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Od Redakcji
Kolejny rok ogłasza swój wielki finał rozświetlając grudniową ciemność tysiącami radosnych fajerwerków. Przed
nami kolejnych dwanaście miesięcy, które już od jakiegoś czasu wypełniamy konkretnymi planami i postanowieniami, wszystko to przeplatamy bardziej lub mniej śmiałymi marzeniami i scenariusz na niepowtarzalny rok mamy
gotowy. To nic, że realizacja wszystkich tych założeń najczęściej okazuje się utopią, ważne, że przynajmniej część
udaje się zrealizować, zwłaszcza część związaną z odkrywaniem podwodnych tajemnic naszej planety. Z ogromną satysfakcją publikujemy relacje z podróży będących spełnieniem Waszych marzeń, inspirując Czytelników do
rozwijania nurkowej pasji, która tak naprawdę nie ogranicza się do przebywania pod wodą, raz bardziej zieloną,
czasem turkusową, innym razem w zachwycającym odcieniu błękitu, a już niedługo mamy nadzieję, również pod
lodową taflą. Nurkowanie wiąże się przecież z podróżami po najróżniejszych zakątkach świata, z poznawaniem tamtejszych kultur, nawiązywaniem znajomości, czasem nawet głębokich przyjaźni w różnych szerokościach geograficznych. Nurkowanie to również badanie historii zainicjowane spoczywającymi na dnie obiektami, które czasem
staje się pretekstem do bardziej wnikliwego zgłębiania przeszłości danego regionu. Jaka jest więc recepta, aby
kolejny rok sprzyjał spełnianiu marzeń, prowokował ciągły rozwój, nie tylko poprzez rozszerzanie wiedzy z różnych
dziedzin życia, ale również dzięki zdobywaniu doświadczenia, nawiązywaniu nowych przyjaźni, budowaniu poczucia odpowiedzialności a do tego obfitował w wiele niepowtarzalnych chwil. W nadchodzącym nowym roku życzymy Wam zatem spełnienia marzeń, realizacji planów, wytrwałości w noworocznych postanowieniach, ale przede
wszystkim jak najwięcej nieskończonej radości jaką obdarowuje nas wielki błękit!
Redakcja
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Kobanya i Molnar Janos
– kopalnia i jaskinia niezwykła
Budapeszt kojarzy nam się przede
wszystkim jako piękne miasto nad
Dunajem, które swoim urokiem, architekturą i położeniem przyciąga turystów z całego świata. Faktycznie,
podczas dwóch wyjazdów nurkowych,
które organizowałem w kwietniu i listopadzie 2017 roku, w centrum Budapesztu dało się słyszeć języki
wszelakich narodowości.
Byli tam między innymi Japończycy,
Chińczycy, Hiszpanie, Francuzi, bardzo dużo Rosjan, Niemcy, a może to Austriacy. Tu
i ówdzie dało się słyszeć również polski akcent. Jak wszyscy turyści, zwiedzanie centrum Budapesztu zaczęliśmy od bazyliki
Świętego Istvana, czyli po naszemu Stefana,
patrona Węgier. Pierwszy władca korono4
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wany na króla Węgier za swojego panowania zjednoczył wiele plemion węgierskich,
tym samym powiększając terytorium Węgier. Zakończył również proces chrystianizacji swojego narodu.
Turystyczne życie Budapesztu toczy się
wzdłuż Dunaju. To głównie tam skoncentrowane są perełki architektoniczne miasta.

Nie sposób nie zachwycić się choćby budynkiem parlamentu, który zrobił na mnie
ogromne wrażenie, mimo że jestem raczej
laikiem i ignorantem w kwestii zabytkowych budowli.
Zwiedzając centrum Budapesztu nie można oczywiście pominąć kuchni węgierskiej, wypada przecież skosztować słynne-
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go węgierskiego gulaszu czy leczo. Uwierzcie mi – liczne knajpki, bary, restauracje i
różnego rodzaju twory gastronomiczne
prześcigają się tu w pomysłach zachęcających turystów do degustacji rozmaitych potraw, czasami zwykłych, ale podanych w
tak wyszukany sposób, że aż przesadzonych w wyglądzie i smaku... Przecież po
nurkowaniu też trzeba coś robić! Nie bez
powodu zacząłem moją relację z nurkowań
pod Budapesztem od tego wątku, bowiem
zarówno na kwietniowej, jak i listopadowej
wyprawie w załodze były osoby nienurkujące, które jednak nie miały czasu na nudę.
Kiedy nurkująca część załogi zgłębiała podwodne tajemnice, pozostali spędzali czas
zwiedzając miasto. Po nurkowaniach ci
pierwsi zazwyczaj dołączali do tych drugich po to, aby wreszcie skosztować prawdziwej węgierskiej kuchni. Wszystko ładnie
się zatem zazębiało.
W Budapeszcie nurkować można w
dwóch miejscach: w kopalni Kobanya i w
jaskini Molnar Janos. Jedno i drugie różni
się od siebie zasadniczo, ale i jedno, i drugie ma swój niepowtarzalny klimat. Zdecydowanie warto najpierw zanurkować w
kopalni Kobanya, a potem dopiero w jaski-
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ni. Scenariusz zawsze jest ten sam. Po nurkowaniach w Kobanya Mine ekipa wychodziła zafascynowana i zdumiewająco
zadowolona, ale gdy drugiego dnia nurkowaliśmy w jaskini Molnar Janos, te same
osoby, jeszcze bardziej zauroczone feno-

