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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Ko lej ny rok ogła sza swój wiel ki fi nał roz świe tla jąc gru dnio wą ciem ność ty sią ca mi ra do snych fa jer wer ków. Przed

na mi ko lej nych dwa na ście mie się cy, któ re już od ja kie goś cza su wy peł nia my kon kret ny mi pla na mi i po sta no wie -
nia mi, wszyst ko to prze pla ta my bar dziej lub mniej śmia ły mi ma rze nia mi i sce na riusz na nie po wta rzal ny rok ma my
go to wy. To nic, że re ali za cja wszyst kich tych za ło żeń naj czę ściej oka zu je się uto pią, wa żne, że przy naj mniej część
uda je się zre ali zo wać, zwłasz cza część zwią za ną z od kry wa niem pod wod nych ta jem nic na szej pla ne ty. Z ogrom -
ną sa tys fak cją pu bli ku je my re la cje z pod ró ży bę dą cych speł nie niem Wa szych ma rzeń, in spi ru jąc Czy tel ni ków do
roz wi ja nia nur ko wej pa sji, któ ra tak na praw dę nie ogra ni cza się do prze by wa nia pod wo dą, raz bar dziej zie lo ną,
cza sem tur ku so wą, in nym ra zem w za chwy ca ją cym od cie niu błę ki tu, a już nie dłu go ma my na dzie ję, rów nież pod
lo do wą ta flą. Nur ko wa nie wią że się prze cież z pod ró ża mi po naj ró żniej szych za kąt kach świa ta, z po zna wa niem tam -
tej szych kul tur, na wią zy wa niem zna jo mo ści, cza sem na wet głę bo kich przy jaź ni w ró żnych sze ro ko ściach geo gra -
ficz nych. Nur ko wa nie to rów nież ba da nie hi sto rii za ini cjo wa ne spo czy wa ją cy mi na dnie obiek ta mi, któ re cza sem
sta je się pre tek stem do bar dziej wni kli we go zgłę bia nia prze szło ści da ne go re gio nu. Ja ka jest więc re cep ta, aby
ko lej ny rok sprzy jał speł nia niu ma rzeń, pro wo ko wał cią gły roz wój, nie tyl ko po przez roz sze rza nie wie dzy z ró żnych
dzie dzin ży cia, ale rów nież dzię ki zdo by wa niu do świad cze nia, na wią zy wa niu no wych przy jaź ni, bu do wa niu po czu -
cia od po wie dzial no ści a do te go ob fi to wał w wie le nie po wta rzal nych chwil. W nad cho dzą cym no wym ro ku ży czy -
my Wam za tem speł nie nia ma rzeń, re ali za cji pla nów, wy trwa ło ści w no wo rocz nych po sta no wie niach, ale przede
wszyst kim jak naj wię cej nie skoń czo nej ra do ści ja ką ob da ro wu je nas wiel ki błę kit!

Re dak cja

SSppiiss  ttrreeśśccii

Kobanya i Molnar Janos 4

Meksyk i Cozumel 16

Nie taki żarłacz straszny... 24

Powrót do Rummu 32

Kolejny rok minął, 

czyli 2017 z Hydrozagadką 46

2017 rok w nalofoty.pl 52

Rok 2017 w BestDivers 58

SPELEOnurkowy rok 2017 60

Daleko i Blisko w 2017 66

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania 74

Oddychanie w OC i CCR 80

Gatunki inwazyjne w polskich wodach 88

Jezioro Tajemnic 91

Zagadka siedemdziesiątego szóstego metra 93

Nowy Rok na 105! 100

http://nurasonline.pl/uploader/


http://tecline.com.pl


Nuras.info 12/2017

4

Bu da peszt ko ja rzy nam się przede
wszyst kim ja ko pięk ne mia sto nad
Du na jem, któ re swo im uro kiem, ar -
chi tek tu rą i po ło że niem przy cią ga tu -
ry stów z ca łe go świa ta. Fak tycz nie,
pod czas dwóch wy jaz dów nur ko wych,
któ re or ga ni zo wa łem w kwiet niu i li -
sto pa dzie 2017 ro ku, w cen trum Bu -
da pesz tu da ło się sły szeć ję zy ki
wsze la kich na ro do wo ści. 

By li tam mię dzy in ny mi Ja poń czy cy,
Chiń czy cy, Hisz pa nie, Fran cu zi, bar dzo du -
żo Ro sjan, Niem cy, a mo że to Au stria cy. Tu
i ów dzie da ło się sły szeć rów nież pol ski ak -
cent. Jak wszy scy tu ry ści, zwie dza nie cen -
trum Bu da pesz tu za czę li śmy od ba zy li ki
Świę te go Istva na, czy li po na sze mu Ste fa na,
pa tro na Wę gier. Pierw szy wład ca ko ro no -

Kobanya i Molnar Janos 
– kopalnia i jaskinia niezwykła
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wa ny na kró la Wę gier za swo je go pa no wa -
nia zjed no czył wie le ple mion wę gier skich,
tym sa mym po więk sza jąc te ry to rium Wę -
gier. Za koń czył rów nież pro ces chry stia ni -
za cji swo je go na ro du.

Tu ry stycz ne ży cie Bu da pesz tu to czy się
wzdłuż Du na ju. To głów nie tam skon cen -
tro wa ne są pe reł ki ar chi tek to nicz ne mia sta.

Nie spo sób nie za chwy cić się choć by bu -
dyn kiem par la men tu, któ ry zro bił na mnie
ogrom ne wra że nie, mi mo że je stem ra czej
la ikiem i igno ran tem w kwe stii za byt ko -
wych bu dow li.

Zwie dza jąc cen trum Bu da pesz tu nie mo -
żna oczy wi ście po mi nąć kuch ni wę gier -
skiej, wy pa da prze cież skosz to wać słyn ne-

go wę gier skie go gu la szu czy le czo. Uwierz -
cie mi – licz ne knajp ki, ba ry, re stau ra cje i
ró żne go ro dza ju two ry ga stro no micz ne
prze ści ga ją się tu w po my słach za chę ca ją -
cych tu ry stów do de gu sta cji roz ma itych po -
traw, cza sa mi zwy kłych, ale po da nych w
tak wy szu ka ny spo sób, że aż prze sa dzo -
nych w wy glą dzie i sma ku... Prze cież po
nur ko wa niu też trze ba coś ro bić! Nie bez
po wo du za czą łem mo ją re la cję z nur ko wań
pod Bu da pesz tem od te go wąt ku, bo wiem
za rów no na kwiet nio wej, jak i li sto pa do wej
wy pra wie w za ło dze by ły oso by nie nur ku -
ją ce, któ re jed nak nie mia ły cza su na nu dę.
Kie dy nur ku ją ca część za ło gi zgłę bia ła pod -
wod ne ta jem ni ce, po zo sta li spę dza li czas
zwie dza jąc mia sto. Po nur ko wa niach ci
pierw si za zwy czaj do łą cza li do tych dru -
gich po to, aby wresz cie skosz to wać praw -
dzi wej wę gier skiej kuch ni. Wszyst ko ład nie
się za tem za zę bia ło.

W Bu da pesz cie nur ko wać mo żna w
dwóch miej scach: w ko pal ni Ko ba nya i w
ja ski ni Mol nar Ja nos. Jed no i dru gie ró żni
się od sie bie za sad ni czo, ale i jed no, i dru -
gie ma swój nie po wta rzal ny kli mat. Zde cy -
do wa nie war to naj pierw za nur ko wać w
ko pal ni Ko ba nya, a po tem do pie ro w ja ski -
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ni. Sce na riusz za wsze jest ten sam. Po nur -
ko wa niach w Ko ba nya Mi ne eki pa wy cho -
dzi ła za fa scy no wa na i zdu mie wa ją co
za do wo lo na, ale gdy dru gie go dnia nur ko -
wa li śmy w ja ski ni Mol nar Ja nos, te sa me
oso by, jesz cze bar dziej za uro czo ne fe no -

me nal nym nur ko wa niem, wy nu rza ły się z
nie po wta rzal nym gry ma sem za do wo le nia
na twa rzy. Zresz tą ze mną na cze le, mi mo
że by łem tam już kil ka ra zy. Bo czyż mo że
nie po do bać się spa cer nad Mor skie Oko w
pol skich Ta trach? Mi mo że by li śmy tam kil -

ka ra zy, czy nie za chwy ca my się tym wi do -
kiem wciąż na no wo? Tak wła śnie dzia ła na
nas nur ko wa nie w Ko ba nya, a szcze gól nie
Mol nar Ja nos.

Za praw dę po wia dam Wam – ta kie wra -
że nia jak w Mol nar Ja nos ma my naj bli żej w
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mek sy kań skich ce no tach z tą ró żni cą, że tu
ma my 800 km ze sto li cy Pol ski, a do Mek -
sy ku, sa mi po licz cie.

Za rów no w kwiet niu, jak i pod czas dru -
giej wy pra wy je sie nią 2017 ro ku pod róż z

War sza wy do Bu da pesz tu za ję ła nam oko -
ło 10 go dzin. Plus mi nus oczy wi ście, bo za -
le ży, kto jak jeź dzi i czym. Ja dąc tam
trans por te rem w czte ry oso by oka za ło się,
że koszt do jaz du wy niósł oko ło 250 zł na

gło wę. Tak więc do je chać mo żna w te cie -
ka wie miej sca nur ko we cał kiem szyb ko i na
do da tek nie dro go.

Ko ba nya to sta ra ko pal nia dzia ła ją ca w
XVIII wie ku. Naj star sza ko pal nia wa pie nia
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na świe cie. Bu da peszt zbu do wa ny jest z ka -
mie nia po cho dzą ce go wła śnie z Ko ba nya.
W ko pal ni jest 300 km ko ry ta rzy, część za -
la nych – ku ucie sze ga wie dzi nur ko wej.

Z ko pal ni z cza sem za czął ko rzy stać bro -
war, któ ry po wstał z po łą cze nia trzech od -

dziel nych bro wa rów. W ro ku 1862 bro war
zo stał za ku pio ny przez An to na Dre he ra. To
praw dzi wy po ten tat bro war ni czy tam tych
cza sów. Ku pił ta kże w 1859 ro ku bro war
Mi che lob ko ło Sa aza w Cze chach, a je go
syn An ton Dre her ju nior na był w 1869 ro ku

bro war Trie ste. Wę gier skie pi wo Dre her i
wło ska Bir ra Dre her ist nie ją do dzi siaj! Po -
łą cze nie do brej wo dy z tu tej szych stud ni i
sta łych tem pe ra tur w nie zmie rzo nych ko ry -
ta rzach piw nic da wa ło do sko na łe wa run ki
dla pro duk cji wy śmie ni te go pi wa. Stop nio -
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wo miej sce sta ło się cen trum wę gier skie go
prze my słu pi wo war skie go. Dziś część te re -
nu jest wła sno ścią mia sta, a część lo kal ne -
go bro wa ru, któ ry cią gle pro du ku je pi wo z

wo dy, w któ rej da ne by ło nam za nur ko wać.
Ja ko że mia sto jest wła ści cie lem zna czą cej
czę ści, nur ko wie są uza le żnie ni od rzą dów
lo kal nych urzęd ni ków. Czę sto ro bi się tam

ró żne im pre zy ty pu bie ga nie pod ziem ne,
uję cia do fil mów, jed nak wy ciecz ki tu ry -
stycz ne nie są na szczę ście po wszech ne.

W Ko ba nya Mi ne jest kil ka tras do nur -
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ko wa nia, ale tyl ko jed na z tzw. open wa ter,
czy li po wierzch nią nad gło wą. Więk szość
tras zde cy do wa nie przy po mi na nur ko wa nie
w ra so wej ja ski ni. Trud no mi roz gryźć lo -

kal nych or ga ni za to rów nur ko wa nia, al bo -
wiem jed ni za bra li nas w kwiet niu w bar -
dziej za awan so wa ne ko ry ta rze, a in ni w
li sto pa dzie stwier dzi li, że tam, gdzie są za -

la ne ko ry ta rze mo gą pójść tyl ko oso by z
upraw nie nia mi ja ski nio wy mi. Że by by ło
śmiesz niej, to by li ci sa mi prze wod ni cy, ale
za rzą dza ni przez in nych or ga ni za to rów.
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Jak kol wiek to brzmi, na pew no, je że li chce -
my zo ba czyć coś bar dziej in te re su ją ce go,
le piej mieć upraw nia nia do nur ko wań ja ski -

nio wych. Dla osób, któ re nie ma ją ta kich
upraw nień, zo sta je w za sa dzie jed no miej -
sce w Ko ba nya, gdzie nad po wierzch nią

wo dy jest po wie trze i mo żna się w ka żdym
mo men cie wy nu rzyć. Mak sy mal na głę bo -
kość w tym miej scu wy no si 31 me trów, są
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tam trzy pię tra, któ re mo żna zwie dzić. Ra -
czej nie spo sób za błą dzić, acz kol wiek z te -
go miej sca od cho dzi kil ka ko ry ta rzy.
Kie ro wa nie się tam bez prze wod ni ka czy
sto sow nych umie jęt no ści mo że mieć już
przy kre kon se kwen cje. Ko ba nya ma swój
kli mat. Już sam fakt, że wje żdża się sa mo -
cho dem pod zie mię w ja kieś la bi ryn ty, ro bi
wra że nie. Gdy by nie prze wod nik, trud no
by ło by tra fić do wyj ścia. Tam też się prze -
bie ra my i wcho dzi my w mniej szych pod -
gru pach do wo dy. Wo da ma 12-14 stop ni i
jest bar dzo czy sta, ze wzglę du na to, że wa -
pien ne ska ły nie po zwa la ją roz kwi tać ja kie -
mu kol wiek ży ciu. Od czyn wo dy jest
nie sprzy ja ją cy, a do dat ko wo ca ły czas jest
prze cież ciem no. Pod wo dą za sta je my kli -
ma ty ko pal nia ne, ja kieś ru ry, bel ki, wó zek,
kie dyś cią gnię ty przez ko nie. Naj cie kaw sze
są jed nak te ko ry ta rze i ar chi tek tu ra, któ ra
bu du je w nas po czu cie, że fak tycz nie ro bi -
my coś nie zwy kłe go. Mo żna to miej sce spo -
koj nie od wie dzać kil ka ra zy i się nie
znu dzi, ale oczy wi ście le piej wra cać z
upraw nie nia mi ja ski nio wy mi ty pu ca ve di -
ver.

W miej sce, gdzie jest tak zwa ny pę cherz
po wie trza czy open wa ter w su mie mo żna

wejść i z po je dyn czą bu tlą, ale zde cy do wa nie
bę dę za wsze za chę cał, aby za brać przy naj -
mniej sta ge. Twin lub si de mo unt to już full wy -
pas!

Po so bot nich nur ko wa niach w Ko ba nya,
szyb ki prysz nic w ho te lu i oczy wi ście wy -
głod nia li, si łą rze czy tra fia my do cen trum
Bu da pesz tu, któ re go urok i pięk no przez

nie jed ne go zo sta ły do ce nio ne.
Nie dzie la to nur ko wa nia w ja ski ni Mol -

nar Ja nos. Praw dzi wa baj ka! Tem pe ra tu ra
wo dy do 10 me trów głę bo ko ści ma 28 stop -
ni, po ni żej 20 stop ni, za tem nur ko wać mo -
żna ca ły rok i na pew no nie zmar z nie my.
Wej ście do ja ski ni znaj du je się w cen trum
Bu da pesz tu, 200 me trów od Du na ju, a jed -
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nak rze ka z wo da mi ja ski ni się nie łą czy. Ja -
ski nię od krył Molnár János w XIX wie ku.
Nikt nie pod jął się jej eks plo ra cji do 1953
ro ku. Do pie ro w 1972 ro ku pod ję to pierw -
sze pró by od kry wa nia ja ski ni i jak są dzo no,
od kry to wszyst kie ko ry ta rze. W 2003 ro ku
od na le zio no no wy ko ry tarz pro wa dzą cy do

nie zna nych do tąd dłu ższych par tii pod wod -
ne go sys te mu. Lo kal ne cen trum nur ko we na
swo ich ma pach ma za zna czo ne po nad 6
km ko ry ta rzy, a gru pa eks plo ru ją ca wciąż
po szu ku je ko lej nych, gdy tyl ko jest ku te mu
oka zja. Ja ski nia jest zbu do wa na z kil ku ro -
dza jów skał, po czy na jąc od wa pie nia, po

mięk kie ścia ny kre do we, w któ re mo żna
wło żyć pa lec jak w pla ste li nę. Ta kie miej -
sce mu sia ło przy cią gać nur ków, za tem zna -
la zło się cen trum nur ko we, któ re za czę ło
or ga ni zo wać tam nur ko wa nia. Miej sce by -
ło uwa ża ne za jed no z bar dziej bez piecz -
nych, nie ste ty zda rzył się wy pa dek i lo kal ne
wła dze za bro ni ły nur ko wa nia w tej pięk nej
ja ski ni. Po la tach zna la zła się gru pa, któ ra
po now nie pod ję ła wy si łek udo stęp nie nia te -
go miej sca na wa run kach okre ślo nych
przez lo kal ne wła dze i fe de ra cję nur ko wą –
nie ma dro gi na skró ty czy li to ści w omi nię -
ciu ja kiejś pro ce du ry, a za tem nur ko wać
tam mo żna tyl ko z ak tu al ny mi ba da nia mi
le kar ski mi i wa żnym ubez pie cze niem nur -
ko wym, mi ni mum DAN si lver. Al ter na tyw -
nie na miej scu mo żna je wy ku pić za 7 eu ro
na je den dzień. Po nad to trze ba przed sta wić
cer ty fi kat nur ko wy i mo żna nur ko wać tyl ko
w twin se cie (do wy po ży cze nia na miej scu
za 60 eu ro).

Oso by bez upraw nień ja ski nio wych pro -
wa dzo ne są na tzw. in tro w trzy krót kie ko -
ry ta rze, ale to wy star czy, aby za ko chać się
w nur ko wa niu ja ski nio wym. Nur ko wa nie
trwa mak sy mal nie 50-60 mi nut i roz po czy -
na się po bar dzo szcze gó ło wej od pra wie
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oraz wy ko na niu w wo dzie na po wierzch ni
v -dril la.

Pod czas li sto pa do we go wy jaz du w gru -
pie by ły czte ry oso by, któ re pierw szy raz w
ży ciu mia ły wy po ży czo ny twin set. Po ra dzi -

ły so bie bez pro ble mu, dzię ki cze mu prze -
wod ni cy mo gli po ka zać im rów nie du żo, co
tym z więk szym do świad cze niem. Lo kal ne
cen trum nur ko we przy go to wa ło miej sce
bar dzo so lid nie. Ma ją kon kret ne wy tycz ne
od władz lo kal nych co im wol no, a cze go
nie. Nur ku jąc w tym ma gicz nym miej scu
bądź my wy ro zu mia li i ostro żni, bo przez
ma łe nie do pa trze nie mo że zo stać ono po -
now nie za mknię te, zwłasz cza że jest to te -
ren par ku na ro do we go. W dal szych
za kąt kach ja ski ni wręcz sły chać jak tram -
wa je je żdżą nad gło wą, ale to uczu cie da ne
jest tym, któ rzy po sia da ją upraw nie nie ca ve
di ver. No ta be ne pod sta wo we upraw nie nia
mo żna zro bić w lo kal nym cen trum nur ko -
wym przez czte ry dni. Zwy kle kurs trwa od
czwart ku do nie dzie li. Opi sa ny kie ru nek za -
czy na być bar dzo po pu lar ny wśród pol -
skich nur ków, tak więc mam nie ma lże
pew ność, że i u Cie bie, dro gi Czy tel ni ku,
wzbu dzi ła się go rą ca chęć za nur ko wa nia w
ko pal ni Ko ba nya i ja ski ni Mol nar Ja nos. Go -
rą co Ci te go ży czę i po le cam się z ko lej ną
wy pra wą nur ko wa, któ rą nie chyb nie bę dę
po wta rzał.

Ru di Stan kie wicz

fot.:: Ru di Stan kie wicz, Mo ni ka Kur

Zapraszamy
na nurkowania 

w zimnych
zakątkach globu.

SAFARI
na Lofotach
i Arktyka

Nie możesz przeoczyć tych wypraw
chyba, że nie rusza Cie:

- przejrzystość wody do 150 m
- nurkowanie w arktycznych

jaskiniach
- nurkowania

w akompaniamencie Orek

Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl

tel.601321557

http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
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Mek sy kań skie wa ka cje za czę ły się
dla nas w bar dzo do brym mo men cie.
Za okna mi wła śnie po ja wił się śnieg,
więc to jak naj bar dziej od po wied nia
po ra, że by wy ru szyć po so lid ną sło -
necz ną daw kę wi ta mi ny D – dla
pięk nej skó ry, pa znok ci i moc nych
ko ści. Lot do Can cun mi nął nam
szyb ko i bez więk szych pro ble mów. 

Jesz cze te go sa me go dnia, w któ rym na -
sze sto py do tknę ły mek sy kań skiej zie mi,
uda ło nam się do stać na do ce lo wą wy spę
Co zu mel. Nie co zmę cze ni, ale peł ni ra do -
ści, przed uda niem się na za słu żo ny wy po -
czy nek mo gli śmy jesz cze skosz to wać
Mar ga ri tę i za gryźć gu aca mo le.

