostkę) i gdzie je wykonano. Na
tej podstawie prawdopodobnie można będzie odtworzyć historię tej jednostki. Czy ma
coś wspólnego z Czaplinkiem, dawnym
Tempelburgiem?
Czy ktoś rozpoznaje budynek znajdujący
się w tle? Wiemy ze starych fotografii, że bardzo duży obiekt znajdował się przed wielu

laty w pobliżu jeziora. Czy może chodzić o
ten sam budynek, czy może jest to zupełnie
inne miejsce?
Prosimy o wszelkie informacje! Przysyłajcie je poprzez formularz, który zapewni
otrzymanie Certyfikatu uczestnictwa w Akcji (tym, którzy jeszcze go nie mają):
http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/

Pizzeria Los Americanos: http://www.los- americanos.pl/
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Misja „Burza”
Kolejny raz poszukiwacze musieli porzucić plany zbadania jednej z największych
głębin w Polsce i skierować się na spokojniej-
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sze wody. Z powodu monsunowej pogody w
ostatni weekend poszukiwacze penetrowali
– niezbadaną jeszcze – Zatokę Owczą.
– Pogoda nie sprzyjała. Mieliśmy w planie prowadzenie sonaru na głębi i tego akurat nie udało się zrealizować – opowiada

Łukasz Orlicki, szef Grupy Eksploracyjnej
Miesięcznika „Odkrywca”.
– To jezioro zachowuje się tak, jakby nie
chciało odsłonić nam tego, co skrywa – denerwuje się Dariusz de Lorm ze szkoły nurkowania ANDAtek.
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Rzeczywiście, na jeziorze Drawsko zdarza się – podobnie jak na Mazurach – tzw.
„Biały Szkwał”. Kolejna próba na głębinie
w najbliższy weekend. Na miejscu ponownie zagości ekipa miesięcznika „Odkrywca”, której będzie można posłuchać także
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podczas I Pikniku Naukowego „Jezioro Tajemnic” w dniu 8 lipca, oraz robot podwodny ROV. Ekipa „explorersów” gościła
również w Siemczynie, gdzie w ramach Dni
Henrykowskich prowadziła działania szkoleniowe i promocyjne nad Zatoką Siemczyńską.
Zatoka Uraz, zwana „Owczą”, znajduje
się na północnym krańcu jeziora Drawsko,

po drugiej, zachodniej stronie półwyspu
Uraz. W deszczu i dość niebezpiecznych
warunkach przeskanowano około 30% jej
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dna. Sonar pokazał obiekt, który może być
zatopioną żaglówką. Odcinek tamtejszego
pobrzeża administrowany jest przez gminę
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Złocieniec – również uczestnika Akcji „Jezioro Tajemnic”.
– Nazwy zatoki i półwyspu pochodzą od
wsi Uraz leżącej na półwyspie – wskazuje
Marek Halter, wieloletni redaktor pism
wodniackich, znawca tematu i jeziora
Drawsko. – Zaraz po wojnie na jej brzegach

wypasano duże stada owiec i dlatego wtedy
nosiła nazwę Zatoki Owczej. Zatoka o powierzchni 37 ha i długości 1500 m ma na
wejściu szerokość 260 m i 20 m głębokości. Jej brzegi są strome, często klifowe i zadrzewione, podobnie jak w Zatoce
Kluczewskiej. Przebieg linii brzegowej jest
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znacznie spokojniejszy, tylko w końcowym,
północnym odcinku teren staje się podmokły. W odległości 100 m od jeziora, wśród
olch i moczarów, można znaleźć małe
oczko, które najprawdopodobniej, gdy poziom wody w jeziorze był wyższy, łączyło
się z nim. Pobrzeża zatoki są prawie w całości porośnięte wąskim, rzadkim pasem
trzcin, który tylko na wysokości wsi Uraz
nieco się zagęszcza i poszerza nawet do 20
m. Wzdłuż klifowego, zachodniego brzegu
przy wyjściu z zatoki odnaleziono ślady
trzech wczesnośredniowiecznych siedlisk.
W odległości 50-100 m od północnej połowy zachodniego brzegu biegnie grzbietami wzgórz droga od Połczyna Zdroju w
kierunku Warniłęgu, a dalej nad jezioro Siecino. To część swoistej obwodnicy jeziora
Drawsko. Między nią a brzegiem wznosi się
najwyższe miejsce w tej okolicy, liczące
150,6 m n.p.m. przewyższające poziom jeziora o 22 m. Stanowi ono bardzo dobry
punkt widokowy na zatokę, a w dalekiej,
południowej perspektywie, na ploso północne i wyspę Bielawę.
W XV Misji II Sezonu Jeziora Tajemnic
uczestniczyli: Łukasz Orlicki, Hubert Rybicki, Dariusz Rybicki, Bruno Krywiak, Leszek
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Krywiak, Sławomir Kolasiński, Piotr Janicki,
Marzena Wielowiejska, Przemysław Glanc,
Marek Tomaszewski, Honorata Matuszewska, Mariusz Kapczuk, Sebastian Kukulski,
Emil Kozak, Paulina Kulik-Kozak, Eryk
Mróz, Wiesław Mróz, Aneta Mróz, Eliza Kozak, Radosław Tobolski, Paweł Nowak, Dariusz De Lorm.