menalnym nurkowaniem, wynurzały się z
niepowtarzalnym grymasem zadowolenia
na twarzy. Zresztą ze mną na czele, mimo
że byłem tam już kilka razy. Bo czyż może
nie podobać się spacer nad Morskie Oko w
polskich Tatrach? Mimo że byliśmy tam kil-
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ka razy, czy nie zachwycamy się tym widokiem wciąż na nowo? Tak właśnie działa na
nas nurkowanie w Kobanya, a szczególnie
Molnar Janos.
Zaprawdę powiadam Wam – takie wrażenia jak w Molnar Janos mamy najbliżej w
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meksykańskich cenotach z tą różnicą, że tu
mamy 800 km ze stolicy Polski, a do Meksyku, sami policzcie.
Zarówno w kwietniu, jak i podczas drugiej wyprawy jesienią 2017 roku podróż z

Warszawy do Budapesztu zajęła nam około 10 godzin. Plus minus oczywiście, bo zależy, kto jak jeździ i czym. Jadąc tam
transporterem w cztery osoby okazało się,
że koszt dojazdu wyniósł około 250 zł na
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głowę. Tak więc dojechać można w te ciekawie miejsca nurkowe całkiem szybko i na
dodatek niedrogo.
Kobanya to stara kopalnia działająca w
XVIII wieku. Najstarsza kopalnia wapienia
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na świecie. Budapeszt zbudowany jest z kamienia pochodzącego właśnie z Kobanya.
W kopalni jest 300 km korytarzy, część zalanych – ku uciesze gawiedzi nurkowej.
Z kopalni z czasem zaczął korzystać browar, który powstał z połączenia trzech od-

dzielnych browarów. W roku 1862 browar
został zakupiony przez Antona Drehera. To
prawdziwy potentat browarniczy tamtych
czasów. Kupił także w 1859 roku browar
Michelob koło Saaza w Czechach, a jego
syn Anton Dreher junior nabył w 1869 roku
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browar Trieste. Węgierskie piwo Dreher i
włoska Birra Dreher istnieją do dzisiaj! Połączenie dobrej wody z tutejszych studni i
stałych temperatur w niezmierzonych korytarzach piwnic dawało doskonałe warunki
dla produkcji wyśmienitego piwa. Stopnio-
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wo miejsce stało się centrum węgierskiego
przemysłu piwowarskiego. Dziś część terenu jest własnością miasta, a część lokalnego browaru, który ciągle produkuje piwo z

wody, w której dane było nam zanurkować.
Jako że miasto jest właścicielem znaczącej
części, nurkowie są uzależnieni od rządów
lokalnych urzędników. Często robi się tam
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różne imprezy typu bieganie podziemne,
ujęcia do filmów, jednak wycieczki turystyczne nie są na szczęście powszechne.
W Kobanya Mine jest kilka tras do nur-
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kowania, ale tylko jedna z tzw. open water,
czyli powierzchnią nad głową. Większość
tras zdecydowanie przypomina nurkowanie
w rasowej jaskini. Trudno mi rozgryźć lo-

kalnych organizatorów nurkowania, albowiem jedni zabrali nas w kwietniu w bardziej zaawansowane korytarze, a inni w
listopadzie stwierdzili, że tam, gdzie są za-
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lane korytarze mogą pójść tylko osoby z
uprawnieniami jaskiniowymi. Żeby było
śmieszniej, to byli ci sami przewodnicy, ale
zarządzani przez innych organizatorów.
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Jakkolwiek to brzmi, na pewno, jeżeli chcemy zobaczyć coś bardziej interesującego,
lepiej mieć uprawniania do nurkowań jaski-