Na stęp ne go dnia już od sa me go ra na roz -

po czę li śmy nur ko wa nia. Mo rze Ka ra ib skie
w oko li cy Co zu mel przy wi ta ło nas do brą

wi docz no ścią i lek kim prą dem. Po bar dzo
uda nych dwóch za nu rze niach, któ re mi nę -

Meksyk i Cozumel,
czyli śladami piratów z Karaibów
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ły nie ma lże w oka mgnie niu, mo gli śmy po -
pę dzić do mia sta w po szu ki wa niu lun chu i
pi wa. Żyć nie umie rać! Oka za ło się, że Co -
zu mel po za atrak cja mi ofe ro wa ny mi tu ry -

stom na co dzień ma dla nas nie spo dzian kę,
bo wiem na wy spie aku rat roz gry wa ły się
za wo dy Iron Mann. To dość spek ta ku lar ne
wi do wi sko, w któ rym udział bie rze mnó -

stwo za wod ni ków, a ca ła wy spa przy glą da
się ry wa li za cji i oczy wi ście do pin gu je. W
związ ku z tym wy da rze niem by ły za my ka -
ne uli ce, więc nur ko wa nia mu sie li śmy roz -
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po czy nać bar dzo wcze śnie, bo póź niej nie
uda ło by się do trzeć sa mo cho da mi do ho te -
lu. Pod czas gdy pły nę li śmy na nur ko wa nie,
mo gli śmy ob ser wo wać wy si łek za wod ni -

ków po ko nu ją cych cał kiem nie złą fa lę, aby
jak naj prę dzej prze pły nąć swo je ki lo me try.
Po dwóch nur ko wa niach spo tka li śmy już
pierw szych za wod ni ków, któ rzy bra li

udział w trze ciej czę ści za wo dów. My śle li -
śmy, że to ko niec, ale bie ga li do wie czo ra.
Tłu my bie ga czy tak na praw dę po ja wi ły się
do pie ro oko ło go dzi ny 18, ki bi ce nie od -
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pusz cza li i do pin go wa li ka żde go. Nie któ rzy
by li w tra sie już kil ka na ście go dzin, więc to
na praw dę ko lo sal ny wy si łek...

In ne do dat ko we atrak cje, któ re na nas
cze ka ły, to uro dzi ny Jo an ny. Par ty od by ło

się na da chu ho te lu, przy ba se nie. Co praw -
da po nur ko wa niach nikt już nie miał ocho -
ty się mo czyć, ale im pre za przy ba se nie i
go rą ce wy gi ba sy w takt mu zy ki na pew no
na dłu go po zo sta ną w pa mię ci na szej so le -

ni zant ki. W koń cu to pra wie gru dzień, więc
nie za wsze bę dzie mia ła ta kie wa run ki do
świę to wa nia. Jo an na, wy raź nie za do wo lo -
na z pre zen tu, ser wo wa ła drin ki, aż za stał
nas wie czór, a głód wy go nił z ba se nu. Czas
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na ko lej ną por cję gu aca mo le. Po za gu aca -
mo le ma my też oczy wi ście in ne ulu bio ne
po tra wy i nie ste ty oba wia my się, że wszyst -
ko sta nie się ja sne, gdy trze ba bę dzie do -
piąć spodnie... No cóż, te chwi le na ra zie
jed nak od wle ka my i z roz ko szą kosz tu je my
spe cja ły lo kal nej kuch ni i bar ma nów. Dni

na Co zu mel mi ja ją nam zbyt szyb ko. Po
ostat nim nur ko wa niu uda li śmy się jesz cze
na wy ciecz kę wo kół wy spy i prze nie śli śmy
się na ląd, gdzie cze ka ła nas przy go dę w
słyn nych ce no tach.

Opusz cza jąc go ścin ną wy spę Co zu mel,
nie omiesz ka li śmy – w na wią za niu do

„Gan gu dzi kich wie przy” – od być to ur de
la wy spa. Na sku te rach zwie dzi li śmy naj -
więk sze atrak cje i zmę cze ni po ca ło dzien -
nej daw ce emo cji spa ko wa li śmy się, że by
wy je chać na dru gą część wy pra wy, ja ski nie
Pół wy spu Ju ka tan. Pod róż nie by ła mę czą -
ca, więc po za kwa te ro wa niu mo gli śmy



Nuras.info 12/2017

21

szyb ko udać się do słyn nej re stau ra cji ryb -
nej, gdzie ser wu ją naj lep sze sea fo od w
mie ście. Trosz kę już prze bie ra li śmy no ga -
mi, nie mo gąc się do cze kać nur ko wa nia w
ja ski niach. Jak za wsze, Go sia i Tu lum Scu -
ba sta nę li na wy so ko ści za da nia. Na stęp ny
dzień był pe łen wra żeń, ja ski nie urze kły
wszyst kich.

Ró żne by wa ją ocze ki wa nia co do ce no -
tów, ale rze czy wi stość prze bi ja wszyst ko.
To jed no z naj pięk niej szych miejsc na świe -
cie. Plan po by tu jest na pię ty, gdyż po nur -
ko wa niach za wsze zo sta je jesz cze coś do
zro bie nia – a to ru iny, a to słyn na pla ża Tu -
lum, czy żół wie w Acu mal. Wie czo rem
cze ka nas oczy wi ście obo wiąz ko wy grill.
Ma my wszyst ko co nam po trze ba: do sko na -
łe miej sce do gril lo wa nia, ku cha rza – na -
tchnio ne go Ed ka/Wojt ka i wy śmie ni te ste ki
ze skle pu. Nie my śli my na ra zie jak do pnie -
my spodnie w dro dze na lot ni sko. Tym bę -
dzie my się mar twić po tem, tym cza sem nasz
sprzęt się do kład nie su szy, a my wy ru sza -
my bu sem na po szu ki wa nia skar bów Ma -
jów. Ba ga że ma my ob li czo ne co do gra ma
i nie chce my przy wo zić z Mek sy ku wo dy,
tyl ko pa miąt ki. Wy po czę ci, opa le ni, ob nur -
ko wa ni za wszyst kie cza sy bę dzie my się
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wkrót ce wi tać z na szą bia łą, zi mo wą rze -
czy wi sto ścią. Po sta no wi łam jed nak wy ła -
mać się z gru py i prze je żdżam da lej, na
dru gą cześć Mek sy ku po stro nie Pa cy fi ku,
więc wkrót ce po sta ram się opo wie dzieć, co
sły chać na słyn nej wy spie So cor ro.

„Nur ko wym” ho la po zdra wiam Was ser -
decz nie.

Ka ta rzy na Za wadz ka
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DOŁĄCZ DO NAS -  WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

CENTRUM NURKOWE CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a

40-570 Katowice

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

tel. kom. Paweł: 602 619 807

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl

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

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

Zapraszamy
na nurkowania 

w zimnych
zakątkach globu.

SAFARI
na Lofotach
i Arktyka

Nie możesz przeoczyć tych wypraw
chyba, że nie rusza Cie:

- przejrzystość wody do 150 m
- nurkowanie w arktycznych

jaskiniach
- nurkowania

w akompaniamencie Orek

Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl

tel.601321557

R 2 TEC STAGE SET

TECHNICAL DIVING EQUIPMENT

TECLINE.COM.PL \ SCUBATECH.PL
Dystrybutor: Scubatech Sp. z o.o. 

ul. Derdowskiego 8, Szczecin  Tel/fax +48 91 453 00 17
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My, nur ko wie, świa do mie lub pod -
świa do mie szu ka my eks tre mal nych
do znań. Już sam wy bór nur ko wa nia –
spor tu za li cza ne go do eks tre mal nych
– po ka zu je, że lu bi my ad re na li nę. W
mia rę roz wo ju umie jęt no ści nur ko wych
czę sto idzie my da lej – głę bo kie nur -
ko wa nia tech nicz ne, pe ne tra cje ja skiń
czy wra ków, ale ta kże nur ko wa nie ze
zwie rzę ta mi, któ re są uwa ża ne za
po ten cjal nie nie bez piecz ne.

Jed nym z ta kich zwie rząt jest żar łacz bia -
ło płe twy – Car char hi nus lon gi ma nus (oce -
anic whi te tip shark), po tocz nie wśród
nur ków zwa nym lon gi ma nu sem.

Dla cze go za mie rzam pi sać wła śnie o
nim? Prze cież są du żo bar dziej eks tre mal -

Nie taki żarłacz straszny,
jak go malują

żarłacz błękitny
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ne nur ko wa nia z re ki na mi tak groź ny mi jak
np. żar ła cze bia łe, żar ła cze ty gry sie czy żar -
ła cze tę po gło we. Już na wet żar ła cze błę kit -
ne, z któ ry mi nur ko wa łam pod czas na szych
wy praw na Azo ry, są du żo bar dziej nie bez -
piecz ne.

Otóż żar łacz bia ło płe twy jest jed nym z
naj licz niej wy stę pu ją cych i naj bar dziej roz -

prze strze nio nym ga tun kiem re ki na na świe -
cie, tak więc praw do po do bień stwo spo tka -
nia go pod czas nur ko wa nia jest więk sze niż
in nych re ki nów. Pra wie za wsze mo że my
na tknąć się na nie go w miej scu, do któ re go
pod ró żu je wie lu nur ków z Pol ski – czy li w
Egip cie – szcze gól nie w po pu lar nych miej -
scach od wie dza nych pod czas sa fa ri nur ko -

wych, czy li przy Wy spach Bra ci – The Bro -
thers Is lands, Da eda lu sie, El phin sto ne czy
na in nych, szcze gól nie po łu dnio wych ra -
fach.
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Ten pięk ny re kin do ra sta prze cięt nie do
trzech me trów dłu go ści, choć naj więk szy
od no to wa ny osob nik miał pra wie czte ry
me try. Wa ga mak sy mal na to oko ło 170 kg.
Naj dłu żej ży ją cy zba da ny osob nik miał aż

22 la ta. Jest on ła two roz po zna wal ny ze
wzglę du na bia łe koń ców ki płetw, za okrą -
glo ną płe twę grzbie to wą oraz szcze gól nie
dłu gie płe twy pier sio we. Zwy kle wy stę pu je
sa mot nie i po ru sza się dość wol no. Ży je w

gór nej war stwie oce anu na głę bo ko ści od 0
do 150 m, w miej scach ra czej od da lo nych
od brze gu, choć by wa też ob ser wo wa ny w
płyt szych wo dach, na wet do 37 me trów. W
Egip cie spo tka my go czę sto pod ło dzia mi
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za cu mo wa ny mi przy ra fach. Lu bi wo dy o
tem pe ra tu rze 20-28 stop ni.

Złą re pu ta cję zdo był głów nie dla te go, że
jest jed nym z naj czę ściej spo ty ka nych re ki -
nów przy ka ta stro fach na mo rzu – czy to
stat ków, czy sa mo lo tów – da ło się to za -
uwa żyć zwłasz cza pod czas II woj ny świa to -
wej.

Obec nie nie ste ty znaj du je się w Czer wo -
nej Księ dze Ga tun ków Za gro żo nych (IUCN
Red List), pro wa dzo nej przez Mię dzy na ro -
do wą Unię Ochro ny Przy ro dy (IUCN), a je -
go po pu la cja sta le się zmniej sza. Skla sy fi ko-

wa ny jest od 2006 ro ku ja ko ga tu nek na ra -
żo ny na wy mar cie w wa run kach na tu ral -
nych. Głów nym po wo dem są tu po ło wy dla
mię sa, skó ry, ole ju z wą tro by oraz szcze gól -
nie dłu gich płetw, sy tu acji nie po pra wia ta -
kże ich ni ski po ten cjał re pro duk cyj ny –
doj rza łość płcio wą uzy sku ją do pie ro w wie -
ku 6-7 lat.

A dla nas nur ków?
To cie kaw skie zwie rzę jest jed nym z

wdzięcz niej szych obiek tów do ob ser wa cji,
fo to gra fii czy fil mo wa nia. Zwy kle po ja wia
się w to wa rzy stwie pa sia stych pi lo tów, któ -

re to wa rzy szą mu w sa mot nych pod ró żach.
Po ru sza się wol no i z gra cją, za ta cza sze ro -
kie krę gi, dzię ki cze mu je go obec no ścią
mo że my cie szyć się przez dłu ższy czas.

Tak jak wcze śniej wspo mnia łam, miej -
scem gdzie bar dzo czę sto mo że my je spo -
tkać, le żą cym za le d wie 4,5 go dzi ny lo tu z
Pol ski, są po łu dnio we ra fy Egip tu – Bro -
thers, Da eda lus, El phin sto ne. Re ki ny wi dy -
wa ne są tu przy za cu mo wa nych przy ra fie
ło dziach, krą żą mię dzy ni mi. Pod czas na -
szych do tych cza so wych sa fa ri w tam te re -
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gio ny spo ty ka li śmy je za ka żdym ra zem i
czę sto mo gli śmy po dzi wiać w za sa dzie na
wy cią gnię cie rę ki. Żar łacz bia ło płe twy, w

prze ci wień stwie do in nych re ki nów, nie boi
się i od wa żnie pod pły wa dość bli sko ło dzi
i lu dzi. Ob ser wu je nas raz z więk szym, raz

z mniej szym za cie ka wie niem, pły wa obok
nas, a ra czej to my pły wa my obok nie go, w
je go śro do wi sku.

Co po win ni śmy wie dzieć, aby „nie dra -
żnić re ki na”?

Ata ki re ki nów na lu dzi, szcze gól nie na
nur ków, zda rza ją się na praw dę bar dzo
rzad ko, a je że li już, to czę ściej do ty czą one
ak tyw no ści na po wierzch ni wo dy niż nur -
ków. Z da nych ISAF – In ter na tio nal Shark
Atack Fi le – ata ki żar ła cza bia ło płe twe go
sta no wią oko ło 4% wszyst kich ata ków re ki -
nów na nur ków, a sa me ata ki re ki nów na
nur ków w la tach 2010-2015 to za le d wie 38
in cy den tów. Nie mniej jed nak wie dza o
tym, jak się za cho wy wać, aby zmi ni ma li zo -
wać ry zy ko ata ku jest bar dzo wa żna:

– Nie od da laj się zbyt da le ko od brze gu.
– Uni kaj prze by wa nia w wo dzie w ciem -

no ści lub w go dzi nach zmierz chu, kie dy re -
ki ny są naj bar dziej ak tyw ne i ma ją nad
na mi prze wa gę sen so rycz ną.

– Nie wchodź do wo dy w przy pad ku
krwa wie nia z otwar tej ra ny i za cho waj
ostro żność, je śli mie siącz ku jesz – re ki ny
ma ją bar dzo czu ły zmysł wę chu.

– Nie noś ni cze go co jest błysz czą ce lub
mo że od bi jać pro mie nie sło necz ne, po wo -
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du jąc świe ce nie – tar czę kom pu te ra nur ko -
we go do brze jest ja koś osło nić lub skie ro -
wać na we wnętrz ną stro nę rę ki, na le ży
wy eli mi no wać zbęd ne ka ra biń czy ki, lu ster -
ka pod wod ne, bi żu te rię.

– Za cho waj szcze gól ną ostro żność, gdy
wo dy są męt ne, mi ni mal na wi docz ność to
10 me trów.

– Uni kaj ja skra wych ko lo rów – płe twy,
ma ska, ska fan der czy bo ja nur ko wa, re ki ny

szcze gól nie moc no re agu ją na kon trast i
wy jąt ko wo czę sto ata ku ją ko lor żół ty czy
ja skra wo po ma rań czo wy.

– Nie pły waj za re ki nem, nie do ty kaj go i
za cho waj dy stans mi ni mum dwóch me trów!



Nuras.info 12/2017

30

– Nie po luj, je że li re kin jest w po bli żu.
– Zaw sze trzy maj się w gru pie czy to pod

wo dą, czy na jej po wierzch ni, po nie waż re -
ki ny czę ściej ata ku ją po je dyn cze ce le.

– Fo to gra fo wie i fil mow cy – naj le piej nie
uży wać lamp bły sko wych.

– Nie wy ko nuj gwał tow nych, nie po trzeb -
nych ru chów i za cho wuj się ci cho – nur ko -
wie po win ni za cho wy wać się ci cho
za rów no pod wo dą, wcho dząc i wy cho -
dząc z niej oraz sta rać się prze by wać na po -
wierzch ni wo dy jak naj kró cej.

– Je że li re kin pod pły wa zbyt bli sko, przyj -
mij po zy cję bar dziej wy pro sto wa ną niż po -
zio mą – wy da jesz się wów czas więk szy, ale
nie ma chaj nie po trzeb nie płe twa mi.

– Nie od wra caj się do re ki na ty łem, za -
wsze go ob ser wuj i miej na oku, nie płyń w
ta ki spo sób, aby ma chać re ki no wi płe twa -
mi przed no sem.

– Je że li to mo żli we, pły waj nad re ki nem,
a nie pod nim.

– Nie karm re ki nów.
Re ki ny zwy kle ata ku ją na trzy spo so by:
– je den atak i uciecz ka – jed na z teo rii

mó wi, że ta ki ro dzaj ata ku wy stę pu je, kie dy
re kin się po my li – wów czas po ata ku po
pro stu od da la się;

– ude rze nie i ugry zie nie – za nim re kin
przy stą pi do ata ku, krą ży wo kół ofia ry, za
ka żdym ra zem zmniej sza jąc pro mień, ude -
rza ją py skiem;

– atak znie nac ka.
Te dwa osta nie są cha rak te ry stycz ne wła -

śnie dla lon gi ma nu sów, dla te go na le ży przy
nich za cho wy wać szcze gól ną ostro żność.
Pod czas na sze go ostat nie go sa fa ri ob ser wo -

wa łam z za cie ka wie niem za cho wa nie tych
nie sa mo wi tych ryb. Wi dzia łam jak re kin po -
ja wił się, w za sa dzie zni kąd, i ru szył w po -
ścig za wy strze li wa ną bo ją, po czym
de li kat nie ją do tknął i zo rien to waw szy się, że
nie jest to nic war te go uwa gi, spo koj nie od -
pły nął da lej. Ob ser wo wa łam jak z za cie ka -
wie niem pod pły nął do żół tej płe twy wi szą cej
na li nie pod na szą ło dzią, obej rzał ją i po pły -
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nął. Nie ste ty wi dzia łam też film z udzia łem
gru py Fran cu zów, któ rzy w obec no ści zbyt
moc no za cie ka wio ne go ni mi re ki na, za miast
za cho wy wać się spo koj nie, naj pierw pró bo -
wa li go „od stra szyć”, wy strze li wu jąc co
chwi lę w je go kie run ku sal wę bą bel ków z
octo pu sa, ro biąc przy tym wie le ha ła su. Po -
tem ner wo wo i w pa ni ce ma cha li mu płe twa -
mi przed no sem, co skoń czy ło się pierw szym
ewi dent nie spro wo ko wa nym, na szczę ście
nie groź nym ata kiem. Na ko niec wy cią gnę li
ró żo wo -żół tą bo ję, któ ra po now nie przy cią -
gnę ła uwa gę re ki na. Ich nie od po wie dzial ne
za cho wa nie tym ra zem nie skoń czy ło się tra -
ge dią, ale dla nas wszyst kich obec nych na ło -
dzi by ło do brą lek cją te go, cze go przy re ki nie
nie na le ży ro bić.

Nur ku jąc z re ki na mi za wsze mu si my pa -
mię tać o tym, że to ich świat i ja ko go ście
mu si my się za cho wy wać po praw nie, wów -
czas nur ko wa nie bę dzie dla nas bez piecz ną
przy jem no ścią.

Na bez piecz ne nur ko wa nia z żar ła cza mi
bia ło płe twy mi eki pa na lo fo ty.pl za pra sza
do Egip tu. W pla nach ma my też nur ko wa -
nia na Azo rach z prze pięk ny mi żar ła cza mi
błę kit ny mi – to pierw sze re ki ny, z któ ry mi
nur ko wa łam. Ich wi dok do dziś mam przed
ocza mi – błę kit ne w nie sa mo wi cie błę kit nej
wo dzie ota cza ją cej Azo ry ro bią na praw dę
nie sa mo wi te wra że nie.

Aga ta Isa jew „Ga ga tek” 

Zdję cia z ar chi wum na lo fo ty.pl

http://www.nalofoty.pl
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Pierw szy nur na mur
Wsta je my w ostat niej chwili przed

umó wio ną go dzi ną za okrę to wa nia na
na szą pły wa ją cą nur ko wą plat for mę.
Po za le d wie pię ciu go dzi nach snu wi -
ta nas po chmur ny, ale cie pły po ra nek.
W po śpie chu wrzu ca my je dze nie do
żo łąd ków, kil ka ły ków ka wy i już po
chwili pa ku je my sprzęt na tra twę. Wi -
tam się ze zna nym mi już z wcze -
śniej szej wy pra wy Śpią cym Ka pi ta nem,
któ ry bra ki w an giel skim nad ra bia
do brym hu mo rem i po zy tyw nym po -
dej ściem. Wy mow nie py ta ją ce oczy
ka pi ta na po szu ku ją od po wie dzi – do -
kąd pły nie my? 