„U-Boot” odnalazł się
w Siemczynie
Co prawda nie ten prawdziwy, lecz model, ale stanowiący prawie wierne odwzorowanie poszukiwanego mini okrętu
podwodnego z jeziora Drawsko.
W miniony weekend w Siemczynie odbyły się XIV Dni Henrykowskie. W gronie
zaproszonych gości i przyjaciół organizatora imprezy – Stowarzyszenia Henrykow-

skiego, znalazł się Starosta Drawski Stanisław Kuczyński oraz uczestnicy Akcji „Jezioro Tajemnic”.
W bogatym programie tegorocznych Dni
Henrykowskich, które zostały przygotowane
z prawdziwym rozmachem, znalazła się także promocja Akcji Eksploracyjno – Historycznej „Jezioro Tajemnic”, realizowanej od
zeszłego roku przez Powiat Drawski. Jej prezentacji, założeń oraz dotychczasowych efek84

tów, wspólnie ze Starostą dokonał dr Łukasz
Gładysiak ze Studnia Historycznego „Huzar”
z Koszalina (od początku Partner Akcji).
– Jednym z założeń realizacji projektu
jest ożywienie ruchu turystycznego i zbudowanie marki regionu w taki sposób, aby
każdy mieszkaniec Polski i świata wiedział,
gdzie leży powiat drawski i jakie bogactwo
w sobie skrywa – podkreślał w swojej wypowiedzi Starosta.
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Natomiast dr Ł. Gładysiak, omawiając
projekt, skoncentrował się na walorach historycznych powiatu. Podsumowując swoje wystąpienie dokonał porównania
projektu „Jezioro Tajemnic” do realizowanej przez Wałbrzych akcji poszukiwania
„Złotego Pociągu”. Jego zdaniem, oba pro-

jekty są dobrze prowadzone i cieszą się dużym zainteresowaniem ogólnopolskich mediów, przez co służą darmowej promocji
regionu.
Współpraca pomiędzy Powiatem Drawskim a Pałacem w Siemczynie układa się
bardzo dobrze. Siemczyński Pałac m.in.
znajduje się w gronie instytucji wspierających Akcję „Jezioro Tajemnic” – jest jednym ze sponsorów nagrody głównej za
„U-Boota” z jeziora Drawsko, której wartość na chwilę obecną wynosi 100 000 zł.
Zainteresowanych szczegółową relacją z
XIV Dni Henrykowskich, które odbyły się w
dniach 1-2 lipca 2017 r. w Siemczynie zapraszamy na stronę organizatora www.palacsiemczyno.pl.
Studio Historyczne „Huzar”: http://shhuzar.wixsite.com/huzar2014

Restauracja Stary Drahim
w Akcji
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.
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Trzecia partia koszulek została przekazana do Restauracji Stary Drahim w Starym
Drawsku. Właściciel, Ryszard Swęd, prowadzi usługi gastronomiczne i hotelowe w pobliżu jeziora Drawsko. Eleganckie polo dla
ekipy restauracji wręczył osobiście Starosta
Drawski Stanisław Kuczyński, organizator
Akcji.
Serdecznie polecamy doskonałe dania
tam serwowane, w tym „U-Boota z jeziora
Drawsko” – oryginalne i zdrowe danie na
bazie ryb, o które rozpytują turyści w Starym
Drawsku, a które uwielbiają także dzieci.
„Stary Drahim” – http://starydrahim.pl/ –
to przedsiębiorstwo turystyczne i restaura-
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cja pięknie położona nad jeziorem Drawsko. Restauracja kilka razy z rzędu zwyciężyła w plebiscycie na najpopularniejszą
restaurację regionu, organizowanym przez
jednego z Patronów Akcji „Jezioro Tajem-

nic” – Głos Koszaliński. Jest także jednym
ze sponsorów nagrody głównej za „U-Boota” z jeziora Drawsko, wynoszącej obecnie aż 100 000 zł. Polecamy!
Film:www.youtube.com
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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.
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Naszym Czytelnikom życzymy udanych wakacji