niowych. Dla osób, które nie mają takich
uprawnień, zostaje w zasadzie jedno miejsce w Kobanya, gdzie nad powierzchnią
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wody jest powietrze i można się w każdym
momencie wynurzyć. Maksymalna głębokość w tym miejscu wynosi 31 metrów, są
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tam trzy piętra, które można zwiedzić. Raczej nie sposób zabłądzić, aczkolwiek z tego miejsca odchodzi kilka korytarzy.
Kierowanie się tam bez przewodnika czy
stosownych umiejętności może mieć już
przykre konsekwencje. Kobanya ma swój
klimat. Już sam fakt, że wjeżdża się samochodem pod ziemię w jakieś labirynty, robi
wrażenie. Gdyby nie przewodnik, trudno
byłoby trafić do wyjścia. Tam też się przebieramy i wchodzimy w mniejszych podgrupach do wody. Woda ma 12-14 stopni i
jest bardzo czysta, ze względu na to, że wapienne skały nie pozwalają rozkwitać jakiemukolwiek życiu. Odczyn wody jest
niesprzyjający, a dodatkowo cały czas jest
przecież ciemno. Pod wodą zastajemy klimaty kopalniane, jakieś rury, belki, wózek,
kiedyś ciągnięty przez konie. Najciekawsze
są jednak te korytarze i architektura, która
buduje w nas poczucie, że faktycznie robimy coś niezwykłego. Można to miejsce spokojnie odwiedzać kilka razy i się nie
znudzi, ale oczywiście lepiej wracać z
uprawnieniami jaskiniowymi typu cave diver.
W miejsce, gdzie jest tak zwany pęcherz
powietrza czy open water w sumie można

wejść i z pojedynczą butlą, ale zdecydowanie
będę zawsze zachęcał, aby zabrać przynajmniej stage. Twin lub sidemount to już full wypas!
Po sobotnich nurkowaniach w Kobanya,
szybki prysznic w hotelu i oczywiście wygłodniali, siłą rzeczy trafiamy do centrum
Budapesztu, którego urok i piękno przez

12

niejednego zostały docenione.
Niedziela to nurkowania w jaskini Molnar Janos. Prawdziwa bajka! Temperatura
wody do 10 metrów głębokości ma 28 stopni, poniżej 20 stopni, zatem nurkować można cały rok i na pewno nie zmarzniemy.
Wejście do jaskini znajduje się w centrum
Budapesztu, 200 metrów od Dunaju, a jed-
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nak rzeka z wodami jaskini się nie łączy. Jaskinię odkrył Molnár János w XIX wieku.
Nikt nie podjął się jej eksploracji do 1953
roku. Dopiero w 1972 roku podjęto pierwsze próby odkrywania jaskini i jak sądzono,
odkryto wszystkie korytarze. W 2003 roku
odnaleziono nowy korytarz prowadzący do

nieznanych dotąd dłuższych partii podwodnego systemu. Lokalne centrum nurkowe na
swoich mapach ma zaznaczone ponad 6
km korytarzy, a grupa eksplorująca wciąż
poszukuje kolejnych, gdy tylko jest ku temu
okazja. Jaskinia jest zbudowana z kilku rodzajów skał, poczynając od wapienia, po
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miękkie ściany kredowe, w które można
włożyć palec jak w plastelinę. Takie miejsce musiało przyciągać nurków, zatem znalazło się centrum nurkowe, które zaczęło
organizować tam nurkowania. Miejsce było uważane za jedno z bardziej bezpiecznych, niestety zdarzył się wypadek i lokalne
władze zabroniły nurkowania w tej pięknej
jaskini. Po latach znalazła się grupa, która
ponownie podjęła wysiłek udostępnienia tego miejsca na warunkach określonych
przez lokalne władze i federację nurkową –
nie ma drogi na skróty czy litości w ominięciu jakiejś procedury, a zatem nurkować
tam można tylko z aktualnymi badaniami
lekarskimi i ważnym ubezpieczeniem nurkowym, minimum DAN silver. Alternatywnie na miejscu można je wykupić za 7 euro
na jeden dzień. Ponadto trzeba przedstawić
certyfikat nurkowy i można nurkować tylko
w twinsecie (do wypożyczenia na miejscu
za 60 euro).
Osoby bez uprawnień jaskiniowych prowadzone są na tzw. intro w trzy krótkie korytarze, ale to wystarczy, aby zakochać się
w nurkowaniu jaskiniowym. Nurkowanie
trwa maksymalnie 50-60 minut i rozpoczyna się po bardzo szczegółowej odprawie
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oraz wykonaniu w wodzie na powierzchni
v-drilla.
Podczas listopadowego wyjazdu w grupie były cztery osoby, które pierwszy raz w
życiu miały wypożyczony twinset. Poradzi-