Od po wia dam: „ga te”. Wy pły wa my. Dla -
cze go Śpią cy Ka pi tan? Po ostat niej wy pra -
wie za pa mię ta li śmy go wszy scy z
nie sa mo wi tej umie jęt no ści za sy pia nia w ka -
żdym mo men cie, w któ rym tyl ko nie był

Powrót do Rummu
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po trzeb ny. Ła do wa li śmy się na tra twę –
spał. Do pły nę li śmy na miej sce nur ko wa nia
– od ra zu szedł spać. Gość wy raź nie od sy -
piał kil ka nie prze spa nych no cy. Te raz jed -
nak brak snu mu nie do ku cza. Pły nie my na
Mur, do słyn nej Bra my. Spek ta ku lar ny baj -
zel pięk nie skom po no wa ny z po roz rzu ca -

ne go po ca łym po kła dzie sprzę tu nur ko we -
go po wo li za mie nia się w nie źle zor ga ni zo -
wa ne ster ty oso bi stych ze sta wów do
nur ko wa nia. Zbli ża jąc się do miej sca nur -
ko wa nia, nie tra ci my żad nej mi nu ty skrę ca -
jąc sprzęt, przy go to wu jąc ska fan dry,
spraw dza jąc ka me ry i świa tło. Kie dy ka pi -

tan cu mu je plat for mę do boj ki, je ste śmy
prak tycz nie go to wi. Szyb kie omó wie nie
nur ko wa nia, sprzęt na grzbiet i wska ku ję do
wo dy. Cze ka jąc na po zo sta łych na plat for -
mie nur ków fil mu ję bu dyn ki wi docz ne przy
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pla ży i za glą dam pod wo dę. Wi zu ra jest bo -
ska, jest do brze. Ser ce bi je szyb ciej. W koń -
cu lu dzie są w wo dzie i sy gna li zu ją
go to wość do za nu rze nia. In fla to ry w gó rę,
po wie trze ucie ka z wor ków, świat na wod ny
uno si się w gó rę, za nu rza my się w es toń ski

prze stwór kró le stwa Rum mu. Pro wa dzę wy -
ciecz kę wzdłuż Mu ru prze ci na ją ce go ca łą
sze ro kość akwe nu. Ry by umy ka ją przed na -
mi, nie ma ich du żo, ale jed nak jest le piej
niż po przed nim ra zem na wio snę, wte dy
wi dzia łem za le d wie po je dyn cze sztu ki

okon ków na noc nym nur ko wa niu. Do pły -
wa my do brze gu, wi dzi my wspi na ją ce się
stro mo scho dy, pro wa dzą ce na po wierzch -
nię zbior ni ka, prze la tu je my nad Mu rem na
dru gą stro nę i wra ca my w stro nę tra twy. Mi -
ja my za mon to wa ne na mu rze du że lam py,



Nuras.info 12/2017

35

część z nich ode rwa ła ja kaś nie wi dzial na
si ła i zrzu ci ła je z Mu ru. Cie ka we, by łem
pe wien, że więk szość z nich ostat nio by ła
na Mu rze. Dzia ła nie sił na tu ry, czy brak
roz wa gi pły wa ją cych na po wierzch ni? Do -
cie ra my do bra my, któ ra te raz jest ukry ta w
cie niu na szej plat for my. To jest wi zy tów ka

Rum mu. Ka żdy od wie dza ją cy to miej sce
mu si choć raz prze pły nąć przez uchy lo ne
kra to wa ne wro ta wię zie nia. Kie dyś tę dy
wcho dzi li i wy cho dzi li pra cow ni cy ka mie -
nio ło mu i wię zie nia. Te raz my, uno sząc się
dwa me try nad dnem, prze my ka my zwin -
nie i lek ko. Po tem me an dru je my do naj bli -

ższe go bu dyn ku, do któ re go wpły wa my od
stro ny po wa lo ne go słu pa, któ ry za ka żdym
ra zem bar dzo ko ja rzy mi się z egip skim
obe li skiem. Za glą da my w za cie nio ne, ale
du że po miesz cze nia. Pa mię tam ich układ
dość do brze, nie co za zdrosz czę mo im
współ nur kom... Zaz drosz czę uczu cia eks -
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cy ta cji to wa rzy szą ce go pierw szej wi zy cie w
tym miej scu. Pa mię tam jesz cze, że cie szy -
łem się jak ma łe dziec ko, któ re do sta ło naj -
faj niej szą za baw kę, ja ką mo gło so bie
wy ma rzyć. Pa mię tam, że chi cho ta łem do
au to ma tu. Te raz je stem lek ko za wie dzio ny,
że nie to wa rzy szą mi już te emo cje. Te raz

czu ję się jak bym wró cił do daw no nie -
odwie dza ne go do mu. Ni by wszyst ko pa -
mię tam, ale wy ła pu ję szcze gó ły, któ rych
nie za ko do wa łem. Za ska ku je przede
wszyst kim ska la. Mam wra że nie, że wszyst -
ko by ło… więk sze i roz le glej sze. Wra ca my
na plat for mę. Ma my jesz cze spo ro cza su z

za re zer wo wa nych trzech go dzin pły wa nia
po zbior ni ku Rum mu i w bu tlach spo ro wia -
tru, mi mo że pod wo dą spę dzi li śmy do bre
czter dzie ści pięć mi nut. Mam już w gło wie
plan na ko lej ne nur ko wa nie – na sta cję
pomp – oznaj miam ka pi ta no wi.
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Es to nia to nie wiel ki kraj le żą cy na da le -
kiej pół no cy za Li twą i Ło twą. Nie gdy siej -
sza re pu bli ka Związ ku Ra dziec kie go, po za
od ci śnię tą moc no w zur ba ni zo wa nych kra -
jo bra zach so cre ali stycz ną sza ro ścią, w ni -

czym nie da je się po znać ja ko kraj by łe go
ZSRR. Es toń ski ję zyk na le ży do gru py ugro -
fiń skiej, uległ bar dziej wpły wom nie miec -
kim niż ru skim. Es toń czy cy nie po słu gu ją
się cy ry li cą, za tem mi ja jąc ko lej ne zna ki in -
for ma cyj ne i re kla my, utwier dza my się w
prze ko na niu, że gdzieś za spa li śmy i za pę -

dzi ło nas za Mo rze Bał tyc kie. Ma my ca ły
czas prze ko na nie, że je ste śmy już na Pół -
wy spie Skan dy naw skim. Wi dać, że kul tu ro -
we wpły wy skan dy naw skie co raz sil niej
wy pie ra ją brzy do tę so cre alu, za mie nia jąc
ten ka wa łek świa ta w co raz ład niej sze miej -
sce. Nie że bym spe cjal nie miał du żo oka zji
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do roz mów z sa my mi Es toń czy ka mi, ale na
tej ogra ni czo nej pod sta wie mo gę po wie -
dzieć, że są do nas bar dzo przy jaź nie na -
sta wie ni, uczyn ni i go ścin ni, mo że
de li kat nie zdy stan so wa ni. W ko mu ni ka cji
sta wia łem na ję zyk an giel ski uzna jąc, że ro -
syj ski bę dzie ra czej sła bym po my słem. Za -

ska ku ją co czę sto roz mów cy mó wi li po an -
giel sku al bo bar dzo sła bo, al bo w ogó le, co
w ko mu ni ka cji im w ogó le nie prze szka dza -
ło i za ka żdym ra zem znaj do wa li śmy
wspól ny ję zyk. Es to nia przez mo ment by ła
ta kże zjed no czo na z Pol ską, ale po za tym
epi zo dem na sze ście żki na dro dze hi sto rii

ra czej się nie spo ty ka ły zbyt czę sto. Mo żna
jesz cze wspo mnieć ostat ni zna czą cy in cy -
dent – in ter no wa nie okrę tu i za ło gi ORP
Orzeł w trak cie II woj ny świa to wej. Ogól -
nie hi sto rii Es toń czy cy ła twej nie mie li.
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Prak tycz nie ca ły czas te re ny obec nej Es to nii
znaj do wa ły się pod wpły wem lub rzą da mi
nie miec ki mi, zda rza ły się „przy ja ciel skie”
wi zy ty Szwe dów. Po tem to ca łe za mie sza -
nie z ZSRR, z ko mu ni zmem, sta li ni zmem i

in ny mi izma mi, któ re pró bo wa ły ze trzeć
na ro do wą to żsa mość Es toń czy ków i za stą -
pić ją czymś o wie le cie kaw szym. Es to nia
to jed nak prze trwa ła i ma się cał kiem do -
brze. Wi dać to cho cia żby po ośrod ku wy -
po czyn ko wym, któ ry znaj du je się nad
zbior ni kiem Rum mu i któ ry dru gi raz po słu -

żył mi za dom w trak cie es toń skich eks plo -
ra cji. Pa ekal da Puh ke ke skus – na zwa dla
Po la ka jest zde cy do wa nie epic kim zna ko -
mi tym tre nin giem dla pa mię ci i dla ję zy ka,
a za nią kry je się mi ni -osa da zło żo na z pro -
stych cha łup ty pu fiń skie go, usy tu owa nych
tuż nad brze giem Rum mu. Za czy na jąc od
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naj więk sze go Do mu nad Je zio rem, po dro -
dze ma jąc dwa Dom ki My śliw skie i koń -
cząc na trzech Cha tach Ry ba ków ma my
nie zbyt gę sto za bu do wa ny kom pleks drew -
nia nych dom ków scho wa nych w nie zbyt
gę stym le sie – je den. O od da le niu od cy wi -

li za cji mo że mó wić dźwięk pra cu ją ce go
spa li no we go ge ne ra to ra prą du. Wszyst kie
do my wy po sa żo ne są w aneks ku chen ny,
ja dal nię, ła zien kę i an tre so lę z łó żka mi. Te
więk sze ma ją jesz cze sau ny. Wszyst ko wy -
ko na ne i ume blo wa ne jest w uro czym, su -

ro wym skan dy naw skim sty lu. Miej sce ta kie,
że od ra zu chcesz pod ko min kiem po sta wić
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swo je bu ty, po pro sić o azyl i do żyć tu taj sę -
dzi wej sta ro ści. Po sił ki naj le piej jest przy -
rzą dzać sa mo dziel nie na miej scu, kuch nia
jest do brze wy po sa żo na, re stau ra cje znaj -
du ją się w spo rej od le gło ści, jest jesz cze
opcja do wo zu ca te rin gu (bar dzo smacz ne
da nia z gril la, zwłasz cza wy bor ny ło soś).

Dru gi nur do sta cji rur (pomp)
Wska ku je my do wo dy w dru giej lo ka cji,

je ste śmy w naj głęb szej czę ści zbior ni ka. Na
do le sza lo ne trzy na ście me trów i to ra czej
w jed nym miej scu z kom pu te rem wsa dzo -
nym po ło kieć w dno. Stoi tu sa mot ny bu dy -
nek, dość wy so ki i zwar ty. W nim wła śnie

pra co wa ły pom py osu sza ją ce te ren. Bu dy -
nek jest na ty le wy so ki, że je go za da sze nie
znaj du je się nie mal pod ta flą wo dy. Bra ku -
je spo rej czę ści da chu, co da je nur kom
szan sę zaj rzeć do gór nych po miesz czeń bu -
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dyn ku. Za glą da my więc do nich, ze zdu -
mie niem od kry wam, że mo ja dziu ra wa pa -
mięć umiej sco wi ła te wnę trza w kom plet nie
in nym bu dyn ku, w in nej czę ści akwe nu.
Za raz po tem okrą ża my obiekt i za li cza my
naj ni ższy punkt akwe nu, po tem me an dru -
je my wzdłuż ba ra ku po zba wio ne go da chu

i resz tek po roz rzu ca nej tu i ów dzie in fra -
struk tu ry kom plek su. Prze wró co ny zbior nik,
któ re go czte ry ła py pod sta wy wska zu ją te -
raz nie bo, ta bo ret, na któ rym ja kiś żar tow niś
usta wił sta rą że liw ną pa tel nię, scho dy wo -
kół bu dyn ku. Po przed nie nur ko wa nie w
tym miej scu zo sta wi ło we mnie po czu cie

za wo du. Jed nak wów czas by łem tu po
pierw szym nur ko wa niu przy mu rze i bli -
skich bu dyn kach, pod czas któ re go słoń ce
pięk nie do świe tla ło wszyst kie atrak cje, a na
nur ko wa nie przy pom pow ni nad cią gnę ła
chmu ra. W do dat ku by łem nur kiem za my -
ka ją cym gru pę i oglą da łem głów nie tu ma -
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ny osa dów wzno szo nych z dna. Tym ra zem
do ce nia łem ka żdy ele ment tej atrak cji nur -
ko wej Rum mu i cie szy łem się, że tu wró ci -
łem, by móc peł nym ser cem od czuć je go
ta jem ni czy urok. Za zna czam jed nak, że na
to miej sce nie trze ba prze zna czać wię cej
cza su niż ja kieś trzy dzie ści mi nut nur ko wa -
nia.

Po wrót do Rum mu za pla no wa łem na
paź dzier nik, chcąc unik nąć wa ka cyj nych
tłu mów, let niej oku pa cji owa dów la ta ją -
cych, a jed nak ma jąc na dzie ję na za po zna -
nie się z lo kal ną pod wod ną fau ną, któ rej na
wio snę dwa la ta wcze śniej nie uświad czy -

łem spe cjal nie. Plan na wy jazd był prak -
tycz nie ta ki sam, dwa dni nur ko wań w
Rum mu, trze ci dzień re kre acyj no tu ry stycz -
ny – spa ce ry po oko li cy i wi zy ta w Tal li nie,
opcjo nal nie do dat ko we nur ko wa nia. Oka -
za ło się to bar dzo szczę śli wym ukła dem,
któ ry za owo co wał dwo ma dnia mi bar dzo
in ten syw nych nur ko wań, któ re przed po łu -
dniem wy ko ny wa li śmy z pły wa ją cej plat for -
my, a po po łu dniu al bo nur ko wa li śmy z
na sze go brze gu, al bo po pod je cha niu au ta -
mi na dru gą stro nę. Mia łem ma łe go le nia i
po ci chu li czy łem, że gru pa nie bę dzie mia -
ła ocho ty na wy pra wę do Tal li na. Uczest ni -

cy jed no gło śnie zde cy do wa li, że mu si my
tam je chać i zno wu nie ża ło wa łem, mo gąc
od kryć no we rze czy. Po pierw sze, pod róż
do Tal li na za pla no wa łem dłu ższą, kra jo bra -
zo po znaw czą tra są wzdłuż wy brze ża bał -
tyc kie go. Po dru gie, od kry łem ko lej ne
cie ka we ulicz ki pro wa dzą ce przez tal liń ską
sta rów kę. Sa ma sta rów ka jest wi zy tów ką
sto li cy Es to nii. Oka za ła, au ten tycz na, ład -
nie po ło żo na na wzgó rzu, jed nak nie zbyt
ner wo wym spa cer kiem je ste śmy w sta nie
obejść ją dość do kład nie w cią gu dwóch
go dzin. War to z pew no ścią zaj rzeć do So -
bo ru św. Alek san dra New skie go, po me an -
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dro wać wą ski mi ulicz ka mi na szczy cie sta -
rów ki, obej rzeć pa no ra mę na brze ża ze
wzgó rza sta re go mia sta i ko niecz nie zaj rzeć
do ulicz ki idą cej w cie niu wy so kich mu rów
miej skich.

Trze ci nur – noc ny nur
Po pierw szych nur kach uszła z nas to tal -

nie pa ra. Choć pla ny by ły am bit ne i za kła -
da ły ry chłe go nur ka z brze gu, ode zwa ło się
w nas zmę cze nie dłu gą pod ró żą, krót ką no -
cą (do je cha li śmy na czwar tą ra no, a tra twę
mie li śmy umó wio ną na go dzi nę dzie sią tą) i
nad mier nym skon den so wa niem zbyt czy -
ste go po wie trza. Od bęb ni li śmy więc w peł -
ni za słu żo ną sje stę i ostat nie nur ko wa nie
dnia za pla no wa li śmy ja ko noc ne z na sze go
po mo stu. Dno w tym miej scu idzie w głąb
akwe nu pła sko ja kieś kil ka na ście me trów,
po tem gwał tow nie się ury wa i opa da my na
głę bo kość dzie się ciu me trów. Z te go miej -
sca za pa mię ta łem cie ka wy efekt przy po mi -
na ją cy ha lo kli nę – na wio snę wo da Rum mu
przy na szym brze gu mia ła sta łą ten den cję
do „mle cze nia” w mia rę upły wu dnia. Do
po łu dnia by ła czy sta jak łza, póź niej ro bi ła
się co raz bar dziej mlecz na. Pod wo dą oka -
za ło się wte dy, że ta za wie si na wa pien na
utrzy mu je się tyl ko w gór nej war stwie wo -

dy, a przy dnie da lej jest przej rzy sta. W paź -
dzier ni ku efek tu te go nie uświad czy li śmy.
Wo da przez ca ły dzień od zna cza ła się zna -
ko mi tą przej rzy sto ścią, a my po zej ściu
wzdłuż ścia ny ka mie nio ło mu za czę li śmy
pły nąć na wschód, prze ska ku jąc ko lej ne
ma łe za tocz ki prze dzie la ne rów no usy pa -
ny mi gła za mi. Pod wo dą kró lo wa ły szczu -
pa ki, nie bra ko wa ło oko ni, spo tka li śmy też

kil ka ra ków. Faj nie by ło obej rzeć wię cej ży -
cia, któ re go mi do tąd bra ko wa ło w Rum mu,
jed nak tak na praw dę w noc nym świe tle na -
szych la ta rek naj wię cej wdzię ku roz to czy ły
przed na mi kra jo bra zy skom po no wa ne
przez ukształ to wa nie dna i przed sta wi cie li
es toń skiej flo ry pod wod nej.

Ku ba Cie ślak

ku ba@4di vers.pl
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No wy rok za pa sem, za tem przy -
szedł czas na pod su mo wa nie sta re -
go. Zo bacz cie, co ro bi li ście z na mi
w mi ja ją cym ro ku.

Sty czeń był pra co wi ty. Za czy na li śmy wi -
zy tą na tar gach w Düssel dor fie, gdyż jak za -
wsze sta ra my się przy wieźć Wam no win ki
oraz cie ka we pla ny wy jaz do we wła śnie z
tych naj więk szych tar gów nur ko wych w Eu -
ro pie. Po nie waż kar na wał ni gdy nie mi ja u
nas bez za ba wy, w tym ro ku spo tka li śmy się
na ba lu w cza sach pro hi bi cji, go ści li śmy
więc mię dzy in ny mi gang ste rów, po li cjan -
tów i ko bie ty ma fii. Bal za koń czył się nad
ra nem, mi mo że sank cje za pi cie al ko ho lu i
nie le gal ny ha zard by ły sro gie, nie prze szko -
dzi ło to ni ko mu w uda nej za ba wie. Gdy
stycz nio we mro zy da ły nam się we zna ki,
po sta no wi li śmy roz grzać się nie co w Egip -
cie. Tym ra zem przy wia ło nas do Mar sa
Alam. Po go da, to wa rzy stwo, atrak cje pod
wo dą, wszyst ko zło ży ło się na bar dzo uda -
ny wy jazd nur ko wy. Czas mi nął jak za wsze

za szyb ko, a tu trze ba by ło już wra cać, gdyż
cze ka ły na nas nar ty we wło skich Do lo mi -
tach – nar ty okra szo ne słoń cem i sma ka mi

kuch ni wło skiej! No cóż, nur ko wie oprócz
wo dy lu bią też śnieg i sza leń stwa na sto ku,
ta ka od mia na nam bar dzo do brze ro bi. Po -

Kolejny rok minął, czyli 2017 z Hydrozagadką
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mi mo że dzień w mar cu jest co raz dłu ższy,
po sta no wi li śmy za żyć jesz cze wię cej słoń -
ca i wy bra li śmy się na Ma le di wy. Rejs po
ato lach Ma le di wów na le ży do na szych ulu -
bio nych, pięk na po go da, pod wo dą sza le je
ży cie. Na po wierzch ni do wy łącz nej dys po -
zy cji mie li śmy luk su so wą łódź i do bo ro wą

za ło gę. Mo że cie oczy wi ście po je chać sa mi,
ale wie cie już, że za pew nia my na wy jaz -
dach bez pie czeń stwo, świet ną or ga ni za cję
i nie za po mnia ne prze ży cia. Do dziś wspo -
mi na my wy jazd i za ba wę po nur ko wa -
niach. Mo żna po wie dzieć, że atrak cje na
po kła dzie do rów ny wa ły tym spod wo dy. To

ta ki nasz se kret, „hy dro za gad ko we yin i
yang”. Po po wro cie do kra ju wy pa try wa li -
śmy już śla dów wio sny i szy ko wa li śmy się
do se zo nu. U nas w Pol sce też się pięk nie
nur ku je, peł ną pa rą szły kur sy na ba se nie,
przed ma jo wym wy jaz dem na Mur ter. Tu taj
oprócz kur sów tech nicz nych koń czy li śmy
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OWD i spe cja li za cje. Mur ter jest pięk nie
po ło żo ną wy spą w Chor wa cji. Po za nur ko -
wa nia mi jest jesz cze czas po jeź dzić na ro -
we rze i po spa ce ro wać, zaś wie czo rem
lo kal ne ka wiar nie i re stau ra cje za chę ca ją
do skosz to wa nia lo kal nych spe cja łów. Pod
wo dą jest rów nie pięk nie jak na po wierzch -

ni, za ser ce w szcze gól no ści chwy ta park
wysp Kor na ty. Na praw dę war to, my już
wie my, że jesz cze kie dyś chce my tu taj
przy je chać. Nad szedł czas po wro tu i hucz -
ne go ogni ska w na szej ba zie, aby spo tkać
się w więk szym gro nie, opo wie dzieć jak by -
ło, i za po znać wszyst kich z pla na mi na

resz tę ro ku. Przez ca ły se zon ma my w na -
szym hy dro za gad ko wym ka len da rzu wy jaz -
dy week en do we na lo kal ne akwe ny
prze pla ta ne dal szy mi wy pra wa mi, np.: Ko -
ba nya, czy li za la na ko pal nia w Bu da pesz -
cie, je zio ra Au strii czy nie miec kie
ka mie nio ło my to już sta łe punk ty w na szym
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pro gra mie. Jesz cze do brze nam się pla ny w
gło wach nie po ukła da ły, kie dy nad szedł
czas ko lej ne go pa ko wa nia, tym ra zem by ła
to wy pra wa na Go zo. Nur ko wa li śmy z Jac -
kiem Choj nac kim, któ ry oprócz or ga ni za cji
nur ko wań dbał rów nież o nasz czas po za
nur ko wa niem. Zwie dza li śmy wy spę, ku po -
wa li śmy pysz ne owo ce mo rza lub ste ki, któ -
re Ja cek dla nas przy go to wy wał. 

Skosz to wa li śmy rów nież lo kal nych win,
a dla ochło dy mo żna by ło wsko czyć do ba -
se nu czy po czy tać ksią żkę na ta ra sie przy
mu zy ce. Nic nam wię cej do szczę ścia nie
by ło po trzeb ne... Mie sią ce wa ka cyj ne w
Hy dro za gad ce upły wa ją pra co wi cie, ma my
du żo kur sów, ko rzy sta my z po go dy i cie płej
wo dy w Pol sce, że by po ka zać Wam jak
pięk ne są na sze je zio ra. Je dy ny prze ryw nik

to wy jazd na wo dy szyb ko pły ną ce. Rów -
nież i ten wy pad nad Du na jec na le ży już do
na szej tra dy cji. W tym ro ku wpraw dzie wo -
dy by ło mniej, jed nak i tak cię żko pra co wa -
li śmy, że by za li czyć za ję cia z ra tow nic twa
i na uczyć się współ pra co wać z by strą rze -
ką.