ły sobie bez problemu, dzięki czemu przewodnicy mogli pokazać im równie dużo, co
tym z większym doświadczeniem. Lokalne
centrum nurkowe przygotowało miejsce
bardzo solidnie. Mają konkretne wytyczne
od władz lokalnych co im wolno, a czego
nie. Nurkując w tym magicznym miejscu
bądźmy wyrozumiali i ostrożni, bo przez
małe niedopatrzenie może zostać ono ponownie zamknięte, zwłaszcza że jest to teren parku narodowego. W dalszych
zakątkach jaskini wręcz słychać jak tramwaje jeżdżą nad głową, ale to uczucie dane
jest tym, którzy posiadają uprawnienie cave
diver. Nota bene podstawowe uprawnienia
można zrobić w lokalnym centrum nurkowym przez cztery dni. Zwykle kurs trwa od
czwartku do niedzieli. Opisany kierunek zaczyna być bardzo popularny wśród polskich nurków, tak więc mam niemalże
pewność, że i u Ciebie, drogi Czytelniku,
wzbudziła się gorąca chęć zanurkowania w
kopalni Kobanya i jaskini Molnar Janos. Gorąco Ci tego życzę i polecam się z kolejną
wyprawą nurkowa, którą niechybnie będę
powtarzał.
Rudi Stankiewicz
fot.:: Rudi Stankiewicz, Monika Kur
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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
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Meksyk i Cozumel,
czyli śladami piratów z Karaibów
Meksykańskie wakacje zaczęły się
dla nas w bardzo dobrym momencie.
Za oknami właśnie pojawił się śnieg,
więc to jak najbardziej odpowiednia
pora, żeby wyruszyć po solidną słoneczną dawkę witaminy D – dla
pięknej skóry, paznokci i mocnych
kości. Lot do Cancun minął nam
szybko i bez większych problemów.

poczęliśmy nurkowania. Morze Karaibskie
w okolicy Cozumel przywitało nas dobrą

Jeszcze tego samego dnia, w którym nasze stopy dotknęły meksykańskiej ziemi,
udało nam się dostać na docelową wyspę
Cozumel. Nieco zmęczeni, ale pełni radości, przed udaniem się na zasłużony wypoczynek mogliśmy jeszcze skosztować
Margaritę i zagryźć guacamole.
Następnego dnia już od samego rana roz16

widocznością i lekkim prądem. Po bardzo
udanych dwóch zanurzeniach, które minę-
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ły niemalże w okamgnieniu, mogliśmy popędzić do miasta w poszukiwaniu lunchu i
piwa. Żyć nie umierać! Okazało się, że Cozumel poza atrakcjami oferowanymi tury-

stom na co dzień ma dla nas niespodziankę,
bowiem na wyspie akurat rozgrywały się
zawody Iron Mann. To dość spektakularne
widowisko, w którym udział bierze mnó-
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stwo zawodników, a cała wyspa przygląda
się rywalizacji i oczywiście dopinguje. W
związku z tym wydarzeniem były zamykane ulice, więc nurkowania musieliśmy roz-
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poczynać bardzo wcześnie, bo później nie
udałoby się dotrzeć samochodami do hotelu. Podczas gdy płynęliśmy na nurkowanie,
mogliśmy obserwować wysiłek zawodni-

ków pokonujących całkiem niezłą falę, aby
jak najprędzej przepłynąć swoje kilometry.
Po dwóch nurkowaniach spotkaliśmy już
pierwszych zawodników, którzy brali
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udział w trzeciej części zawodów. Myśleliśmy, że to koniec, ale biegali do wieczora.
Tłumy biegaczy tak naprawdę pojawiły się
dopiero około godziny 18, kibice nie od-
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puszczali i dopingowali każdego. Niektórzy
byli w trasie już kilkanaście godzin, więc to
naprawdę kolosalny wysiłek...
Inne dodatkowe atrakcje, które na nas
czekały, to urodziny Joanny. Party odbyło

się na dachu hotelu, przy basenie. Co prawda po nurkowaniach nikt już nie miał ochoty się moczyć, ale impreza przy basenie i
gorące wygibasy w takt muzyki na pewno
na długo pozostaną w pamięci naszej sole-
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nizantki. W końcu to prawie grudzień, więc
nie zawsze będzie miała takie warunki do
świętowania. Joanna, wyraźnie zadowolona z prezentu, serwowała drinki, aż zastał
nas wieczór, a głód wygonił z basenu. Czas
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na kolejną porcję guacamole. Poza guacamole mamy też oczywiście inne ulubione
potrawy i niestety obawiamy się, że wszystko stanie się jasne, gdy trzeba będzie dopiąć spodnie... No cóż, te chwile na razie
jednak odwlekamy i z rozkoszą kosztujemy
specjały lokalnej kuchni i barmanów. Dni

na Cozumel mijają nam zbyt szybko. Po
ostatnim nurkowaniu udaliśmy się jeszcze
na wycieczkę wokół wyspy i przenieśliśmy
się na ląd, gdzie czekała nas przygodę w
słynnych cenotach.
Opuszczając gościnną wyspę Cozumel,
nie omieszkaliśmy – w nawiązaniu do

20

„Gangu dzikich wieprzy” – odbyć tour de
la wyspa. Na skuterach zwiedziliśmy największe atrakcje i zmęczeni po całodziennej dawce emocji spakowaliśmy się, żeby
wyjechać na drugą część wyprawy, jaskinie
Półwyspu Jukatan. Podróż nie była męcząca, więc po zakwaterowaniu mogliśmy
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szybko udać się do słynnej restauracji rybnej, gdzie serwują najlepsze sea food w
mieście. Troszkę już przebieraliśmy nogami, nie mogąc się doczekać nurkowania w
jaskiniach. Jak zawsze, Gosia i Tulum Scuba stanęli na wysokości zadania. Następny
dzień był pełen wrażeń, jaskinie urzekły
wszystkich.
Różne bywają oczekiwania co do cenotów, ale rzeczywistość przebija wszystko.
To jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Plan pobytu jest napięty, gdyż po nurkowaniach zawsze zostaje jeszcze coś do
zrobienia – a to ruiny, a to słynna plaża Tulum, czy żółwie w Acumal. Wieczorem
czeka nas oczywiście obowiązkowy grill.
Mamy wszystko co nam potrzeba: doskonałe miejsce do grillowania, kucharza – natchnionego Edka/Wojtka i wyśmienite steki
ze sklepu. Nie myślimy na razie jak dopniemy spodnie w drodze na lotnisko. Tym będziemy się martwić potem, tymczasem nasz
sprzęt się dokładnie suszy, a my wyruszamy busem na poszukiwania skarbów Majów. Bagaże mamy obliczone co do grama
i nie chcemy przywozić z Meksyku wody,
tylko pamiątki. Wypoczęci, opaleni, obnurkowani za wszystkie czasy będziemy się
21

Nuras.info 12/2017
wkrótce witać z naszą białą, zimową rzeczywistością. Postanowiłam jednak wyłamać się z grupy i przejeżdżam dalej, na
drugą cześć Meksyku po stronie Pacyfiku,
więc wkrótce postaram się opowiedzieć, co
słychać na słynnej wyspie Socorro.
„Nurkowym” hola pozdrawiam Was serdecznie.
Katarzyna Zawadzka
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DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ
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CENTRUM NURKOWE

CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a
40-570 Katowice

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

tUFDIOJD[OF
tJOTUSVLUPSTLJF

tQJFSXT[BQPNPD

tel.: 32 253 66 05
tel. kom. Ania: 609 767 787
tel. kom. Paweł: 602 619 807

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

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl
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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
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Nie taki żarłacz straszny,
jak go malują
My, nurkowie, świadomie lub podświadomie szukamy ekstremalnych
doznań. Już sam wybór nurkowania –
sportu zaliczanego do ekstremalnych
– pokazuje, że lubimy adrenalinę. W
miarę rozwoju umiejętności nurkowych
często idziemy dalej – głębokie nurkowania techniczne, penetracje jaskiń
czy wraków, ale także nurkowanie ze
zwierzętami, które są uważane za
potencjalnie niebezpieczne.
Jednym z takich zwierząt jest żarłacz białopłetwy – Carcharhinus longimanus (oceanic whitetip shark), potocznie wśród
nurków zwanym longimanusem.
Dlaczego zamierzam pisać właśnie o
nim? Przecież są dużo bardziej ekstremal-