Jesz cze do brze nie wy schły ska fan dry po
nur ko wa niach, a już cze kał nas wy jazd na
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ma gicz ny Vis. To miej sce ma dla nas szcze -
gól ne zna cze nie i tam ko niecz nie mu si my
na ła do wać aku mu la to ry na zi mę. Po go da
na Vi sie by ła wspa nia ła i choć ostat nio ka -
pry śna, dla nas po sta no wi ła być ła ska wa.
Spo koj ne mo rze i pięk ne słoń ce po zwo li ło
nam nie tyl ko od być wszyst kie nur ko wa nia
we dług pla nu, ale rów nież przy wieźć sło -

necz ne zdję cia. Mo gli śmy co dzień bie sia -
do wać na dwo rze, a wy jazd za koń czyć im -
pre zą, gril lem oraz hucz ną za ba wą do
bia łe go ra na. Trze ba za wsze do brze za koń -
czyć wy jazd, że by śmy z chę cią przy je żdża -
li tu zno wu.

Wró ci li śmy do kra ju, bo tu taj cze ka ło nas
du żo ro bo ty, ogni sko i za koń cze nie se zo nu

let nie go. Po za tym w pla nach był jesz cze
wy jazd do Au strii oraz do ka mie nio ło mów
w Niem czech. Prze cież w ulu bio ne miej sca
nie wy star czy po je chać tyl ko raz w ro ku.
Do dat ko wo roz po czę li śmy se zon nur ko -
wań w su chych ska fan drach, bo je sie nią od -
kry wa my, że je że li się chce nur ko wać da lej,
to trze ba się do po sa żyć wła śnie w su chy.

Po wo li dzień sta wał się krót szy, mniej
słoń ca do cie ra ło pod wo dę, więc po sta no -
wi li śmy zo ba czyć, co sły chać pod wo dą w
Izra elu. Eliat przy wi tał nas słoń cem i spo -
koj nym mo rzem. Pod wo dą jak w Mo rzu
Czer wo nym – cie pło i ko lo ro wo, na to miast
Izra el za chwy ca rów nież pięk ny mi wi do ka -
mi, kul tu rą oraz, o dzi wo, kuch nią. War to
po je chać, że by zwie dzić ten przy ja zny i
cie ka wy kraj. Po za nur ko wa niem na praw -
dę ka żdy znaj dzie coś in te re su ją ce go dla
sie bie. Na koń ców kę ro ku za pla no wa li śmy
pe reł ki. Przede wszyst kim wy jazd do Mek -
sy ku, gdzie nur ko wa li śmy i wy po czy wa li -
śmy na wy spie Co zu mel, by chwi lę póź niej
od kry wać skar by Ma jów w mek sy kań skich
ce no tach. To je den z faj niej szych wy jaz -
dów. W Mek sy ku jest wszyst ko, cze go nam
trze ba do szczę ścia pod wo dą i po za nią.
Je dy ny pro blem ja ki z tym ma my, to wa ga,
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któ rą bar dzo trud no po po wro cie do pro wa -
dzić do za do wa la ją ce go sta nu. Dru ga per ła
to wy jazd na So cor ro, gdzie na środ ku Pa -
cy fi ku pły wa my z re ki na mi, del fi na mi i
man ta mi jak rów ny z rów nym. Przez ty -
dzień sta li śmy się czę ścią oce anu i prze ży -
cia z tym zwią za ne zo sta ną z na mi na
za wsze. Po za tym ja ko gru pa z Pol ski sta -
no wi li śmy do dat ko wą atrak cję dla to wa rzy -
szy pod ró ży głów nie z Ame ry ki Pół noc nej,
któ rzy cie szy li się, że ma ją to wa rzy stwo z
eg zo tycz ne go kra ju o na zwie Pol ska.

Pod su mo wa li śmy rok na na szej hy dro za -
gad ko wej Wi gi lii i ze łzą w oku wspo mi na -
li śmy wszyst kie wy jaz dy. Te raz czas wziąć
się do pra cy, że by odło żyć fun du sze na na -
stęp ne wy pra wy, a bę dzie ich nie ma ło. Po -
za na szy mi sztan da ro wy mi wy jaz da mi,
czy li Egip tem, Chor wa cją i in ny mi, w
czerw cu ma my za pla no wa ną pod róż na Lo -
fo ty, po za tym la tem cze ka na nas Sa fa ri po
Mo rzu Czer wo nym, ko niec ro ku pla nu je my
spę dzić na Ra ja Am pat.

Re la cje z pod ró ży i zdję cia mo że cie zna -
leźć na na szej stro nie. No we wy jaz dy suk ce -
syw nie bę dą się po ja wiać na www.hy dro-
za gad ka.pl oraz na na szej stro nie na fa ce bo -
oku. Po za tym za glą daj cie do na sze go ka len -

da rza, w któ rym znaj dzie cie ka żdą im pre zę,
wy jazd, spo tka nie, do słow nie wszyst ko, co
bę dzie się dzia ło w Hy dro za gad ce. Jak wi -
dać, czas u nas bie gnie szyb ko i in ten syw nie.
Pra cu je cie nad urlo pa mi, bo ka żdy wy jazd,
wy pra wa, z któ rej mu si cie zre zy gno wać to
du ża stra ta w ży ciu. Le piej do brze wspo mi -
nać wy pra wy, niż ża ło wać, że się nie po je -
cha ło. Za pra szam Was ser decz nie.

PS
Za nim za cznie cie re ali zo wać no wo rocz -

ne po sta no wie nia, za pla nuj cie czas z Na -
mi. Wspo mi na jąc po wie dze nie na sze go
eg zal to wa ne go ko le gi „ Nie da ci żo na, ani
są siad ka, te go co da ci Hy dro za gad ka” ży -
czę wszyst kim uda ne go i speł nio ne go Ro ku
2018. 

Ka ta rzy na Za wadz ka 

http://www.hydrozagadka.pl
http://www.hydrozagadka.pl


Nuras.info 12/2017

52

Ma my w koń cu no wą sie dzi bę w
cen trum War sza wy!

Na sze ze szło rocz ne pod su mo wa nie
ro ku za koń czy li śmy ty mi sło wa mi: „I
naj wa żniej sze – re mont! Za czę li śmy
go na po cząt ku li sto pa da i ma my na -
dzie ję, że już na po cząt ku 2017 ro ku
bę dzie my mo gli Was za pro sić do na -
sze go ma łe go, ale przy tul ne go cen -
trum nur ko we go, któ re bę dzie
miej scem do szko leń oraz wspól nych
spo tkań w cen trum War sza wy”

Tro chę nam ze szło... Re mont w za sa dzie
trwał do li sto pa da 2017, a to wszyst ko
przez cią głe wy jaz dy, szko le nia i brak cza -
su. Jed nak w koń cu jest – na sze wła sne
miej sce w cen trum War sza wy. Ad res, któ ry
mo że cie już za pa mię tać – Da le ka 6. Tu
mie ści się Di ve&Tra vel Cen ter Na Lo fo ty.pl.
Tu ma my też ma ły sklep ze sprzę tem nur -
ko wym, ser wis oraz pro wa dzi my szko le nia
nur ko we i fre edi vin go we, tu też za pra sza -

2017 rok w nalofoty.pl
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my na szych obec nych i przy szłych klien tów
na fi li żan kę ka wy lub her ba ty, po ga du chy o
nur ko wa niu i nur ko wych pod ró żach.

Po za re mon tem rok 2017 upły nął nam
bar dzo pra co wi cie pod zna kiem szko leń i
pod ró ży nur ko wych.

Szko li li śmy no wych nur ków i fre edi ve -
rów. Szcze gól ną ra dość przy no si ły nam
szko le nia naj młod szych adep tów nur ko wa -
nia – ich za pał, chęć na uki, cza sa mi za ska -
ku ją ce i wa żne py ta nia spra wia ły nam wie le
sa tys fak cji i po bu dza ły do dal sze go dzia ła -
nia. Kon ty nu owa li śmy też se rię na szych
wy jaz dów pod ha słem Free&Di ve oraz wy -
szko li li śmy ko lej nych „mie szań ców” – czy -
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li nu rów, któ rych uda ło nam się za ra zić fre -
edi vin giem lub fre edi ve rów, któ rzy zła pa li
też bak cy la nur ko we go.

W za sa dzie ka żdy week end spę dza li śmy
pod wo dą nur ku jąc i szko ląc. Od wie dza li -
śmy zna ne i lu bia ne przez nur ków akwe ny,
szu ka li śmy też no wych cie ka wych miejsc

oraz wra ca li śmy tam, gdzie daw no nie by -
li śmy.

No i chy ba naj wa żniej sza i naj przy jem -
niej sza część na szej dzia łal no ści, wy ma ga -
ją ca naj wię cej pra cy z na szej stro ny
za rów no na eta pie przy go to wa nia, jak i na
miej scu – wy pra wy nur ko we.

W 2017 ro ku dwu krot nie od wie dzi li śmy
pół noc ną Nor we gię – w stycz niu w po szu -
ki wa niu orek, zo rzy i dor szy oraz w czerw -
cu – to już tra dy cyj nie, choć w tym ro ku w
no wym miej scu, na nur ko wa nie na Lo fo -
tach oraz w ja ski niach oko lic Ko ła Po lar ne -
go. Wy pra wy do Nor we gii to praw dzi wa
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przy go da – zi mą wi ta nas tam ciem na noc
po lar na, ale dzię ki te mu ma my szan sę na
po dzi wia nie pięk ne go zja wi ska zo rzy po -
lar nej. Zi mą też mo żna spo tkać or ki, hum -
ba ki i snor ko wać z ni mi. Czer wiec to czas

naj dłu ższe go dnia po lar ne go, słoń ce nie za -
cho dzi przez 24 go dzi ny na do bę, mo że my
się cie szyć wi do kiem ma je sta tycz nych fior -
dów. Ma my też du żo cza su na nur ko wa nia,
węd ko wa nie i zwie dza nie.

Na po cząt ku ro ku po raz czwar ty od wie -
dzi li śmy Mek syk, aby po dzi wiać pod wod -
ny świat Ma jów i de lek to wać się mek sy-
kań ską kuch nią. Wy jazd jak za wsze prze -
zna czo ny był dla nur ków re kre acyj nych
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oraz ca ve. Na week end ma jo wy, po dłu giej
prze rwie, wró ci li śmy do Chor wa cji na ma -
low ni czą wy spę Brać, aby spraw dzić, co
tam mo żna zna leźć pod wo dą. Dwa ra zy
od wie dzi li śmy też Egipt – po szu ku jąc re ki -
nów na chy ba naj bar dziej ma low ni czej tra -
sie Bro thers – Da eda lus – El pin sto ne. Egipt
jak zwy kle nie za wiódł, a zło ty trój kąt, czy -

li BDE, to jed ne z naj pięk niej szych raf tak
bli sko Pol ski, któ re mo że my po dzi wiać za
na praw dę roz sąd ną ce nę. W sierp niu od -
wie dzi li śmy też por tu gal skie wy spy pło żo ne
na środ ku Oce anu Atlan tyc kie go, ma low ni -
cze Azo ry – tu cze ka ły na nas man ty i wie -
lo ry by. W paź dzier ni ku, już tra dy cyj nie,
wy bra li śmy się w pod róż nur ko wo -gór sko -

-ku li nar ną na ba jecz nie zie lo ną Ma de rę.
Oczy wi ście, jak za wsze w grud niu, ma -

my już za pla no wa ną więk szość wy praw na
2018 rok. Po za na szy mi tra dy cyj ny mi kie -
run ka mi – jak pół noc na Nor we gia, ba jecz ne
por tu gal skie wy spy – Azo ry i Ma de ra, Mek -
syk czy li sto pa do we sa fa ri nur ko we w Egip -
cie na tra sie BDE – ma my też w pla nach
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po wrót nad kry sta licz ne je zio ra Ty ro lu, czy -
li trzy po ło żo ne w Al pach pry wat ne je zio ra,
w któ rych nur ku ją tyl ko nie licz ni, gdzie cze -
ka na nas wi docz ność na wet do 80 me -
trów... Ma my też tro chę zmian – na Lo fo ty w
tym ro ku je dzie my nie w czerw cu, a w lip -
cu, na to miast w czerw cu za pra sza my Was
na no wość w na szej ofer cie, czy li rejs nur -
ko wo -kra jo znaw czy na od le gły Spits ber gen!
Bę dzie my po szu ki wać gór lo do wych, nie -
dźwie dzi po lar nych oraz od kry wać nur ko -
we uro ki te go miej sca, a wszyst ko na

kom for to wym jach cie. No wy rok już dru gi
raz roz pocz nie my po szu ki wa niem orek,
hum ba ków i zo rzy po lar nej pod czas stycz -
nio wej wy pra wy snor ko wo -wę- d kar skiej.
Tym ra zem uda my się jesz cze da lej, za Ko -
ło Po lar ne, do su per wy po sa żo nej ba zy na
jed nej z ma low ni czych wy se pek w oko li -
cach Trom so, gdzie od li sto pa da re gu lar nie
mo żna spo tkać or ki. Na tę wy pra wę ma my
w tym ro ku bar dzo atrak cyj ną ce nę. Bę dą
też no wo ści w Egip cie – sa fa ri St. John’s i
być mo że uda nam się w koń cu od wie dzić

Da hab pod czas week en du ma jo we go.
Jak wi dać, pla ny są am bit ne i ma my na -

dzie ję, że uda nam się je wszyst kie zre ali zo -
wać w 2018 ro ku. Te raz, pod ko niec 2017
ro ku jesz cze raz dzię ku je my na szym Klien -
tom i Przy ja cio łom za ten wspól ny rok, a
tych, któ rzy chcie li by się do nas przy łą czyć
w 2018 ro ku – ser decz nie za pra sza my.

Eki pa na lo fo ty.pl 

Aga ta i Adam

Zdję cia z ar chi wum na lo fo ty.pl
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Rok 2017 mi nął rów nie szyb ko jak
po przed nie la ta. Czy też za uwa ży li ście,
że czas przy spie sza wraz z upły wem
lat? Mi nio ne dwa na ście mie się cy to
okres, kie dy pod ró żu jąc w ró żne za -
kąt ki świa ta ze smut kiem za czę li śmy
ob ser wo wać, jak szyb ko uby wa miejsc
nur ko wych z nie praw do po dob ną fau -
ną i flo rą, któ re jesz cze kil ka, kil ka -
na ście lat te mu tęt ni ły ży ciem. 

Wi dzi my to nie tyl ko w mo rzach i oce -
anach, ale ta kże w na szych pol skich je zio -
rach. Czy Wy też ma cie wra że nie, że
uby wa ży cia w wo dach na ca łym świe cie?

Spiesz my się za tem nur ko wać, bo nie
wia do mo, co przy nie sie przy szłość. Du żym
nie po ko jem na pa wa ją in for ma cje ty pu:

– w cią gu ostat nich dzie się ciu lat w Pa cy -
fi ku wy gi nę ło 90% po pu la cji re ki nów;

– nie da le ko wysp Ga la pa gos za aresz to -
wa no chiń ski trau ler, gdzie od na le zio no
dzie sięć ty się cy płetw re ki nów;

– w tej chwi li stat ki ry bac kie na ca łym
świe cie odła wia ją dwa ra zy ty le ryb, ile
oce an mo że zro dzić.

Co raz czę ściej od bie ram te le fo ny od
węd ka rzy z py ta niem – gdzie jesz cze wi -
dział pan ry bę na Ma zu rach?

Mi mo tych spo strze żeń, chęt nych na nur -
ko wa nia i na uki tech nik nur ko wych jed nak
nie bra ku je. Tak przy naj mniej wi dzi my to
w Be st di vers, al bo wiem w 2017 ro ku ko lej -
na par tia no wi cju szy – w ilo ści 120 osób –
do tar ła do nas na kurs po cząt ko wy Pa di

Rok 2017 w BestDivers
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Open Wa ter Di ver. Wie le osób zde cy do wa -
ło się na kon ty nu ację edu ka cji na stop niach
wy ższych, a kurs Si de mo unt Di ver w Be st -
di vers cie szy się z ro ku na rok co raz więk -
szą po pu lar no ścią, zro zu mie niem i ra do ścią
z nur ko wa nia.

W 2017 ro ku za ob ser wo wa li śmy po now -
nie du że za in te re so wa nie zim ny mi kie run -

ka mi, ta ki mi jak: Is lan dia, Spits ber gen, Lo fo -
ty, gdzie z pew no ścią zor ga ni zu je my wy -
pra wy rów nież w 2018 ro ku.

No wa tor skim kie run kiem bę dą wy spy
Tre mi ti. Brzmi eg zo tycz nie, praw da? Tym -
cza sem to wy spy na środ ku Mo rza Ad ria -
tyc kie go, mię dzy Chor wa cją a bu tem
wło skim.

Za pra sza my chęt nych na wy pra wy or ga -
ni zo wa ne przez na sze cen trum nur ko we, a
ta kże na ko lej ne kur sy. Jak mó wił Je zus
Chry stus: „Kto jest bez grze chu, niech
pierw szy rzu ci ka mie niem”, tak więc i nam
zda rza ły się drob ne wpad ki or ga ni za cyj ne,
co sta ra my się szyb ko na pra wić, za wsze z
ko rzy ścią dla na szych Klien tów.

Koń cząc za tem rok 2017 ży czy my Wam
wspa nia łych nur ko wań w ro ku 2018, za -
rów no tym, co to na dwa me try nur ku ją, jak
i tym, co na sto dwa me try wę dru ją. Nie -
zgo da, nie na wiść i fał szy we sło wa nie chaj
nie gosz czą w Wa szych ser cach, ale mi łość,
szcze rość i praw dzi wa, ser decz na przy jaźń.

Ty leż wy nu rzeń, ile za nu rzeń!

Ru di Stan kie wicz

Chcesz opisać
wyjątkowe

nurkowanie?
Chcesz się podzielić

ciekawymi informacjami?
Napisz do nas

redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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Rok 2017 w SPE LE Onur ko wa niu i
Hon zo Di ve ob fi to wał w wy da rze nia
nur ko we i oko ło nur ko we – po za nur -
ko wa nia mi re kre acyj ny mi, szko le nio -
wy mi i eks plo ra cyj ny mi by ły to ta kże
pre lek cje, wy stą pie nia i wy wia dy.

Za czę ło się już w stycz niu, na Ka la tów kach
– pod czas do rocz ne go Zlo tu In struk to rów
KDP/CMAS – wy gło si łem pre lek cję o ze szło -
rocz nej wy pra wie do Mek sy ku, gdzie w su -
mie od kry li śmy pół ki lo me tra pod wod nych
ko ry ta rzy ja skiń zlo ka li zo wa nych wy so ko w
gó rach Sier ra Ne gra, z cze go oso bi ście mia -
łem spo sob ność wy eks plo ro wać 300 m. W
lu tym i mar cu udzie li łem w Pol skim Ra diu kil -
ku wy wia dów na te mat nur ko wa nia i nur ko -
wa nia ja ski nio we go. Ale że nur ko wa nie to
przede wszyst kim ak tyw ność pod wod na – nie
stro ni łem od wo dy i wy ko rzy sty wa łem ka żdą
spo sob ność, by się za nu rzyć.

W lu tym, wra ca jąc ze Szklar skiej Po rę by,
za ha czy łem o nur ko wi ska Dol ne go Ślą ska i

za nur ko wa łem w ze sta wie 2x2 li try w sztol -
ni Ma rie Agnes oraz re kre acyj nie, w to wa -
rzy stwie Wald ka Ald mi no wi cza z Le gni cy,
w ka mie nio ło mie w Zim ni ku.

Ma rzec to pod róż do Mię dzy rze cza,
gdzie sta cjo nu je 17 WBZ, w któ rej mam
pod pi sa ny kon trakt ja ko do wód ca plu to nu
w kom pa nii roz po znaw czej. Wy je cha łem z

SPELEOnurkowy rok 2017



Nuras.info 12/2017

61

War sza wy z kil ku dnio wym wy prze dze niem
i po dro dze, pierw szy raz w ży ciu, od wie -
dzi łem ka mie nio łom w Piech ci nie. Pod czas
go dzin ne go nur ko wa nia opły ną łem więk -
szość pod wod nych atrak cji, „ja ski nię” zo -
sta wia jąc so bie jed nak na ko lej ny raz. Z
Piech ci na uda łem się do Go rzo wa Wiel ko -

pol skie go, gdzie miesz ka mój przy ja ciel
Ma ciek Mi chal ski i wspól nie po je cha li śmy
do Nie miec za nur ko wać w jez. Wer bel lin -
see. Na 30 me trach głę bo ko ści obej rze li śmy
pięk ną bar kę z ła dun kiem ka mie ni. Z Go -
rzo wa skie ro wa łem się już pro sto do Mię -
dzy rze cza, gdzie po zna łem sze fa mo jej

kom pa nii i jed no cze śnie zna ko mi te go nur -
ka ja ski nio we go Krzysz to fa Hna tó wa „Hna -
tie go”. W cza sie wol nym od in ten syw ne go
szko le nia zwia dow cze go nur ko wa li śmy w
oko licz nych je zio rach: Trze śniow skim, Lu -
bi kow skim i Głę bo kim, gdzie znaj du je się
ba za nur ko wa Pa lia Di ve Mir ka Pie trzy kow -
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skie go. W niej też któ rejś nie dzie li mia łem
pre lek cję na te mat nur ko wań ja ski nio wych.

Prze łom kwiet nia i ma ja to Warsz ta ty
SPE LE Onur ko wa nia w Zim ni ku, gdzie po za
na uką tech nik spe le onur ko wych i li no -
wych, któ re pro wa dził Łu kasz Ko rek „Ko ri”,
uczest ni cy mie li mo żli wość zdo by cia wie -
dzy i upraw nień PKB KDP/CMAS – płe two -
nur ka w kon fi gu ra cji bocz nej. To by ło kil ka
in ten syw nych pod wzglę dem szko le nia dni,
gdzie m.in. po zna łem przy szłe go uczest ni -

ka let niej wy pra wy na Bał ka ny – Tom ka Ko -
wa li ka „Szty ga ra”.

Maj i czer wiec to nur ko wa nia tre nin go -
we przed wy pra wą na Bał ka ny, spraw dza -
nie pew nych pa ten tów kon struk cyj nych i
no wych po my słów roz miesz cze nia ekwi -
pun ku do nur ko wań eks plo ra cyj nych na 75
me trów, któ re spo dzie wa łem się wy ko ny -
wać w tym ro ku w Ko so wie, ale ta kże nur -
ko wa nia kur so we na sto pień P1 i
spe cja li za cje PE, PNA, PNO i PN1

KDP/CMAS, któ re wy ko ny wa li śmy w ró -
żnych ze spo łach w jez. Pi łak no, Orzysz i w
Ho no rat ce. W ma ju zo sta łem po pro szo ny
przez Mo ni kę Okoń o prze pro wa dze nie
krót kie go tre nin gu spe le onur ko we go w po -
bli żu War sza wy. Po nie waż cho dzi ło tyl ko
o kil ka tech nik nur ko wych, a Mo ni ka to
świet ny nu rek, zde cy do wa li śmy się po ćwi -
czyć w For cie Zba rż na Okę ciu, gdzie ni -
gdy wcze śniej nie nur ko wa łem. Tre ning był
owoc ny, a na by ta wie dza przy da ła się Mo -
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ni ce już w ko lej nym mie sią cu pod czas nur -
ko wań w ja ski niach Bo śni i Ma ce do nii. Po -
dob no bar dzo się przy da ła, co mnie tym
bar dziej ucie szy ło. Sam Fort Zba rż oka zał
się cie ka wym obiek tem.

Na prze ło mie ma ja i czerw ca wy je cha -
łem na wło ską wy spę El ba, gdzie kra kow ski
AKP Krab miał obóz klu bo wy i za pro sił
mnie do po mo cy przy szko le niu. Przy dzie -
lo no mi gru pę bar dzo faj nych kur san tów
P1, z któ ry mi po ukoń cze niu kur su pod sta -
wo we go wy ko na li śmy ta kże nur ko wa nia na
spe cja li za cje PNA i PNO. Po za nur ko wa -
nia mi kur so wy mi w Za to ce Ni spor to, na El -

bie nur ko wa łem ta kże w prze bo ga tym w ry -
by Re zer wa cie Il Sco glie to i w pew nej nie -
wiel kiej, ale cie ka wej ja ski ni po ka za nej mi
przez Ar tu ra Kró la. Ca ło ścią obo zu do wo -
dził sam pre zes – Pa tryk Bu jak. Po zna łem
tu wie le cie ka wych osób, któ re trud no by
by ło w tym krót kim tek ście wy mie nić.

W lip cu do tar łem do Bo śni. W jed nej z
tam tej szych ja skiń wy ko na łem kil ka tre nin -
go wych nur ko wań do głę bo ko ści 75 me -
trów. Z lo kal ny mi przy ja ciół mi od wie dzi li -
śmy ta kże su chą ja ski nię, w któ rej znaj du je
się sy fon, któ re go nikt do tąd nie prze nur ko -
wał. Spra wa wy glą da obie cu ją co i na pew -

no znaj dzie swój fi nał w przy szłym ro ku…
W sierp niu – wraz z Ko rim, Hna tim i

Szty ga rem – po je cha li śmy na wy pra wę eks -
plo ra cyj ną SPE LE Onur ko wa nie–Ar ma da–
Hon zo Di ve – Bał ka ny 2017 do Ser bii i
Ko so wa. W Ser bii uda ło nam się od kryć zu -
peł nie do tąd nie zna ną ja ski nię, któ rą na -
zwa li śmy Stud nią Cza szek i prze nur ko wać
znaj du ją cy się na jej dnie Sy fon Bud ki. W
Ko so wie z ko lei w wy ni ku dłu ższej ak cji i
przy wspar ciu wszyst kich uczest ni ków wy -
pra wy, a ta kże pol skich żoł nie rzy KFOR,
uda ło mi się wy eks plo ro wać ko lej ne par tie
Wiel kie go Sy fo nu na głę bo ko ści po mię dzy
70 a 75 me trem. Nur ko wa li śmy jesz cze w
kil ku in nych ja ski niach Ser bii i Ma ce do nii,
ale to wszyst ko opo wieść na in ny ar ty kuł…

We wrze śniu wró ci łem do Mię dzy rze -
cza, gdzie Hna ti za pro po no wał mi nur ko -
wa nie na je go PSCRze i ze sku te rem.
Przy je chał ta kże Mi chał Pie choc ki i te sto -
wa li śmy je go mCCR Ha li tus – cie ka wa jed -
nost ka, bar dzo do brze nam się na tym
nur ko wa ło!

W paź dzier ni ku od wie dzi łem su le jow -
skie wa pien ni ki, gdzie po nur ko wa li śmy re -
kre acyj nie wraz z mo im przy ja cie lem
„Żu brem”.
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War te od no to wa nia są rów nież pra ce
KDP/CMAS nad przy go to wa niem i wdro że -
niem pro gra mu nur ko wa nia osób z nie peł -
no spraw no ścią, w któ rym to pro ce sie
ak tyw nie uczest ni czy łem. W czerw cu w
By to miu od był się kurs ka dro wy in struk to -
rów KDP, któ rzy po sia da li cer ty fi ka ty in -
struk to rów nur ko wa nia z oso ba mi z
nie peł no spraw no ścią w in nych or ga ni za -
cjach, a w li sto pa dzie dru gi kurs ka dro wy –
po moc ni ków i in struk to rów osób z nie peł -
no spraw no ścią, któ ry pro wa dzi łem wraz z

Jar kiem Ga bry el skim „Ga bim” i Mar ci nem
Waj dy kiem. Pod czas dru gie go kur su cer ty -
fi ko wa li śmy szes na stu no wych po moc ni -
ków i in struk to rów MZN.

W grud niu wraz z Jar kiem „Ma li no wym”
wy bra li śmy się do Czech, po nur ko wać w
tam tej szych ko pal niach. Mie li śmy szczę ście
spo tkać Hon za Po kor ne go, któ ry po ka zał
nam no wą za la ną ko pal nię, nur ko wa li śmy
w niej do 55 me trów głę bo ko ści. Od wie dzi -
li śmy zna ną już ko pal nię łup ka Czerm ną,
gdzie uda ło mi się zna leźć 45 me trów głę -

bo ko ści. Nie od pu ści łem ta kże po nad 70-
mi nu to we go nur ko wa nia w ka mie nio ło mie
w Svo bod nych Her ma ni cach.

Od wie dzi łem po nad to za lew w Ska rży -
sku -Ka mien nej, bez sku tecz nie po szu ku jąc
sil ni ka od łód ki. Go dzin ne nur ko wa nie w
to tal nej czer ni, mi mo 4,5 me tra głę bo ko ści,
by ło cie ka wym prze ży ciem – wy ma ca łem
kil ka le żą cych na dnie ele men tów kon struk -
cyj nych, jed nak ża den z nich nie był sil ni -
kiem ło dzi…

W grud niu uzy ska li śmy afi lia cję klu bu
Hon zo Di ve i tym sa mym do łą czy li śmy do
klu bów nur ko wych zrze szo nych pod egi dą
Ko mi sji Dzia łal no ści Pod wod nej.

I tak mi nął w wiel kim skró cie ca ły nur ko -
wy rok. A pla ny na przy szły? Jak zwy kle –
nur ko wać w ró żnych cie ka wych miej scach,
szko lić i spo ty kać in te re su ją ce oso by, a
przede wszyst kim od kry wać no we par tie
za la nych ja skiń i uczest ni czyć w wy pra -
wach do ró żnych za kąt ków na sze go glo bu,
cze go nie tyl ko so bie, ale i wszyst kim Czy -
tel ni kom ży czę. Wszel kiej po myśl no ści w
No wym Ro ku!

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

in struk tor M2 KDP/CMAS
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Chcesz opisać wyjątkowe
nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://www.speleonurkowanie.com
http://www.nalofoty.pl
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Rok 2017 prak tycz nie już za na mi.
Dla „Da le ko i Bli sko” był on rów nież
ma łym ju bi le uszem  dzie sią tym ro kiem
dzia łal no ści fir my. Za nim za głę bi my
się w pla ny na ko lej ne mie sią ce,
mo że war to, choć by przez krót ką
chwi lę, za sta no wić się, ja ki był koń -
czą cy się wła śnie rok i wró cić pa -
mię cią do te go, co nur ko we go dzia ło
się wo kół nas. Nie tyl ko przez ostat -
nich kil ka na ście mie się cy, ale ta kże
przez ostat nich kil ka na ście lat.

Cza sy, kie dy nur ko wa nie w Pol sce by ło
eli tar nym, „aka de mic kim” spo so bem spę -
dza nia cza su wol ne go, ma my już daw no za
so bą. Ostat nie dwa dzie ścia kil ka lat to okres
nie zwy kłej je go po pu la ry za cji. Za spra wą
zmian ustro jo wych, otwar cia gra nic, czy ła -
twiej szej do stęp no ści do sprzę tu dzia łal -
ność nur ko wą za czę to w Pol sce po strze gać
nie tyl ko ja ko for mę za ba wy czy roz ryw ki,
lecz rów nież ja ko mo żli wość pro wa dze nia

mniej lub bar dziej po wa żne go biz ne su. Co
ro ku przy by wa nam ko lej nych fe de ra cji,

klu bów i szkół nur ko wa nia, a wraz z ich
roz wo jem ro śnie rów nież gro no mi ło śni -

Daleko i Blisko w 2017



Nuras.info 12/2017

67

ków te go pięk ne go spo so bu spę dza nia wol -
ne go cza su. Przez ostat nie la ta zmie nił się
jed nak bar dzo od bior ca, czy mo że ad re sat,
do któ re go kie ro wa na jest ofer ta usług zwią -
za nych z nur ko wa niem. In ten syw na pro mo -
cja i kła dze nie na ci sku na bez pie czeń stwo
w nur ko wa niu zdję ło z nie go ety kiet kę
„spor tu eks tre mal ne go”. Spo wo do wa ło to
mniej sze za in te re so wa nie nur ko wa niem

wśród mło dych osób szu ka ją cych ad re na li -
ny, ale też za chę ci ło do je go upra wia nia
wie lu lu dzi w wie ku śred nim, z usta bi li zo -
wa ną już czę sto po zy cją za wo do wą i fi nan -
so wą. Nur ko wa nie za czę to też po strze gać
ja ko ro dzin ną for mę ak tyw nej tu ry sty ki i re -
kre acji, co raz chęt niej upra wia ną po za Pol -
ską, w miej scach bar dziej nam przy ja znych
pod wzglę dem kli ma tycz nym. Od kil ku lat
Egipt, któ ry „od za wsze” sta no wił naj bar -
dziej po pu lar ną nur ko wą de sty na cję, z ró -
żnych przy czyn prze stał w istot ny spo sób
do mi no wać ry nek na szych wy jaz dów nur -
ko wych. Wy mu si ło to na or ga ni za to rach tu -
ry sty ki nur ko wej ko niecz ność po szu ki wa nia
no wych, atrak cyj nych miejsc, któ re mo gły -
by wy peł nić po wsta łą lu kę. Zmia ny kli ma -
tycz ne i nad mier na   po zba wio na czę sto
ja kiej kol wiek kon tro li   eks plo ata cja po pu -
lar nych i atrak cyj nych miejsc nur ko wych
sta ły się po wo dem dra ma tycz nej i po stę pu -
ją cej w za stra sza ją cym tem pie de gra da cji
czę ści pod wod ne go świa ta. Swo istą for mą
uciecz ki od te go do ty ka ją ce go nas bo le śnie
pro ble mu jest roz po czę cie eks plo ra cji
miejsc co raz bar dziej od le głych, czę sto ta -
kich, o któ rych jesz cze kil ka na ście lat wcze -
śniej nie mie li śmy zie lo ne go nur ko we go

Madagaskar

Królestwo Lo 1



Nuras.info 12/2017

68

po ję cia. Dziś ni ko go nie dzi wią już ofer ty
wy jaz dów nur ko wych na Po li ne zję Fran cu -
ską, Ton ga czy Ha wa je.

Po czą tek ro ku 2017 w „Da le ko i Bli sko”
za pro wa dził nas wy jąt ko wo nie pod wo dę,
lecz w gó ry. Stycz nio wa wy pra wa na Ki li -
man ja ro i zwie dza nie Par ków Na ro do wych
Tan za nii: Se ren ge ti oraz Ngo ro Ngo ro by ła
bez wąt pie nia uda ną i nie zwy kłą przy go dą.
Naj wy ższy szczyt Afry ki, naj wy ższa wol no -
sto ją ca gó ra świa ta zo sta ły zdo by te, a mo -
żli wość zo ba cze nia na raz kil ku dzie się ciu
ty się cy dzi kich zwie rząt cię żko jest po rów -
nać z czym kol wiek in nym.

W mar cu po now nie od wie dzi li śmy In die
i in dyj skie An da ma ny. Dla mnie oso bi ście
był to swo isty po wrót do prze szło ści, do po -
cząt ków pro wa dze nia mo jej dzia łal no ści.
Pierw sza zor ga ni zo wa na przez nas wy pra -
wa, w mar cu 2007 ro ku, od by ła się wła śnie
tam. Do dziś pa mię tam, kie dy pierw szy raz
sta ną łem na słyn nej Ra da na gar Be ach,
pierw sza myśl, ja ka przy szła mi do gło wy
to, że Pan Bóg mu siał być bar dzo, bar dzo
szczę śli wy two rząc tak pięk ne miej sce. Ko -
lej na wy pra wa na An da ma ny da ła nam mo -
żli wość zo ba cze nia zmian, ja kie za szły na
wy spie Ha ve lock od cza su na sze go pierw -

Gozo
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Andamany
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sze go po by tu. Ko lej ne re sor ty, któ re wy ra -
sta ją tam te raz jak przy sło wio we grzy by po
desz czu, przy cią ga ją już nie dzie siąt ki, a ty -
sią ce tu ry stów. An da ma ny w cią gu nie speł -
na de ka dy sta ły się jed nym z naj bar dziej
po pu lar nych miejsc wy po czyn ku dla po -
cho dzą cych głów nie z In dii tu ry stów. Dla
nas, któ rzy pa mię ta my je ja ko wol ne od ko -
mer cji i stre su miej sce, ozna cza to utra tę
cze goś ab so lut nie bez cen ne go  mo żli wo ści
kon tak tu z nie ska żo ną przy ro dą i po dzi wia -
nia pod wod ne go świa ta bez zbyt nie go tło -
ku i po śpie chu. Dla ży ją cych tam na sta le
lu dzi jest to jed nak nie po wta rzal na oka zja
do pró by po pra wie nia wa run ków swo je go
ży cia, we dług pro stej za sa dy „li czy się tu i
te raz”. Ja kie skut ki ta kie dzia ła nia przy nio -
są dla śro do wi ska, w któ rym ży ją prze ko na -
ją się i oni, i my już nie ba wem.

Kwie cień to co rocz nie or ga ni zo wa ny
przez nas wy jazd na sa fa ri nur ko we na Ma -
le di wach, za wsze po łą czo ne ze zwie dza -
niem uro czej Sri Lan ki. Za spra wą
prze kie ro wa nia tu spo rej ilo ści ło dzi z Egip -
tu, pod wo dą na raj skich Ma le di wach za -
czy na ro bić się co raz tłocz niej. Nie zmie nia
to fak tu, że są one dziś naj chęt niej chy ba,
po za Egip tem, od wie dza nym przez pol -

skich nur ków miej scem. I nie ma się cze mu
dzi wić, bo nur ko wa nia tu taj to w za sa dzie
pew ność spo tka nia mant oraz spo ra szan sa
na re ki ny wie lo ry bie i re ki ny mło ty.

Maj to ty be tań skie świę to Ti ji, czas naj -
wa żniej sze go, kul tu ro we go wy da rze nia w
ży ciu po bo żnych Lo bów, a dla nas ko lej na

oka zja do od wie dze nia bud dyj skie go Kró -
le stwa Lo, któ re od 1450 ro ku funk cjo nu je
w gra ni cach Ne pa lu. Jest to nie zwy kły, zbu -
do wa ny z ty be tań skiej ma gii świat kil ku set -
let nich klasz to rów, bud dyj skich mni chów i
za pie ra ją cych dech w pier siach gór skich
wi do ków. Jest też ostat nią już chy ba en kla -

Baliem
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wą praw dzi wej ty be tań skiej kul tu ry, któ ra
wkrót ce odej dzie w nie pa mięć. W ra mach
roz wo ju re gio nu i in te gra cji z resz tą kra ju
miesz ka ją cych tu rdzen nych Ty be tań czy -
ków, ma oistow ski rząd Ne pa lu pla nu je
otwo rzyć przej ście gra nicz ne z Chi na mi.
Kon se kwen cje ta kie go kro ku są ła twe do
prze wi dze nia. Kie dy sta nie się tak, że za -
miast pię cio dnio wej, pie szej wę drów ki, wy -
star czy ku pić bi let, wsiąść w chiń ski
au to bus, aby się tu do stać, Mu stang za la ny
zo sta nie chiń ską tan de tą i za dep ta ny przez
ty sią ce biz nes me nów i tu ry stów. Kto jesz -
cze tu nie był, po wi nien się po spie szyć. My
je dzie my ostat ni już chy ba raz w ma ju
2018 ro ku…

Od po nad dzie się ciu lat je ste śmy nur ko -
wo obec ni na Go zo. Ta ma ła, wiej ska nie -
ma lże wy sep ka za spra wą ir landz kie go

Ry ana ira prze ży wa obec nie praw dzi wy
nur ko wy bo om. Otwar cie bez po śred nich
po łą czeń na Mal tę z kil ku pol skich miast
spo wo do wa ło, że za rów no Mal ta, jak i Go -
zo sta ły się cie ka wą al ter na ty wą na atrak -
cyj ne nur ko we wy jaz dy za rów no dla
za awan so wa nych, jak i po cząt ku ją cych
nur ków.

Wy pra wa na Po li ne zję Fran cu ską by ła
nie wąt pli wie to po wym or ga ni zo wa nym
przez nas w 2017 ro ku wy jaz dem nur ko -
wym. Od wie dzi li śmy słyn ne Bo ra Bo ra,
Ran gi roa i Fa ka ra vę. Nie ba ga tel na od le -
głość, a co za tym idzie rów nie wy so kie
kosz ty prze lo tu i nie mniej sze sa me go po by -
tu, po wo du ją, że nie jest to miej sce do stęp -
ne dla ka żde go z nas. Czy w ta kim ra zie
war to by ło tam je chać? Czy na Po li ne zji je -
ste śmy w sta nie zna leźć coś, co wy na gro dzi
nam kil ka dzie siąt go dzin spę dzo nych w sa -
mo lo cie? Po ty siąc kroć tak! Prze pięk ne ato -
le, przej rzy stość wo dy  czę sto po nad 50
me trów   za przy jaź nio ne z nur ka mi del fi ny
bu tlo no se i set ki wi dzia nych na jed nym nur -
ko wa niu re ki nów, to coś ab so lut nie wspa -
nia łe go, nie po wta rzal ne go i nie zwy kłe go.

Paź dzier ni ko wy wy jazd na Ma da ga skar
to ko lej na do sko na ła oka zja do spo tka nia z

re ki na mi wie lo ry bi mi i zo ba cze nia ka wał -
ka kra ju, któ ry o ma ły włos nie stał się kie -
dyś czę ścią Pol ski. W okre sie od
paź dzier ni ka do li sto pa da ol brzy mią dla
wszyst kich atrak cją są tu taj re ki ny wie lo ry -
bie, prze pły wa ją ce nie opo dal wy sep ki Nos -
sy Be. Nur ko wać na Nos sy Be jeź dzi my już
od czte rech lat i ni gdy nie zda rzy ło się, że -

Polinezja

Raja
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by ich w cza sie na sze go po by tu nie by ło.
Do dat ko wo kil ku dnio we zwie dza nie par -
ków na ro do wych, po ło żo nych na pół no cy
Ma da ga ska ru, po zwa la nam nie tyl ko po -

znać uni ka to wą, en de micz ną przy ro dę te -
go kra ju, ale rów nież zo ba czyć z bli ska co -
dzien ne ży cie miesz ka ją cych tam lu dzi.
Ten prze pięk ny kraj po wi nien być tu ry -

stycz nym „pocz tów ko wym” ra jem i żyć do -
stat nio z tu ry sty ki. Nie ste ty to nie co raz bar -
dziej we wszech obec nej ko rup cji po li ty-
cz nych elit i po li cji.
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W 2017 ro ku ko lej ny raz od wie dzi li śmy
też Ko mo do. Tym ra zem nie by ło to sa fa ri,
lecz sta cjo nar ny po byt w pięk nym, no wo
wy bu do wa nym, ka me ral nym ośrod ku.
Wspa nia łe, jak za wsze na Ko mo do nur ko -
wa nia, re laks na pla ży i wy ciecz ki na wa ra -
ny do peł ni ły mia ry szczę ścia i zło ży ły się
na nasz bar dzo uda ny po byt.