żarłacz błękitny

24
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ne nurkowania z rekinami tak groźnymi jak
np. żarłacze białe, żarłacze tygrysie czy żarłacze tępogłowe. Już nawet żarłacze błękitne, z którymi nurkowałam podczas naszych
wypraw na Azory, są dużo bardziej niebezpieczne.
Otóż żarłacz białopłetwy jest jednym z
najliczniej występujących i najbardziej roz-

przestrzenionym gatunkiem rekina na świecie, tak więc prawdopodobieństwo spotkania go podczas nurkowania jest większe niż
innych rekinów. Prawie zawsze możemy
natknąć się na niego w miejscu, do którego
podróżuje wielu nurków z Polski – czyli w
Egipcie – szczególnie w popularnych miejscach odwiedzanych podczas safari nurko-

wych, czyli przy Wyspach Braci – The Brothers Islands, Daedalusie, Elphinstone czy
na innych, szczególnie południowych rafach.
25
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Ten piękny rekin dorasta przeciętnie do
trzech metrów długości, choć największy
odnotowany osobnik miał prawie cztery
metry. Waga maksymalna to około 170 kg.
Najdłużej żyjący zbadany osobnik miał aż

22 lata. Jest on łatwo rozpoznawalny ze
względu na białe końcówki płetw, zaokrągloną płetwę grzbietową oraz szczególnie
długie płetwy piersiowe. Zwykle występuje
samotnie i porusza się dość wolno. Żyje w
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górnej warstwie oceanu na głębokości od 0
do 150 m, w miejscach raczej oddalonych
od brzegu, choć bywa też obserwowany w
płytszych wodach, nawet do 37 metrów. W
Egipcie spotkamy go często pod łodziami
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zacumowanymi przy rafach. Lubi wody o
temperaturze 20-28 stopni.
Złą reputację zdobył głównie dlatego, że
jest jednym z najczęściej spotykanych rekinów przy katastrofach na morzu – czy to
statków, czy samolotów – dało się to zauważyć zwłaszcza podczas II wojny światowej.
Obecnie niestety znajduje się w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych (IUCN
Red List), prowadzonej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN), a jego populacja stale się zmniejsza. Sklasyfiko-

wany jest od 2006 roku jako gatunek narażony na wymarcie w warunkach naturalnych. Głównym powodem są tu połowy dla
mięsa, skóry, oleju z wątroby oraz szczególnie długich płetw, sytuacji nie poprawia także ich niski potencjał reprodukcyjny –
dojrzałość płciową uzyskują dopiero w wieku 6-7 lat.
A dla nas nurków?
To ciekawskie zwierzę jest jednym z
wdzięczniejszych obiektów do obserwacji,
fotografii czy filmowania. Zwykle pojawia
się w towarzystwie pasiastych pilotów, któ-

re towarzyszą mu w samotnych podróżach.
Porusza się wolno i z gracją, zatacza szerokie kręgi, dzięki czemu jego obecnością
możemy cieszyć się przez dłuższy czas.
Tak jak wcześniej wspomniałam, miejscem gdzie bardzo często możemy je spotkać, leżącym zaledwie 4,5 godziny lotu z
Polski, są południowe rafy Egiptu – Brothers, Daedalus, Elphinstone. Rekiny widywane są tu przy zacumowanych przy rafie
łodziach, krążą między nimi. Podczas naszych dotychczasowych safari w tamte re27
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giony spotykaliśmy je za każdym razem i
często mogliśmy podziwiać w zasadzie na
wyciągnięcie ręki. Żarłacz białopłetwy, w

przeciwieństwie do innych rekinów, nie boi
się i odważnie podpływa dość blisko łodzi
i ludzi. Obserwuje nas raz z większym, raz
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z mniejszym zaciekawieniem, pływa obok
nas, a raczej to my pływamy obok niego, w
jego środowisku.
Co powinniśmy wiedzieć, aby „nie drażnić rekina”?
Ataki rekinów na ludzi, szczególnie na
nurków, zdarzają się naprawdę bardzo
rzadko, a jeżeli już, to częściej dotyczą one
aktywności na powierzchni wody niż nurków. Z danych ISAF – International Shark
Atack File – ataki żarłacza białopłetwego
stanowią około 4% wszystkich ataków rekinów na nurków, a same ataki rekinów na
nurków w latach 2010-2015 to zaledwie 38
incydentów. Niemniej jednak wiedza o
tym, jak się zachowywać, aby zminimalizować ryzyko ataku jest bardzo ważna:
– Nie oddalaj się zbyt daleko od brzegu.
– Unikaj przebywania w wodzie w ciemności lub w godzinach zmierzchu, kiedy rekiny są najbardziej aktywne i mają nad
nami przewagę sensoryczną.
– Nie wchodź do wody w przypadku
krwawienia z otwartej rany i zachowaj
ostrożność, jeśli miesiączkujesz – rekiny
mają bardzo czuły zmysł węchu.
– Nie noś niczego co jest błyszczące lub
może odbijać promienie słoneczne, powo-
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dując świecenie – tarczę komputera nurkowego dobrze jest jakoś osłonić lub skierować na wewnętrzną stronę ręki, należy
wyeliminować zbędne karabińczyki, lusterka podwodne, biżuterię.

– Zachowaj szczególną ostrożność, gdy
wody są mętne, minimalna widoczność to
10 metrów.
– Unikaj jaskrawych kolorów – płetwy,
maska, skafander czy boja nurkowa, rekiny
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szczególnie mocno reagują na kontrast i
wyjątkowo często atakują kolor żółty czy
jaskrawo pomarańczowy.
– Nie pływaj za rekinem, nie dotykaj go i
zachowaj dystans minimum dwóch metrów!
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– Nie poluj, jeżeli rekin jest w pobliżu.
– Zawsze trzymaj się w grupie czy to pod
wodą, czy na jej powierzchni, ponieważ rekiny częściej atakują pojedyncze cele.
– Fotografowie i filmowcy – najlepiej nie
używać lamp błyskowych.
– Nie wykonuj gwałtownych, niepotrzebnych ruchów i zachowuj się cicho – nurkowie powinni zachowywać się cicho
zarówno pod wodą, wchodząc i wychodząc z niej oraz starać się przebywać na powierzchni wody jak najkrócej.
– Jeżeli rekin podpływa zbyt blisko, przyjmij pozycję bardziej wyprostowaną niż poziomą – wydajesz się wówczas większy, ale
nie machaj niepotrzebnie płetwami.
– Nie odwracaj się do rekina tyłem, zawsze go obserwuj i miej na oku, nie płyń w
taki sposób, aby machać rekinowi płetwami przed nosem.
– Jeżeli to możliwe, pływaj nad rekinem,
a nie pod nim.
– Nie karm rekinów.
Rekiny zwykle atakują na trzy sposoby:
– jeden atak i ucieczka – jedna z teorii
mówi, że taki rodzaj ataku występuje, kiedy
rekin się pomyli – wówczas po ataku po
prostu oddala się;

– uderzenie i ugryzienie – zanim rekin
przystąpi do ataku, krąży wokół ofiary, za
każdym razem zmniejszając promień, uderza ją pyskiem;
– atak znienacka.
Te dwa ostanie są charakterystyczne właśnie dla longimanusów, dlatego należy przy
nich zachowywać szczególną ostrożność.
Podczas naszego ostatniego safari obserwo-
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wałam z zaciekawieniem zachowanie tych
niesamowitych ryb. Widziałam jak rekin pojawił się, w zasadzie znikąd, i ruszył w pościg za wystrzeliwaną boją, po czym
delikatnie ją dotknął i zorientowawszy się, że
nie jest to nic wartego uwagi, spokojnie odpłynął dalej. Obserwowałam jak z zaciekawieniem podpłynął do żółtej płetwy wiszącej
na linie pod naszą łodzią, obejrzał ją i popły-
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nął. Niestety widziałam też film z udziałem
grupy Francuzów, którzy w obecności zbyt
mocno zaciekawionego nimi rekina, zamiast
zachowywać się spokojnie, najpierw próbowali go „odstraszyć”, wystrzeliwując co
chwilę w jego kierunku salwę bąbelków z
octopusa, robiąc przy tym wiele hałasu. Potem nerwowo i w panice machali mu płetwami przed nosem, co skończyło się pierwszym
ewidentnie sprowokowanym, na szczęście
niegroźnym atakiem. Na koniec wyciągnęli
różowo-żółtą boję, która ponownie przyciągnęła uwagę rekina. Ich nieodpowiedzialne
zachowanie tym razem nie skończyło się tragedią, ale dla nas wszystkich obecnych na łodzi było dobrą lekcją tego, czego przy rekinie
nie należy robić.

Nurkując z rekinami zawsze musimy pamiętać o tym, że to ich świat i jako goście
musimy się zachowywać poprawnie, wówczas nurkowanie będzie dla nas bezpieczną
przyjemnością.
Na bezpieczne nurkowania z żarłaczami
białopłetwymi ekipa nalofoty.pl zaprasza
do Egiptu. W planach mamy też nurkowania na Azorach z przepięknymi żarłaczami
błękitnymi – to pierwsze rekiny, z którymi
nurkowałam. Ich widok do dziś mam przed
oczami – błękitne w niesamowicie błękitnej
wodzie otaczającej Azory robią naprawdę
niesamowite wrażenie.
Agata Isajew „Gagatek”
Zdjęcia z archiwum nalofoty.pl
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Powrót do Rummu
Pierwszy nur na mur
Wstajemy w ostatniej chwili przed
umówioną godziną zaokrętowania na
naszą pływającą nurkową platformę.
Po zaledwie pięciu godzinach snu wita nas pochmurny, ale ciepły poranek.
W pośpiechu wrzucamy jedzenie do
żołądków, kilka łyków kawy i już po
chwili pakujemy sprzęt na tratwę. Witam się ze znanym mi już z wcześniejszej wyprawy Śpiącym Kapitanem,
który braki w angielskim nadrabia
dobrym humorem i pozytywnym podejściem. Wymownie pytające oczy
kapitana poszukują odpowiedzi – dokąd płyniemy?
Odpowiadam: „gate”. Wypływamy. Dlaczego Śpiący Kapitan? Po ostatniej wyprawie zapamiętaliśmy go wszyscy z
niesamowitej umiejętności zasypiania w każdym momencie, w którym tylko nie był
32