Ostat nią już, zor ga ni zo wa ną w 2017 ro -
ku, przez „Da le ko i Bli sko” wy pra wą by ło
je de na sto dnio we sa fa ri na Ra ja Am pat. Po -
ło żo ny w in do ne zyj skiej czę ści Pa pui ar chi -
pe lag wysp „Czte rech Kró lów” to swo isty
Świę ty Gra al nur ko wa nia. Ra fy, zwłasz cza
te po ło żo ne bar dziej na po łu dniu ar chi pe la -
gu, wo kół i po ni żej wy spy Mi so ol są zja wi -
sko wo pięk ny mi, w mo im mnie ma niu,
jed ny mi z naj pięk niej szych na świe cie.
Ilość i ja kość wy stę pu ją cych tam ko ra low -
ców po pro stu kła dzie na ko la na. Ra ja Am -
pat, mi mo że z ro ku na rok od wie dza ne
przez co raz to więk szą licz bę nur ków,
wciąż trzy ma re no mę jed ne go z naj lep -
szych nur ko wisk świa ta. Trek king w Do li -
nie Ba liem jest za wsze do sko na łym
uzu peł nie niem nur ko wa nia na Ra ja Am pat.
Mo żli wość po dzi wia nia pięk nych, gór skich
wi do ków, a ta kże spo tka nia z mo że nie do

koń ca już au ten tycz ną, ale wciąż bar dzo
cie ka wą kul tu rą miej sco wych ple mion da je
nam wy obra że nie o tym, w któ rym tak na -
praw dę za kąt ku świa ta je ste śmy.

Za chwi lę no wy 2018 rok. Skła da jąc
wszyst kim Nur kom i Czy tel ni kom Nu ras.in -
fo naj lep sze ży cze nia, za pra sza my na ko lej -

ne or ga ni zo wa ne przez „Da le ko i Bli sko”
wy jaz dy i wy pra wy. Bo prze cież pięk ny
pod wod ny świat wciąż ma nam do za ofe -
ro wa nia no we, nie zwy kłe przy go dy…

Grze gorz Zie liń ski

„Da le ko i Bli sko”
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Do tej po ry mó wi li śmy o or ga ni za -
to rze nur ko wa nia, na zy wa jąc go rów -
nież nie kie dy wła ści cie lem ba zy
nur ko wej. Le piej jed nak na zy wać go
sze fem szko le nia, po nie waż wszyst kie
nur ko wa nia ma ją tak na praw dę szko -
le nio wy cha rak ter – na wet te czy sto
tu ry stycz ne, bo wiem gro ma dzo ne
pod czas wszyst kich nur ko wań do -
świad cze nie skła da się prze cież na
umie jęt no ści nur ka. Nie ma więc w
ogó le cze goś ta kie go, jak nur ko wa nie
nie szko le nio we, czyli ta kie, pod czas
któ re go umie jęt no ści nur ko we nie
roz wi ja ły by się!

Bez do świad czo ne go in struk to ra, ta kie go
wła śnie sze fa szko le nia, ry chło by śmy za -
po mnie li, co to jest nur ko wa nie, że to tro ska
o part ne ra, za czę li by śmy po pro stu pły wać
pod wo dą i na zy wa li by śmy tę czyn ność

nur ko wa niem, co jest prze cież zwy kłym
nie po ro zu mie niem... Na gle oka za ło by się,
że naj lep szy jest nie ten, któ ry naj le piej
trosz czy się o part ne ra, tyl ko na przy kład

ten, któ ry naj głę biej nur ku je czy naj le piej
pły wa pod wo dą – i tym po dob ne bzdu ry...

Szef szko le nia jest czar ną skrzyn ką na
wy pa dek ka ta stro fy za gu bie nia zna czeń.

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
Szef szkolenia Bazy Nurkowej
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By łem kie dyś świad kiem na stę pu ją cej
sce ny w ba zie nur ko wej. Kil ku do świad czo -
nych (pod kre ślam ten fakt, bo jest wa żny!)
nur ków, po no cy spę dzo nej na li ba cji pla -
no wa ło nur ko wa nie na 50 me trów. Ob ser -
wo wa łem ich z pew nej od le gło ści. Chcie li
po je chać nad in ne je zio ro, po sta wić tam
pion i przy pio nie za nur ko wać. Nie mie li li -
ny. Za czę li ze sznur ków od bie li zny, któ re
gdzieś zna leź li, wią zać po ka wał ku i kro ka -
mi mie rzy li czy już ma ją 50 m. Po nie waż
skoń czy li pić wód kę w no cy, za le d wie kil -
ka go dzin wcze śniej, wciąż jesz cze by li pi -
ja ni. Je den z nich na mo ich oczach po tknął
się i prze wró cił pod czas mie rze nia kro ka mi
te go sznur ka.

Nie od po wia da łem za tę ba zę, by łem
tam tyl ko go ściem, za sta na wia łem się jed -
nak, czy nie po wi nie nem ja koś zwró cić im
uwa gi, że pla nu jąc ta kie nur ko wa nie, w ta -
kim sta nie i przy uży ciu ta kich środ ków, pa -
ku ją się po pro stu na śmierć, jed nak
wa ha łem się – czy i w ja ki spo sób mógł bym
za brać głos. Kie dy jest się go ściem, chy ba
nie wy pa da się wtrą cać?

Jed nak spra wa wy glą da ła po wa żnie, oni
by li sza le ni, trak to wa li to co ro bią, ja ko coś
nor mal ne go, nie do strze ga li pro ble mu. Sły -

sza łem na wet jak mó wi li, że bę dzie bar dzo
bez piecz nie, bo przy pio nie, a nie po sto ku
i wła śnie dla te go ten sznu rek, tyl ko że on
się cho le ra, ta ki śli ski, ny lo no wy, cią gle roz -
wią zu je... Kur de, weź tu moc niej po wiąż
ka wał ki... itd. Słu cha łem osłu pia ły. Już mia -
łem wstać i jed nak coś zro bić, ja koś za trzy -
mać tę śmier cio no śną bła ze na dę, ale
wy prze dził mnie je den z in struk to rów pra -
cu ją cych w tej ba zie. Pod szedł do chło pa -

ków i wul gar ny mi sło wa mi po tę żnie im na -
wy my ślał. Nie po wi nien tak ostro się za cho -
wać, ale chy ba pu ści ły mu ner wy. Blu zgał
na nich tak za ja dle i agre syw nie, że w koń -
cu za wsty dzi li się i po szli spać do na mio -
tów. By ło to zde cy do wa nie naj lep sze, co
mo gli zro bić, bę dąc w ta kim sta nie.

Po zo sta je tyl ko za dać py ta nie, co by ło -
by, gdy by w ba zie nie by ło in struk to ra, któ -
ry pa trzy lu dziom na rę ce.
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W at mos fe rze wa ka cyj ne go wy po czyn -
ku, nie fra so bli wo ści i od prę że nia zwią za ne -
go z urlo pem ła two utra cić mia rę te go, co
wol no, a cze go nie wol no.

A oto in ny przy kład: pew ne go dnia na
tar gach tu ry stycz nych w War sza wie sta łem
so bie obok sto iska mo je go przy ja cie la, Paw -
ła Ro słań ca, któ ry pro wa dził kon ku ren cyj -
ną ba zę nur ko wą. Roz ma wia li śmy, gdy
pod szedł do nas nu rek. Ro bił u mnie stop -

nie P1 i P2, a u Paw ła P3, więc był to w
pew nym sen sie nu rek i mój i ro słań co wy –
czu li śmy się obaj od po wie dzial ni za je go
wy szko le nie. Za py tał ja ki octo pus ma ku pić
(by ło to w cza sach, gdy po dwój ne au to ma -
ty nie by ły jesz cze obo wiąz ko we, nu rek
mógł mieć al bo nie mieć za pa su, we dle
uzna nia). Po wie dział, że po trzeb ny mu ten
octo pus, bo chce nur ko wać ze swo ją
dziew czy ną, a on sam ma bu tlę 18-li tro wą,

zaś ona tyl ko 12-li tro wą, więc jej się po wie -
trze pierw szej skoń czy. Dla te go je mu jest
po trzeb ny ten octo pus, że by mógł jej wte dy
po dać i że by mo gli kon ty nu ować nur ko wa -
nie od dy cha jąc w ta ki spo sób.

Tym ra zem za czę ły pusz czać mi ner wy i
przez za ci śnię te z gnie wu zę by wy sy cza łem
py ta nie: „Chcesz po wie dzieć, że świa do mie
i z pre me dy ta cją pla nu jesz sy tu ację awa ryj -
ną, go dzisz się na nią i dą żysz do te go, że -
by mia ła miej sce?”, a po tem po wie dzia łem
do Paw ła: „Ty tłu macz, bo ja już nie mam
słów. Uczysz czło wie ka la ta mi, a po tem ta -
ki kwiat wy kwi ta. Jak by wszyst ko w czar ną
dziu rę wpa dło. Nie mam si ły.” Pa weł Ro sła -
niec, znacz nie bar dziej do świad czo ny i od -
por niej szy psy chicz nie ode mnie,
uśmiech nął się i za czął spo koj nie, jak
dziec ku, tłu ma czyć ab sur dal ność ta kie go
po my słu. Nu rek po chwi li na my słu po ki wał
gło wą i przy znał mu ra cję. Ten nu rek nie
był dur niem! On tyl ko w po śpie chu, ja ki
cha rak te ry zu je wszyst ko w na szych cza -
sach, po zwo lił się za gu bić naj prost szym po -
ję ciom zwią za nym z bez pie czeń stwem i
pla no wa niem nur ko wa nia. Szef szko le nia
jest po to, by do ta kie go za gu bie nia nie do -
pusz czać. W po da nym przy kła dzie złe nie
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by ło oczy wi ście za ku pie nie octo pu sa (dziś
zresz tą ka żdy nu rek obo wiąz ko wo mu si po -
sia dać za pa so wy au to mat od de cho wy), ale
pla no wa nie, że nur ko wa nie bę dzie kon ty -
nu owa ne, po mi mo wy stą pie nia sy tu acji
awa ryj nej, ja ką jest dzie le nie się po wie -
trzem.

Zau wa ży łem też, że za rów no uczest ni cy
kur sów, jak i in struk to rzy pro wa dzą cy za ję -
cia na tych kur sach ma ją nie kie dy wspól ną
ten den cję do uprasz cza nia i skra ca nia ćwi -
czeń, a na wet re zy gno wa nia z nie któ rych z
nich. Do ty czy to zwłasz cza kur sów na wy -
ższe stop nie nur ko we i ćwi czeń bar dziej
mę czą cych za rów no kur san tów, jak i in -
struk to ra. Wy glą da to nie kie dy tak, jak by im
wszyst kim w po dob nym stop niu za le ża ło,
że by jak naj szyb ciej i z mo żli wie jak naj -
mniej szym wy sił kiem za koń czyć kurs,
nadać stop nie i iść do do mu. In ter wen cja
sze fa szko le nia, zwy kle rza dziej wcho dzą -
ce go do wo dy niż in struk tor pro wa dzą cy
za ję cia, a więc nie mę czą ce go się oso bi -
ście, lecz za trud nia ją ce go do te go ka drę,
mo że być wte dy bez cen na. Ta ki szef naj -
zwy czaj niej za py ta: „No za raz, za raz, ale
dla cze go nie ro bi cie te go czy tam te go ćwi -
cze nia, lub nie po wta rza cie te go, co by ło

wczo raj źle zro bio ne?”, chro niąc w ten spo -
sób ba zę przed sto cze niem się w by le ja -
kość, co się już nie jed nej szko le przy tra fi ło.
To sa mo do ty czy nur ko wań tu ry stycz nych,
któ re na wet czę ściej niż szko le nio we by wa -
ją prze pro wa dza ne nie chluj nie. Nic nie za -
stą pi in ter wen cji do świad czo ne go in stru-
k to ra, któ ry nie jest za an ga żo wa ny bez po -
śred nio w nur ko wa nie, a więc ma dy stans

do ca łej spra wy i w po rę po wie – to i tam to
pro szę zro bić ina czej!

Jest w an giel skim ta kie ład ne wy ra że nie
„cut cor ners” (pol skie „iść na ła twi znę” jest
znacz nie mniej wie lo znacz ne). Cho dzi tu o
po pa da nie w ru ty nę, utra ce nie ocho ty do
ro bie nia wszyst kie go naj le piej i „ści na nie
za krę tów” by le by ło ła twiej. Cho dzi o to, że
z cza sem już nie chce się zo sta wać i za -
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wsze ob ser wo wać wo dy, gdy ktoś pod nią
jest, nie chce się or ga ni zo wać ćwi czeń po -
wierzch nio wych, któ re wy pa da ją za miast
obia du. Z cza sem za czy na się ro bić krót sze
nur ko wa nia z kur san ta mi i na wet wy kła dy
skra ca się do mi ni mum. Zda niem To ma sza

Gaj de ro wi cza, jed ne go z mo ich nur ków,
kry tycz ne są dwie rze czy:

1. Skra ca nie szko le nia pod sta wo we go w
sy tu acji, gdy na kur sie jest nie wie le osób,
na przy kład tyl ko jed na. In struk to rom wte dy
mniej się chce przy kła dać do pra cy, niż kie -

dy uczest ni ków kur su jest wię cej. Zja wi sko
to mo że wy da wać się dziw ne, bo prze cież
im mniej sza gru pa, tym ni by wy ższa ja kość
na ucza nia, praw da? Otóż nie do koń ca.
Wiem na pew no, że wie lu na uczy cie lom
trud niej jest przy ło żyć się do lek cji, gdy ma -
ją tyl ko jed ne go lub nie wie lu uczniów, niż
gdy sto ją przed peł ną, słu cha ją cą ich sa lą.

2. Ru ty na w spra wach bez pie czeń stwa.
Cho dzi o to, że po kil ku mie sią cach pra cy
w ba zie np. ob ser wa tor po wierzch nio wy
mo że prze stać ob ser wo wać wo dę, bo sko -
ro do tąd nic się nie sta ło, to je mu się już nie
chce, bo po co ma sie dzieć trzy mie sią ce na
po mo ście i „się ga pić bez sen su”.

Nie ste ty w ka żdej chy ba ba zie zda rza się
cut ting cor ners, ale pro blem jest, gdy te go
jest za du żo lub oko licz no ści uło żą się w
szcze gól ny, pe cho wy spo sób. Np. przez
„nie do szko le nie nur ka” – nie zro bie nie ak -
cji po wierzch nio wej, ho lo wa nia nie przy -
tom ne go itd. Ta ki czło wiek na wet po kil ku
la tach mo że prze cież nur ko wać i wy nu rzyć
się awa ryj nie z part ne rem, któ ry ma ba ro -
trau mę płuc. Po nie waż nie prze ćwi czył kie -
dyś ho lo wa nia, po peł nia błę dy, któ re są
śmier cio no śne (nie ze rwie ma ski, nie zrzu -
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ci pa sa, nie na pom pu je jac ke tu, nie we zwie
po mo cy, nie bę dzie umiał ho lo wać itp.).
Mo że sy tu acja by ła by opa no wa na przez
sprę żar ko we go al bo sze fa szko le nia, ale
nie ste ty szef szko le nia po szedł spać, a sprę -
żar ko wy za czął bić bu tel ki, że by za osz czę -
dzić czas, bo po tem chce po je chać ze
swo ją dziew czy ną do knaj py i zdą żyć wró -
cić przed po po łu dnio wym nur ko wa niem.
Do dat ko wo sprę żar ki za głu sza ją wo ła nie o
po moc i sprę żar ko wy go nie sły szy. Tra ge -
dia go to wa przez cut ting cor ners. Mo im
zda niem to jest wiel kie za gro że nie, któ re
mo że po ja wić się w ka żdej ba zie. Naj gor -
sze jest to, że te go za gro że nia nie wi dać, bo
ono po wsta je przez mi krok rocz ki (ści na nie
za krę tów), któ re nie wy da ją się groź ne. Na -
to miast wie le ta kich ma łych krocz ków pro -
wa dzi wprost do tra ge dii, bo nie wie my,
gdzie przed na mi znaj du je się prze paść, a
mi mo to ro bi my te ma łe krocz ki w jej stro -
nę. Cut ting cor ners jest więc za gro że niem
sys te mo wym.

Po za szko le nia mi, ru ty na gro zi nam
oczy wi ście ta kże pod czas nur ko wań tu ry -
stycz nych. Wie lu nur ków nie spraw dza so -
bie na wza jem sprzę tu przed nur ko wa niem.
Mnie to iry tu je, gdy nur ku ję z kimś pierw szy

raz, a on na wet nie za in te re su je się mo ją
kon fi gu ra cją sprzę tu, któ ra jest nie do koń -
ca ty po wa (spe cjal nie mam ta ką, że by
spraw dzić, czy part ner za py ta – a do cze go
jest to, a dla cze go jest tak...). Bez po zna nia
mo je go sprzę tu przed nur ko wa niem mój
part ner nie po mo że mi pod wo dą. Do bry
or ga ni za tor nur ko wań mu si ta kże dbać o to,
by na wet do świad cze ni nur ko wie nie po pa -
dli w ru ty nę i do słow nie „świe ci li przy kła -
dem” przy spraw dza niu sprzę tu. Aby nie
de pre cjo no wać ich ego, mo żna po pro sić,
by da wa li do bry przy kład mniej do świad -
czo nym ko le żan kom i ko le gom, spraw dza -
jąc sprzęt i oma wia jąc szcze gó ło wo ka żde
nur ko wa nie, co po win no od nieść na praw dę
ko rzyst ny wpływ na bez pie czeń stwo w ba -
zie. Nie przy po mi nam so bie ta kie go zda -
rze nia, że by ktoś od mó wił po dob nej
po mo cy, gdy szef szko le nia go po pro si.

To masz Stru gal ski

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

ksią żki To ma sza Stru gal skie go „Wszy scy mu szą

wró cić – fi lo zo fia nur ko wa nia”. Tę i po zo sta łe ksią -

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

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

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

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

sną Kan ce la rię Ad wo kac ką www.ad wo kat.stru -

gal ski.pl Jest zwo len ni kiem su ro wej, wy so kiej od -

po wie dzial no ści or ga ni za to rów spor tu czy re kre acji

za bez pie czeń stwo uczest ni ków. W cza sach gdy

pro wa dził ba zy nur ko we, w pro wa dzo nych przez

nie go ba zach w Pol sce i za gra ni cą, przez bli sko 20

lat ni gdy nie zda rzył się wy pa dek.

http://www.adwokat.strugalski.pl
http://www.adwokat.strugalski.pl
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
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Pod czas pew nej kon fe ren cji, któ rej
na zwy nie wy mie nię, że by nie re kla -
mo wać, za pre zen to wa no tak wie le
pre lek cji, że nie by ło mo żli wo ści wy -
słu cha nia wszyst kich. Na tych wy bra -
nych, we dług mo jej oce ny, za bra kło
po głę bie nia po ru sza nych te ma tów.
Za pro po no wa no po ziom ra czej mi ły i
przy stęp ny dla wszyst kich słu cha czy.
Spo wo do wa ło to bra ki, któ re tro chę
uzu peł nię.

Po rów na nie me tod oce ny CO2, przed sta -
wio ne przez Ke vi na, bar dzo cen ne

Ke vin Gurr oma wiał bu do wę CCR, w tym
ró żne wa rian ty roz miesz cze nia skła do wych
obie gu za mknię te go, by ło to jed nak płyt sze
przed sta wie nie te ma tu niż to, któ re opi sał
Jack Kel lon w 1998 r. [1]. Po wiedz my to ja -
sno raz na za wsze – kró lem ma łej pra cy od -
dy cha nia jest ACSC, DCSC czy obec ny
IS -MIX. Na czym to po le ga? Za sto so wa no
miech od de cho wy umiesz czo ny na ple cach

[2], ale mo że być rów nież na klat ce pier sio -
wej. Po sia da sztyw ne pły ty, przy czym gór -
na jest ob cią żo na, dzię ki te mu efek tyw nie
prze su wa my ją na więk szą głę bo kość. Je śli
cho dzi o ci śnie nie ga zu we wnątrz, gdy nu -
rek jest brzu chem do gó ry w po zy cji po zio -
mej, ten sam cię żar ob ni ża ci śnie nie w

mie chu, za pew nia jąc naj ni ższe opo ry od -
de cho we, ze wzglę du na dzia ła nie wo dy w
po lu gra wi ta cyj nym. Au to ra mi roz wią za nia
są Mans Ar bo re lius i Cla es Lund gren, pa tent
AGA Szwe cja, obec nie In ter spi ro Ocen co.
Po wsta ło ono w la tach 50., od te go mo men -
tu nie mo żna po wie dzieć, że jest to złe roz -

Oddychanie w OC i CCR
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wią za nie, z wor ka mi od de cho wy mi na klat -
ce pier sio wej jest bar dzo do bre.

Jest jesz cze je den du ży wkład pro fe so ra
Lund gre na w usprzę to wie nie od dy cha nia:
w Lot nic twie Stra ży Po żar nej, rów nież w
nur ko wa niu. Tym wkła dem są sys te my nad -
ci śnie nio we – za uwa że nie, że po da nie
czyn ni ka od de cho we go z nad ci śnie niem
kil ku cm słu pa wo dy uła twia wdech. Mię -
śnie od de cho we ła twiej ra dzą so bie z wy -
de chem, fi zjo lo gicz nie jest też dłu ższy.
Ta kie za le ty ma układ z jed nym wor kiem
od de cho wym na klat ce pier sio wej, gdy pły -
nie my w po zy cji po zio mej – ła twy wdech,
wy dech z więk szy mi opo ra mi – sto so wa ny
w SCR czy tle no wych CCR woj sko wych.
Roz wią za nie Lund gren Ar bo re lius po sia da
wa dę, ja ką jest du ży cię żar nie zbęd ny do
za pew nie nia opty mal nej kom pen sa cji. To
od le głość od środ ka płuc do środ ka mie cha,
ra zy po le po wierzch ni gór nej pły ty mie cha,
ra zy gę stość wo dy, ra zy przy spie sze nie
ziem skie. Wy cho dzi po kaź na war tość więk -
sza niż wy por ność sa me go mie cha. Dla
osób o du żej gru bo ści klat ki pier sio wej mo -
że być oko ło 2-3 ra zy więk sza niż wy por -
ność mie cha. Bar dziej kom pli ku ją sy tu ację
nur ko wie o po nadnor ma tyw nej po jem no ści

płuc. Roz wią za nie jest ma ło roz po wszech -
nio ne, sła bo zro zu mia ne. Mo żna tric ka mi
me cha nicz ny mi zmniej szyć wiel kość cię ża -
ru, lecz w za mian mu si po ru szać się po dłu -
ższej dro dze. Wi dzia łem też w Urzę dzie
Pa ten to wym roz wią za nie Ame ry kan ki, w
któ rym pod kon tro lą kom pu te ra do ci ska no
wor ki od de cho we, kil ka dzie siąt stron opi su
pa ten to we go, też się nie przy ję ło. Prost szy

pro blem to lą do we re spi ra to ry, w nich sto -
so wa no iden tycz ny sys tem wy two rze nia
nad ci śnie nia. Wcze sne re spi ra to ry rów nież
po wo do wa ły uraz ci śnie nio wy płuc u osób
prze by wa ją cych w szpi ta lu. Póź niej zmniej -
sza no za kre sy nad ci śnień, za sto so wa no
pneu ma tycz ne wy mu sze nia i pro blem wy -
eli mi no wa no. Pew ne kło po ty nie do ty czą
tyl ko nur ków, nie któ re roz wią za nia z in -
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nych dzie dzin tra fia ją do nur ko wa nia. Na
szyb ko przy kład – po miar tem pe ra tu ry zło -
ża wap na so do wa ne go to w sprzę cie lą do -
wym la ta 70. Po wy ga śnię ciu pa ten tów tra fił
do nur ko wa nia ja ko wiel kie od kry cie, je dy -
na ró żni ca to wpro wa dze nie kil ku punk tów
po mia ro wych wzdłuż zło ża. Sys te my od de -
cho we w obie gu za mknię tym roz wią zań
stra żac kich wy ko rzy sty wa ły wa riant nad ci -
śnie nio wy, pod no si ło to kom fort od dy cha -
nia i za bez pie cza ło przed prze ni ka niem
tru cizn do obie gu. Re ali zo wa no go np. przy
po mo cy sprę żyn uci ska ją cych wo rek od de -
cho wy W 2000 Fa ser i du żo wcze śniej -
szych roz wią zań in nych firm. Ko lej na
cie ka wost ka to sys te my nad ci śnie nio we dla
pi lo tów szyb kich – szczel na pół ma ska, tlen
po da ny z nad ci śnie niem, że by pi lot mógł
od dy chać i nie do stał UCP, ka mi zel ka
pneu ma tycz na uci ska ją ca klat kę pier sio wą.
Za kre su sto so wa nych ci śnień nie po dam.

Wra ca jąc do nur ko wa nia, Ke vin mó wił o
wap nie so do wa nym rów nież we wstęp nym
od dy cha niu na po wierzch ni ja ko pro ce du -
ra kon tro l na.

Przy kład wap na so do wa ne go re no mo wa -
nej fir my [3], któ re na po cząt ku pra cy nie
wią że cał ko wi cie dwu tlen ku wę gla. Jak mo -

żna się prze ko nać, ma to zwią zek z ilo ścią
Na OH czy KOH. Do dat ko wo wstęp ne od -
dy cha nie mo że być za fał szo wa ne prze -
pusz cza nym CO2.

To frag men ty ba dań nad pol skim wap -
nem so do wa nym, gór ny wy kres po ka zu je,
że naj więk szy do da tek Na OH da je naj gor -
szy czas ochron ny i prze pusz cza nie czę ści
CO2 na po cząt ku pra cy.

Dru gi wy kres po ka zu je jak zmie nia ją się
wła sno ści w za le żno ści od ilo ści wo dy, to in -
for ma cja dla tych, co chęt nie wie lo krot nie
uży wa ją te go sa me go wap na so do wa ne go.
Ko lej ne uży cie to ru let ka, czę ścio wo ogra ni -
czo na tym, że wap na so do wa ne są wy twa -
rza ne przez pro du cen tów, któ rzy sta bi li zu ją
pro dukt po przez zmie sza nie ró żnych par tii,
tak że by pro dukt koń co wy miał wy ma ga ne
pa ra me try. Do dat ko wo są sto so wa ne do dat -
ki utrzy mu ją ce od po wied nią ilość wo dy, lecz
wy su sze nie lub zbyt du ża ilość wo dy po tra -
fią moc no zmie nić czas ochron ny. 
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War to, że by in for ma cje te do tar ły do
szer sze go gro na, bo wie dza o dzia ła niu po -
chła nia cza CO2 jest na dal ni ska, na wet
wśród in struk to rów szko lą cych.

Wy kres pa ra me trów obie gu za mknię te go
tle no we go [4] (w an giel skiej li te ra tu rze na -
zy wa ne rów nież CCR). Ten jest zre ali zo wa -
ny z ży wym czło wie kiem w wa run kach
hi per ba rycz nych z ro wer kiem ja ko ob cią -
że nie wy sił kiem o re gu lo wa nym ob cią że -
niu, w tym przy kła dzie 50 W ob cią że nie
sta łe. Wi dzi my ty po we za cho wa nie po chła -
nia cza CO2, po pew nym cza sie za czy na
prze pusz czać nie zwią za ny CO2.

To bar dzo cie ka we ba da nie, w któ rym
sto so wa no zmien ny wy si łek, o ro sną cych
war to ściach. Jak do cho dzi my do po cząt ku
prze pusz cza nia CO2, po ja wia się pod czas
wy sił ku i ma le je po nim. Przy czy na jest pro -
za icz na, efek tyw ność wią za nia CO2 ma le je
przy ro sną cych pręd ko ściach prze pły wu ga -
zu przez po chła niacz. Szcze gól nie jest to
wi docz ne pod ko niec cza su ochron ne go –
zmniej sza nie wy sił ku po cią ga ją ce zmniej -
sze nie wen ty la cji, zmniej sza po ziom CO2

w obie gu, bo wzra sta efek tyw ność pra cy
zu ży wa ne go po chła nia cza CO2. Ja ki wnio -
sek mo żna wy snuć? Je że li przy da rzy nam
się du ży wy si łek pod ko niec nur ko wa nia na
obie gu za mknię tym, to spo wal nia my i wy -
dłu ża my wy dech. Nie po mo że to na dłu go,
lecz nie mu si my być na ra że ni na hi per kap -

nię w ostrej for mie. Jak wia do mo CO2 jest
sprzy mie rzeń cem pro ble mów w nur ko wa -
niu.

To bar dzo cie ka wa in for ma cja jed ne go z
pro du cen tów wap na so do wa ne go [5], ma -
my wy kres jak prze bie ga dy na micz na
chłon ność. Zwol nie nie pręd ko ści prze pły -
wu (Re si den ce Ti me ro śnie) da je zbli że nie
chłon no ści do war to ści bli skich sta tycz nej
chłon no ści. Li nia gra na to wa to drob ne wap -
no so do wa ne, czer wo no pur pu ro wa to gru -
be wap no so do wa ne. Gru be wap no ma
ma łe opo ry od dy cha nia, lecz bar dziej zmie -
nia dy na micz ną chłon ność. Drob ne ma wy -
ższą chłon ność, mniej się zmie nia, lecz
opo ry są więk sze. Wy kres do ty czy no we go
po chła nia cza, go rzej to wy glą da dla po -
chła nia cza pod ko niec pra cy, w któ rym
stre fa re ak cji już się nie mie ści i wy cho dzi
po za po chła niacz. W ta kiej sy tu acji szyb kie
od dy cha nie tyl ko zwięk sza pro ble my. Je dy -
nym wa rian tem po zo sta je spo wol nie nie
wy de chu, wte dy prze su wa my się w pra wo
na wy kre sie i stre fa re ak cji jest wę ższa. Mo -
że my na kil ka mi nut opóź nić pro ble my.

Ma my mo ment, że by pod su mo wać –
czas ochron ny po chła nia cza za le ży od je -
go wy mia rów, lecz naj bar dziej ob ję to ści.
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Wte dy ro śnie Re si den ce Ti me, mo żna ła two
wy ka zać, że jest sta ły nie za le żnie od kształ -
tu, je śli ob ję tość jest sta ła i dla tej sa mej mi -
nu to wej wen ty la cji. Wy ni ka to wprost z
rów na nia cią gło ści stru mie nia (stru gi). Za le -
ży od szyb ko ści pły ną ce go ga zu, czy li wy -
sił ku i spo so bu od dy cha nia. Tu ma my dwa
ele men ty, ro śnie ilość pro du ko wa ne go CO2

i ma le je dy na micz na chłon ność. Dla te go
okre śla nie cza su ochron ne go bez po da nia
o ja ki po ziom wy sił ku cho dzi jest gru bym
błę dem, a czy ni tak wie le osób, cy tu jąc bez
zro zu mie nia da ne ka ta lo go we. Pe wien ga -
ra żo wy pro du cent po da wał czas ochron ny
6 go dzin. Szyb kie prze li cze nie po ka zy wa -
ło, że nie ma na ryn ku wap na so do wa ne go
o tak du żej chłon no ści. Po kil ku la tach wbi -
ja nia tej in for ma cji skró cił czas do roz sąd -
niej sze go po zio mu. 

Mo żna wska zać kil ka po zio mów bra ku
pre cy zji:

czas ochron ny wy no si 4 go dzi ny, bez
okre śle nia przy ja kim wy sił ku i w ja kiej
tem pe ra tu rze;

po chła niacz mo że zgro ma dzić 240 l
CO2, nie co lep szy opis, je śli wie my ja ką
ilość tle nu zu ży wa my przy okre ślo nym wy -
sił ku (pro por cjo nal nej pro duk cji CO2);

po chła niacz mo że zgro ma dzić 240 l CO2

dla tem pe ra tu ry wo dy 20OC lub 160 l CO2

dla tem pe ra tu ry 4OC, wa run ki jak w punk -
cie 2.

Za kres zmian cza sów ochron nych wy ni -
ka z kon struk cji obie gu za mknię te go, w
szcze gól no ści izo la cji ciepl nej: 250 min dla
21OC i 200 min dla 0oC (OXY -NG) i 200
min dla 21OC i 80 min dla 0OC (LAR V bez
pa kie tu izo la cji ciepl nej, po wpro wa dze niu
czas po dob no uległ wy dłu że niu).

W tym ro ku na DE MA by ło za pre zen to -
wa ne roz wią za nie z ogrze wa niem elek -
trycz nym po chła nia cza CO2, że by
utrzy mać dłu gi czas ochron ny w zim nej
wo dzie.

Ta be la [4] po ka zu je zwią zek wiel ko ści
wen ty la cji i zu ży cia tle nu, rów nież in ne pa -
ra me try od dy cha nia. W ko lum nie 3 wi dzi -
my za kres zmian zu ży cia tle nu tyl ko ze
wzglę du na me ta bo lizm, wła śnie z te go po -
wo du okre śla nie cza su ochron ne go po chła -
nia cza CO2, bez ja sne go po da nia przy
ja kim me ta bo li zmie nie ma sen su, zwłasz -
cza że dy na micz na chłon ność rów nież się
zmie nia w za le żno ści od pręd ko ści prze pły -
wu. Pią ta ko lum na spra wia du żo kło po tów
kur san tom, któ rzy prze cho dzą z OC na

CCR. O ile na OC ma my SAC czy li wen ty -
la cję pod ci śnie niem at mos fe rycz nym, to w
nur ko wa niu na CCR ma my sta łą ilość zu ży -
wa ne go tle nu, po wy ko na niu ta kiej sa mej
wen ty la cji, nie za le żnie od głę bo ko ści. Za -
chę cam do prze pro wa dze nia prze li cze nia
wiel ko ści wen ty la cji po dzie lo nej przez
ilość zu ży wa ne go tle nu. Część nie li nio wo -
ści to dzia ła nie ob ję to ści mar twej ukła du
od de cho we go. Prze li czy łem to w 2002 r.,
Szwe dzi w la tach 50. i tak po wsta ły kon -
struk cje ACSC, DCSC, IS -MIX, za sto so wa no
rów nież ta ki sys tem daw ko wa nia do obie -
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gu tle no we go. Jest to ma ło do stęp na in for -
ma cja od Pie ree Buhl ma na głów ne go kon -
struk to ra z In ter spi ro. Po sze dłem krok da lej
na ukła dy o sta łym ppO2.

TLC – cał ko wi ta po jem ność płuc, VC –
po jem ność ży cio wa płuc, RV – ob ję tość za -
le ga ją ca, TV – ob ję tość od de cho wa, IRV –
ob ję tość za pa so wa wde cho wa,

ERV – ob ję tość za pa so wa wy de cho wa.

Wy kres am pli tu dy wen ty la cji w spo czyn -
ku i dla du że go wy sił ku, zmie nia się czę sto -
tli wość od dy cha nia rów nież am pli tu da. Na
wy kre sie za zna czy łem po chod ną dla du że -
go wy sił ku po cza sie dV/dt, to war tość mak -
sy mal na prze pły wu ob ję to ścio we go, z któ rą

mu si upo rać się po chła niacz CO2, zmniej -
sze nie tej war to ści pod no si efek tyw ność
dzia ła nia po chła nia cza.

Peł niej sze wy ja śnie nie stro ny me dycz nej
[6] str. 106. Kla sycz ny wy kres prze dru ko -
wy wa ny przez wie lu au to rów nie oma wia
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pa ra me trów wen ty la cyj nych, dla te go na ry -
so wa łem in ne po dej ście.

cdn.

Bi blio gra fia
www.pla zma.kap si.fi

„Phy sio lo gi cal and Hu man En gi ne ering Aspects

of Un der wa ter Bre athing Ap pa ra tus” UHMS Pu bli -

ca tion Num ber 76(UN DBR) 10/1/89 str 3.

„Wap no So do wa ne w Za sto so wa niach Woj sko -

wych” Ry szard Kłos MON 2009.

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

de cho we go” Ry szard Kłos AMW 2000.

Ma te ria ły in for ma cyj ne pro du cen ta wap na so do -

wa ne go.

„Me dy cy na Nur ko wa” Ja ro sław Krzy żak  2006

str. 106

http://rfum sphy sio lo gy.pbworks.com/w/pa -

ge/12566749/Acid -Ba se%20Ba lan ce -A%20Re spi ra -

to ry%20Ap pro ach

Ryszard Czarnecki

Chcesz opisać
wyjątkowe

nurkowanie?
Chcesz się podzielić

ciekawymi
informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://plazma.kapsi.fi/files/The%20True%20Work%20of%20Breathing%20in%20Rebreathers%20by%20Jack%20Kellon.pdf
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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

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

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

All the best!

Rudi
Stankiewicz

Padi Staff no. 610805
www.bestdivers.pl

tel.601321557

PierszaPomocPrzedmedyczna.pl

MMaaggaazzyynn  NNuurraass..iinnffoo  ppoobbiieerraannyy
jjeesstt  śśrreeddnniioo  ww  6655000000  eeggzz..,,

nniiee  mmoożżee  zzaabbrraakknnąąćć  
ww  nniimm  TTwwoojjeejj  rreekkllaammyy

kklliikknniijj  ppoo  sszzcczzeeggóółłyy

http://nuras.info/index.php?reklama,28
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.deepadventure.pl


Nuras.info 12/2017

88

Oprócz ro dzi mych ga tun ków zwie -
rząt, w pol skich wo dach spo ty ka my
rów nież ga tun ki ob ce. Są to osob ni -
ki, któ re wy stę pu ją po za swo im na -
tu ral nym za się giem. Więk szość z nich
nie sta no wi za gro że nia dla ota cza ją -
cej je przy ro dy – al bo nie ada ptu ją
się i wy mie ra ją, al bo, je żeli prze trwa -
ją w no wych wa run kach, two rzą nie -
wiel kie i sta bil ne po pu la cje, a ich
wpływ na ota cza ją ce je śro do wi sko
jest neu tral ny.

Rak prę go wa ty (Or co nec tes li mo sus)
Zwa ny rów nież ra kiem ame ry kań skim,

po cho dzi z Ame ry ki Pół noc nej. Osią ga 10-
12 cm dłu go ści. Od 1890 ro ku in tro du ko -
wa ny w oko li cach My śli bo rza, ja ko
al ter na ty wa dla prze my słu ra ko we go po eu -
ro pej skiej epi de mii ra czej dżu my. Stąd wła -
śnie roz po czę ła się je go eks pan sja na
Eu ro pę. Rak prę go wa ny pro wa dzi głów nie
noc ny tryb ży cia, dzień spę dza w kry jów -
ce. Jest od por ny na ra czą dżu mę, jed nak

mo że ją prze no sić na in ne ga tun ki ra ków.
Jest rów nież dość od por ny na za nie czysz -
cze nie śro do wi ska i mo że wy stę po wać na -
wet w wo dach po za kla so wych. Ze wzglę du

na nie wiel kie roz mia ry i nie zbyt smacz ne
mię so, nie przy jął się ja ko zwie rzę ho dow -
la ne. Obec nie trak to wa ny jest ja ko szkod -
nik, któ ry wy pie ra ro dzi me ga tun ki ra ków.

Gatunki inwazyjne w polskich wodach cz. 2

Rak prę go wa ny              fot. Łu kasz Hop pek Rak prę go wa ny              fot. Łu kasz Hop pek

Rak prę go wa ny              fot. Łu kasz Hop pek Rak prę go wa ny              fot. Łu kasz Hop pek
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Rak sy gna ło wy (Pa ci fa sta cus le niu scu lus)
Zo stał spro wa dzo ny do Pol ski w ce lach

ho dow la nych (trzy krot nie w ilo ści 40 tys.
sztuk). Mia ło to na ce lu za stą pie nie na szej
po pu la cji ra ków prze trze bio nych dżu mą ra -
czą. Był od por ny na tę cho ro bę, a po nad to

Rak prę go wa ny         fot. Bo gu sław Chmiel nik

Rak prę go wa ny                                                             fot. Łu kasz Hop pek

Rak prę go wa ny             fot. Łu kasz Hop pek Rak prę go wa ny         fot. Bo gu sław Chmiel nik

Rak sy gna ło wy Źró dło:      ww.fi shin gin fin land.fi
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szyb ciej osią gał doj rza łość płcio wą. Ra ki te
pro wa dzą osia dły tryb ży cia, po zo sta jąc w
wy bra nych miej scach. Z re gu ły uni ka ją
świa tła, wy cho dząc na żer no cą i przed
wscho dem słoń ca po wra ca jąc do kry jó wek.
By tu ją w stre fie przy brze żnej je zior o do -
brym na tle nie niu wo dy i twar dym dnie. Ga -
tu nek ten to le ru je za so le nie wo dy do 20
ppt, gór na gra ni ca je go to le ran cji na tem pe -
ra tu rę wy no si 33°C. Rak sy gna ło wy nie bu -
du je kry jó wek, spo ty ka ny jest na głę bo ko ści
10-20 m. Obec nie jest ho do wa ny w trzy na -
stu kra jach eu ro pej skich. W Pol sce za nie -

cha no pro duk cji te go ga tun ku w ho dow li
sta wo wej ze wzglę du na mo żli wość uciecz -
ki z obiek tów ho dow la nych i no si ciel stwo
cho rób.

Żółw czer wo no li cy (Tra che mys scrip ta)
W ob rę bie te go ga tun ku wy stę pu je osiem -

na ście pod ga tun ków żół wi ró żnią cych się ry -
sun kiem na ka ra pak sie i pla stro nie oraz
ko lo rem plam i pa sów – od żół tych przez po -
ma rań czo we do czer wo nych. Jest to pół noc -
no ame ry kań ski żółw ozdob ny, któ re go
na tu ral ny za sięg wy stę po wa nia obej mu je
głów nie środ ko wo -wschod nią część Sta nów

Zjed no czo nych. Obec ny rze czy wi sty za sięg
wy stę po wa nia te go ga da jest jed nak znacz -
nie więk szy – obej mu je prak tycz nie wszyst -
kie kon ty nen ty (po za An tark ty dą) oraz wie le
wysp oce anicz nych. Z te go wzglę du jest
uzna wa ny za naj bar dziej roz po wszech nio -
ne go żół wia wod no -błot ne go na świe cie. W
Eu ro pie żół wie czer wo no li ce za sie dla ją wie -
le zbior ni ków i cie ków w więk szo ści państw,
w tym rów nież w Pol sce.

Natalia Kasowska

żółw żół to li cy                                                             fot. Na ta lia Ka sow ska Żółw czer wo no li cy         fot. Na ta lia Ka sow ska
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El Co man dan te by wał 
na po li go nie draw skim

Cie ka wost ka – ku bań ski dyk ta tor Fi del
Ca stro kil ka krot nie uczest ni czył w ćwi cze -
niach Ukła du War szaw skie go w Olesz nie
pod Draw skiem Po mor skim. Ostat ni raz w
1988 ro ku.

Jak wspo mi na ją miesz kań cy Draw ska Po -
mor skie go, zwią za ni wów czas za wo do wo
z po li go nem, przy wód ca Ku by lą do wał na
lot ni sku pod Mi ro sław cem. Spał w wil li re -
pre zen ta cyj nej w Olesz nie i stam tąd od by -
wał ro we ro we wy ciecz ki z Woj cie chem
Ja ru zel skim. Pod czas gdy ta dwój ka je cha -
ła obok sie bie i dys ku to wa ła, za ni mi po dą -
żał ca ły sztab ochro nia rzy i ob słu gi. W ha li
spor to wej w tej sa mej miej sco wo ści gry wa -
li rów nież w ping -pon ga. Uczest ni czy li ta -

F. Ca stro i ge ne rał Woj ciech Ja ru zel ski na Lot ni sku Mi ro sła wiec w 1972 r.
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kże w kon cer cie w nie ist nie ją cym już am fi -
te atrze.

– Naj więk szy z kon cer tów w am fi te atrze
w Olesz nie od był się pod czas wiel kich ma -
new rów pol skiej ar mii la tem 1988 r. Am fi -
te atr za peł nił się po sa me brze gi. My ślę, że
tak na praw dę nie by ło wa żne kto i ja kie
kon cer ty da wał te go la ta. Naj wa żniej si by li
wi dzo wie. W pierw szym rzę dzie obok sie -
bie usie dli ge ne rał Woj ciech Ja ru zel ski i...
przy wód ca ku bań ski Fi del Ca stro – mó wi
To masz Ja syk z Ma ga zy nu Draw skie go, jed -
ne go z Pa tro nów Me dial nych Ak cji „Je zio -
ro Ta jem nic”.

Wcze śniej El Co man dan te od wie dził Po -
mo rze w czerw cu 1972 ro ku. Fi del Ca stro,
przy wód ca re wo lu cji ku bań skiej i wie lo let -

ni dyk ta tor te go kra ju, zmarł rok te mu. Miał
90 lat.

Ano ma lia na je zio rze Lu bie
Cie ka wost ka – na je zio rze Lu bie wy stę -

pu je ano ma lia w po sta ci ró żni cy po zio mów
lu stra wo dy. Wy no si ona aż 23 cen ty me try!
Nie do koń ca wia do mo, jak to jest mo żli -
we…

Ze wzglę du na ano ma lię ma gne tycz ną,
po mię dzy krań cem za chod nim i wschod -
nim je zio ra wy stę pu je ró żni ca po zio mów
lu stra wo dy. Jest to zja wi sko bar dzo rzad kie
i je dy ne na Po je zie rzu Draw skim. Do tąd nie
zo sta ło do kład nie wy ja śnio ne.

Lu bie to dru gie po Draw sku naj więk sze
je zio ro te go po je zie rza. Po wierzch nia zwier -
cia dła wo dy wy no si 1487,5 ha i znaj du je się
na wy so ko ści 95,5 m n.p.m. Głę bo kość się -
ga 46,2 m, zaś dłu gość prze kra cza 14 km.
Na je zio rze znaj du je się pięć wysp. Je go po -
łu dnio wy brzeg po ra sta Pusz cza Draw ska.
Przez Lu bie, po dob nie jak przez jez. Draw -
sko, prze pły wa rze ka Dra wa. Po łu dnio wy
brzeg je zio ra (od stro ny Kar wic) nie jest do -
stęp ny dla osób cy wil nych. Znaj du je się tam
je den z naj więk szych po li go nów woj sko -
wych w Eu ro pie – Po li gon Draw ski.

Film z Mi sji na je zio rze Lu bie w ra mach
Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”.

www.youtu be.com

Za gad ka sie dem dzie sią te go
szó ste go me tra 
na dal nie roz wią za na

Pa pież Jan Pa weł II z Ca stro. Tak się zło ży ło, że
dro gi obu tych osób prze ci na ły Po je zie rze Draw -
skie

Jez. Drawsko                     fot. M. Kruk

https://www.youtube.com/watch?v=dreCLaj6xD4
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Wciąż nie wia do mo, co spo czy wa na 76
me trze głę bo ko ści je zio ra Draw sko. Obiekt
uwiecz nio ny na zdję ciu so na ro wym przy -
po mi na po szu ki wa ne go mi ni „U -Bo ota” z
okre su II woj ny świa to wej. Cze ka na śmiał -
ków, któ rym uda się go sfil mo wać. Tym cza -
sem wraz z ochło dze niem w je zio rze
po pra wia się wi zu ra.

Do zej ścia na ta ką głę bo kość naj bez -
piecz niej wy ko rzy stać ro bo ta pod wod ne go.
Pró bo wa no tej sztu ki tuż po od kry ciu ist nie -
nia ta jem ni cze go obiek tu, w lip cu 2017 ro -

ku. Pró by prze cią gnę ły się ta kże na noc.
Uczest ni czył w nich m.in. Łu kasz Or lic ki,
szef Gru py Eks plo ra cyj nej Mie sięcz ni ka
„Od kryw ca”, Pa tro na Me dial ne go Ak cji.
Ba da nia nie przy nio sły wów czas re zul ta tu.
Sil ne prą dy pod wod ne ode pchnę ły ro bo ta
pod wod ne go od ce lu. Choć ba da cze wy ko -
na li po nad trzy dzie ści na jaz dów ło dzią z
so na rem, przy du żej fa li i nie sprzy ja ją cej
po go dzie, na za gad ko wy, ośmio me tro wy
obiekt tra fi li za le d wie dwa ra zy. Wrak na -
dal cze ka na zba da nie…

Po je zie rze Draw skie za pra sza po szu ki -
wa czy przy gód. Nad sy łaj cie swo je re la cje z
przy gód na je zio rze Draw sko i Lu bie!
http://je zio ro ta jem nic.pl/zglos -in for ma cje/

Ekipy poszukiwaczy pracują w każdych warunkach
Honorata Matuszewska -  Dziewczyna Akcji 2017
bierze aktywny udział w działaniach
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NA BI JA NIE BU TLI
Na stro nie in ter ne to wej Ak cji „Je zio ro Ta -

jem nic”, w za kład ce „Wo kół Ak cji” wpro -
wa dzi li śmy ru bry kę „Na bi ja nie bu tli”.
Pu bli ku je my tam in for ma cje o miej scach,
któ re stwa rza ją ta ką mo żli wość. Na ra zie są
trzy: Ba za „OCTO” oraz Cen trum i Szko ła
Nur ko wa nia „Eu fo ria Di ve” w Cza plin ku, a
ta kże Ba za Nur ko wa Ośro dek „Is land
Camp” nad j. Sie ci no w gmi nie Zło cie niec.
Przed przy jaz dem na le ży skon tak to wać się
z ob słu gą i upew nić, że na bi ja nie bu tli jest
mo żli we da ne go dnia.

Tych, któ rzy nie zo sta li umiesz cze ni na
na szej stro nie, a o któ rych po pro stu nie
wie my, pro si my o kon takt. We wspo mnia -
nej za kład ce zu peł nie bez płat nie znaj dą się
lin ki do wszyst kich miejsc umo żli wia ją cych
na bi ja nie bu tli, a któ re znaj du ją się na te re -
nie po wia tu draw skie go i na je go obrze żach
(w gmi nach przy le głych do gra nic po wia tu).
Za pra sza my do kon tak tu: http://je zio ro ta -
jem nic.pl/zglos -in for ma cje/

SPR ZĘT
Nie zbęd ny sprzęt nur ko wy mo żna na być

w draw skiej fir mie ECN Sys te my Nur ko we

(je den ze Spon so rów na gro dy za „U -Bo ota”
z je zio ra Draw sko).

NOC LE GI
http://www.po wiat draw ski.pl/tu ry sty -

ka/ba za -noc le go wa/
PO GO DA NA JE ZIO RACH
http://www.za gle.po go dyn ka.pl/in -

dex.php/po go da

Ta jem nic po szu ka ją 
ta kże na lą dzie

Pierw sze go grud nia 2017 ro ku ze bra ła
się gru pa ini cju ją ca po wsta nie Sto wa rzy sze -
nia Hi sto rycz no–Kul tu ral ne go TEM PEL -
BURG. Są to eks plo ra to rzy, któ rych
po łą czy ła dzia łal ność w ra mach Ak cji „Je -
zio ro Ta jem nic”.

Co to jest?
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Tem pel burg to daw na (przed 1945 r.) na -
zwa Cza plin ka. W ra mach sto wa rzy sze nia
dzia łal ność i człon ko stwo za de kla ro wa ło
po nad 20 osób. Pre ze sem na wal nym zgro -

ma dze niu wy bra ny zo stał Ma riusz Kap -
czuk, po sia dacz Cer ty fi ka tu uczest nic twa w
Ak cji „Je zio ro Ta jem nic” z ma gicz nym nu -
me rem 1 (zna lazł w oko li cy Cza plin ka m.in.
gu zik z płasz cza Krieg sma ri ne, któ ry stał się
asump tem do uru cho mie nia Ak cji). Wi ce -
pre ze sem zo stał Da riusz de Lorm, se kre ta -
rzem Mar cin Ro szak, skarb ni kiem – Pa weł
No wa kow ski.

Te re nem dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia jest
ob szar Rze czy po spo li tej Pol skiej, a w
szcze gól no ści te ren wo je wódz twa za chod -

nio po mor skie go. Re la cje z wy praw i od kryć
bę dzie mo żna od na leźć m.in. na stro nach
Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”.

Ce lem sto wa rzy sze nia bę dzie pro wa dze -
nie dzia łań na rzecz ochro ny i za cho wa nia
pol skich dóbr kul tu ry i dzie dzic twa na ro do -
we go, pod trzy my wa nia i po pu la ry za cji tra -
dy cji na ro do wej, pie lę gno wa nia pol sko ści
oraz roz wo ju świa do mo ści na ro do wej, oby -
wa tel skiej i kul tu ro wej, two rze nie po zy tyw -
ne go wi ze run ku osób zaj mu ją cych się
dzia łal no ścią po szu ki waw czą, w tym kre -
owa nie ko dek su eks plo ra cji, zgod ne go z ist -
nie ją cym pra wem oraz sze rze nie in for ma cji
i pro pa go wa nie eks plo ra cji zgod nej z pra -
wem. Jed nym z ce lów jest rów nież krze wie -
nie kul tu ry hi sto rycz nej wśród dzie ci i
mło dzie ży. Do ku men ty re je stra cyj ne ma ją
zo stać zło żo ne jesz cze w tym to ku ka len -
da rzo wym.
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Ak tu al na li sta człon ków skła da się w du -
żej mie rze z osób moc no za słu żo nych dla
Ak cji. Są to: Da riusz de Lorm, Alek san dra
de Lorm, Ho no ra ta Ma tu szew ska, Ma rek
To ma szew ski, Ma riusz Kap czuk, Mo ni ka
Kap czuk, Pa weł No wa kow ski, Ro bert Si kor -
ski, Ar tur Cyw ka, Bar tosz Na wa ra, An drzej
Kur piel, Do ro ta Kur piel, Ja ro sław Ka rol -
czuk, Ro bert Pa trzyń ski, Piotr Ja nic ki, Ali na
Cyw ka, Mi chał Ry ma rek, Ja cek No wa kow -
ski, Do ro ta Na wa ra, Sła wo mir Ko la siń ski,

Je rzy Kuc, Mar cin Ro szak i Wie sław Pio -
trow ski. Sym pa ty kiem Sto wa rzy sze nia jest
rów nież Sta ro sta Draw ski Sta ni sław Ku -
czyń ski, któ ry uczest ni czył w ze bra niu Sto -
wa rzy sze nia.

Am ba sa dor Wie sław 
Pio trow ski wy ró żnio ny

Ra da Po wia tu Draw skie go pod czas nie -
daw nej se sji (1 grud nia 2017 r.) nada ła ty tuł
„Za słu żo ny dla Po wia tu Draw skie go” kil ku
oso bom. Dwie z nich zwią za ne są z Ak cją
„Je zio ro Ta jem nic”. Dziś pre zen ta cja Wie -
sła wa Pio trow skie go – Am ba sa do ra Ak cji.

Wnio sek o nada nie ty tu łu „Za słu żo ny dla
Po wia tu Draw skie go” dla Wie sła wa Pio -
trow skie go zgło si ła Ko mi sja Oświa ty Ra dy
Po wia tu Draw skie go. Je go uza sad nie niem
jest uzna nie za sług Pa na Wie sła wa na rzecz
Po wia tu Draw skie go. Od 1980 r. pra cu je on
ja ko stra żak za wo do wy. Od 1982 r. pra cu -
je w Jed no st ce Woj sko wej w Olesz nie, ak -
tu al nie ja ko stra żak - ra tow nik. Pan Wie sław
Pio trow ski to mi ło śnik i pa sjo nat hi sto rii
Pol ski, a w szcze gól no ści hi sto rii po wia tu
draw skie go. Jest po sia da czem ogrom nych
zbio rów zwią za nych z hi sto rią po wia tu, a
ta kże hi sto rią woj sko wo ści, ży cia spo łecz -
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ne go i kul tu ral ne go Pol ski i Eu ro py. Po pu -
la ry zu je wie dzę hi sto rycz ną wśród dzie ci,
mło dzie ży oraz do ro słych po przez or ga ni -
zo wa nie wy staw i warsz ta tów hi sto rycz -
nych, na któ rych eks po nu je swo je cen ne
zbio ry. Współ pra cu je z wie lo ma szko ła mi

na te re nie po wia tu draw skie go, mię dzy in -
ny mi są to: Szko ła Pod sta wo wa w Draw sku
Pom. (obec nie Szko ła Pod sta wo wa Nr 1 w
Draw sku Pom.), Gim na zjum w Draw sku
Pom. (obec nie Szko ła Pod sta wo wa Nr 2 w
Draw sku Pom.), Ze spół Szkół Po nad gim na -
zjal nych w Ka li szu Pom., Ze spół Pla có wek
Edu ka cyj no -Te ra peu tycz nych w Bo bro wie,
Szko ła Pod sta wo wa w Cza plin ku.

Pan Wie sław Pio trow ski utwo rzył Izbę
Re gio nal ną w Miej skiej i Po wia to wej Bi blio -
te ce Pu blicz nej im. Ste fa na Że rom skie go w
Draw sku Pom., któ ra za wie ra wie le eks po -
na tów pry wat nych się ga ją cych VII wie ku.
Za dzia łal ność spo łecz ną i za wo do wą Pan
Wie sław Pio trow ski zo stał od zna czo ny i
wy ró żnio ny od zna cze nia mi pań stwo wy mi
oraz lo kal ny mi m.in. Zło tą Od zna ką Mi ni -
stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go „Za
opie kę nad za byt ka mi”; Ho no ro wym Zło -
tym Ża glem; Ty tu łem „Czło wiek Ro ku
2016” w ple bi scy cie Gło su Ko sza liń skie go;
Zło tym me da lem Sił Zbroj nych „W słu żbie
dla Oj czy zny”; Me da lem za za słu gi dla
obron no ści kra ju; Ty tu ła mi: „Przy ja ciel
Szko ły Pod sta wo wej Nr 1w Draw sku Po -
mor skim” i „Przy ja ciel Ze spo łu Szkół Po -
nad gim na zjal nych w Ka li szu Po mor skim”.

Sta tu et ka zo sta nie wrę czo na pod czas
spo tka nia no wo rocz ne go ze Sta ro stą Sta ni -
sła wem Ku czyń skim, któ re od bę dzie się 9
stycz nia w Draw sku Po mor skim. Po no wym
ro ku za pre zen tu je my ta kże film opo wia da -
ją cy o Pa nu Wie sła wie.

Ser decz nie gra tu lu je my!

To nie był ro bot
Na dnie je zio ra Draw sko spo czy wa

dziw ny obiekt zwa ny „Trans for mers”. Jak
się oka zu je, jest to kon struk cja zło żo na z
po łą czo nych frag men tów aut.

Ory gi nal ny „Trans for mers” to m.in. se ria
fil mów z su per no wo cze sny mi, zmien no -
kształt ny mi ro bo ta mi w ro li głów nej. To
„ży we ma szy ny”, któ re zmie nia ją się w sa -

Wiesław Piotrowski otrzymuje Certyfikat
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mo cho dy. Być mo że z te go po wo du struk -
tu ra na dnie je zio ra zo sta ła ochrzczo na tym
wła śnie mia nem.

– Zdję cie zo sta ło wy ko na ne zi mą br.
pod czas nur ko wa nia w OW Draw tur nad
jez. Draw sko, wraz z Mar ci nem Szyr wie lem
i Ma riu szem Szy mań skim, któ rzy są już cer -
ty fi ko wa ny mi uczest ni ka mi ak cji JT. To tzw.

Trans for mers. Są to po łą czo ne ze so bą ka ro -
se rie ja kichś aut i przy mo co wa ne do ste la -
ża. Do cze go ta kon struk cja słu ży – nie
wiem. Być mo że do ja kichś ćwi czeń szko -
le nio wych dla płe two nur ków lub po pro stu
ja ko ko lej na atrak cja nur ko wa – mó wi Emil
Ko zak, wła ści ciel cza pli nec kiej Szko ły Nur -
ko wa nia „Eu fo ria Di ve”.

Zi mą tak na praw dę se zon spor tów nur -
ko wych wkra cza w naj ko rzyst niej szy okres.
Po je zie rze Draw skie ofe ru je do sko na łe wa -
run ki w licz nych je zio rach. Dla cze go okres
je sien ny i zi mo wy jest atrak cyj nym cza sem
na nur ko wa nie? Po nie waż spa da ją ce tem -
pe ra tu ry spra wia ją, że przej rzy stość wo dy
zna czą co wzra sta i się ga cza sem kil ku na stu
me trów. Oczom fa nów te go spor tu uka zu ją
się wi do ki nie do stęp ne la tem. I tak bę dzie
przez na stęp ne mie sią ce!

Chęt nych, aby obej rzeć „Trans for mer sa”
z bli ska za pra sza „Eu fo ria Di ve”:
https://www.fa ce bo ok.com/eu fo ria DI -
VE/?hc_ref=PA GES_TI ME LI NE

Fot. Emil Ko zak

Eu ge niusz Pie ce wicz 
– za słu żo ny

Ra da Po wia tu Draw skie go pod czas nie -
daw nej se sji (1 grud nia 2017 r.) nada ła ty tuł
„Za słu żo ny dla Po wia tu Draw skie go” kil ku
oso bom. Dwie z nich zwią za ne są z Ak cją
„Je zio ro Ta jem nic”. Dziś pre zen ta cja ko lej -
nej – Eu ge niu sza Pie ce wi cza.

Wnio sek o nada nie Eu ge niu szo wi Pie ce -
wi czo wi ty tu łu „Za słu żo ny dla Po wia tu
Draw skie go” zgło si ło Sto wa rzy sze nie Przy -
ja ciół Draw ska „ME AN DER”. Je go uza sad -
nie niem jest uzna nie za sług Pa na
Pie ce wi cza na rzecz Po wia tu Draw skie go.
To spo łecz nik, z ini cja ty wy któ re go po wstał
w Draw sku Po mor skim Po mnik So li dar no -
ści przy pla cu Bał tyc kim oraz usta wio ne zo -
sta ły me ga li ty na po la nie z za byt ko wym
dę bem w Par ku Cho pi na. Mi ło śnik przy ro -
dy, od kryw ca śla dów przod ków sprzed ty -
się cy lat, pro mo tor na tu ral nych wa lo rów
przy rod ni czych, pro pa ga tor roz wo ju re gio -



Nuras.info 12/2017

100

nu draw skie go. Z je go ini cja ty wy pro mo wa -
no wa lo ry zie mi draw skiej w kil ku pro gra -
mach TVP oraz w Ra diu Ko sza lin i Ra diu
Szcze cin. Pro pa ga tor szla ków ro we ro wych,
po my sło daw ca utwo rze nia atrak cyj nej ście -

żki ro we ro wej na tra sie nie czyn nej ko lej ki
wą sko to ro wej. Pan Pie ce wicz to czło wiek z
pa sją. Już wcze śniej, bo w 2005 r.za dzia -
łal ność spo łecz ną i za wo do wą otrzy mał ty -
tuł „Za słu żo ny dla Draw ska Po mor skie go”.

Sta tu et ka zo sta nie wrę czo na pod czas
spo tka nia no wo rocz ne go ze Sta ro stą Sta ni -
sła wem Ku czyń skim, któ re od bę dzie się 9
stycz nia w Draw sku Po mor skim. Po no wym
ro ku za pre zen tu je my ta kże film opo wia da -
ją cy o Pa nu Wie sła wie.

Ser decz nie gra tu lu je my!

No wy Rok na 105!
Na ko niec 2017 ro ku łow cy „U -Bo ota” z

je zio ra Draw sko otrzy ma li nie spo dzian kę.
No wy spon sor – Ośro dek Szko le nia Kie row -
ców „MEL NYC ZOK” – pod bił na gro dę o
ko lej ne 5 tys. zł.

Mi ro sław Mel ny czok, wła ści ciel fir my,
któ ra ma swo ją sie dzi bę w Da le wie za po -
wia da sze ro kie wy ko rzy sta nie lo go Ak cji
„Je zio ro Ta jem nic”. Znaj dzie się ono m.in.
na sa mo cho dach wy ko rzy sty wa nych przez
przed się bior stwo. Po jaz dów jest spo ro, po -
nie waż dzię ki tej fir mie mo żna zdo być pra -
wie wszyst kie ro dza je upraw nień (np. AM,
A1, A2, A, B, B+E). Fir ma pro wa dzi kur sy

dla miesz kań ców Łob za, Zło cień ca, Cza -
plin ka i Po łczy na Zdro ju. Co war te pod kre -
śle nia, szko li rów nież oso by nie sły szą ce.
Po le ca my!

Obec nie Spon so ra mi na gro dy, któ ra wy -
no si już 105 ty się cy zło tych, są: Po wiat
Draw ski, Gmi na Zło cie niec, Ka bel Tech nik
Pol ska sp. z o.o., Ho tel „Pa łac Siem czy no”
wraz z Hen ry kow skim Sto wa rzy sze niem w
Siem czy nie, ECN – Sys te my Nur ko we z
Draw ska Po mor skie go, World Tech nix ze
Zło cień ca, Cen trum Re kla my Emen z Draw -
ska Po mor skie go, su per mar ket In ter marché
z Draw ska Pom., fir ma „Mo to –Styl” z Cza -

Eugeniusz Piecewicz
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plin ka, Przed się bior stwo Tu ry stycz ne wraz
z Re stau ra cją „Sta ry Dra him” w Sta rym
Draw sku, Za kład Mię sny „Nie dźwiedź” z
Ka li sza Po mor skie go, Po mor ski Bank Spół -
dziel czy Świ dwin, Di ver Se rvi ce s.c. ze Star -
gar du, „Sła wo gród” z Cza plin ka, Sto wa-
rzy sze nie „Wra ker si” z Ło dzi, Mu zeum Mo -
to ry za cji i Tech ni ki w Otrę bu sach pod War -
sza wą, Ku sa Woj ciech Usłu gi

Ga stro no micz ne „Fast Fo od” z Cza plin ka,
„Ma ki bau” Piotr Ma kow ski z By to mia, Piz -
ze ria Los Ame ri ca nos z Cza plin ka, PHU
MAXX z Ra dom ska oraz OSK „MEL NYC -
ZOK”.

Pro fil in ter ne to wy OSK „MEL NYC ZOK”:
https://www.fa ce bo ok.com/O%C5%9Bro -
dek -Szko le nia -Kie rowc%C3%B3w -MEL -
NYC ZOK -517534774981572/

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

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