Nuras.info 12/2017
potrzebny. Ładowaliśmy się na tratwę –
spał. Dopłynęliśmy na miejsce nurkowania
– od razu szedł spać. Gość wyraźnie odsypiał kilka nieprzespanych nocy. Teraz jednak brak snu mu nie dokucza. Płyniemy na
Mur, do słynnej Bramy. Spektakularny bajzel pięknie skomponowany z porozrzuca-

nego po całym pokładzie sprzętu nurkowego powoli zamienia się w nieźle zorganizowane sterty osobistych zestawów do
nurkowania. Zbliżając się do miejsca nurkowania, nie tracimy żadnej minuty skręcając sprzęt, przygotowując skafandry,
sprawdzając kamery i światło. Kiedy kapi-
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tan cumuje platformę do bojki, jesteśmy
praktycznie gotowi. Szybkie omówienie
nurkowania, sprzęt na grzbiet i wskakuję do
wody. Czekając na pozostałych na platformie nurków filmuję budynki widoczne przy
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plaży i zaglądam pod wodę. Wizura jest boska, jest dobrze. Serce bije szybciej. W końcu ludzie są w wodzie i sygnalizują
gotowość do zanurzenia. Inflatory w górę,
powietrze ucieka z worków, świat nawodny
unosi się w górę, zanurzamy się w estoński

przestwór królestwa Rummu. Prowadzę wycieczkę wzdłuż Muru przecinającego całą
szerokość akwenu. Ryby umykają przed nami, nie ma ich dużo, ale jednak jest lepiej
niż poprzednim razem na wiosnę, wtedy
widziałem zaledwie pojedyncze sztuki
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okonków na nocnym nurkowaniu. Dopływamy do brzegu, widzimy wspinające się
stromo schody, prowadzące na powierzchnię zbiornika, przelatujemy nad Murem na
drugą stronę i wracamy w stronę tratwy. Mijamy zamontowane na murze duże lampy,
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część z nich oderwała jakaś niewidzialna
siła i zrzuciła je z Muru. Ciekawe, byłem
pewien, że większość z nich ostatnio była
na Murze. Działanie sił natury, czy brak
rozwagi pływających na powierzchni? Docieramy do bramy, która teraz jest ukryta w
cieniu naszej platformy. To jest wizytówka

Rummu. Każdy odwiedzający to miejsce
musi choć raz przepłynąć przez uchylone
kratowane wrota więzienia. Kiedyś tędy
wchodzili i wychodzili pracownicy kamieniołomu i więzienia. Teraz my, unosząc się
dwa metry nad dnem, przemykamy zwinnie i lekko. Potem meandrujemy do najbli-
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ższego budynku, do którego wpływamy od
strony powalonego słupa, który za każdym
razem bardzo kojarzy mi się z egipskim
obeliskiem. Zaglądamy w zacienione, ale
duże pomieszczenia. Pamiętam ich układ
dość dobrze, nieco zazdroszczę moim
współnurkom... Zazdroszczę uczucia eks-
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cytacji towarzyszącego pierwszej wizycie w
tym miejscu. Pamiętam jeszcze, że cieszyłem się jak małe dziecko, które dostało najfajniejszą zabawkę, jaką mogło sobie
wymarzyć. Pamiętam, że chichotałem do
automatu. Teraz jestem lekko zawiedziony,
że nie towarzyszą mi już te emocje. Teraz

czuję się jakbym wrócił do dawno nieodwiedzanego domu. Niby wszystko pamiętam, ale wyłapuję szczegóły, których
nie zakodowałem. Zaskakuje przede
wszystkim skala. Mam wrażenie, że wszystko było… większe i rozleglejsze. Wracamy
na platformę. Mamy jeszcze sporo czasu z
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zarezerwowanych trzech godzin pływania
po zbiorniku Rummu i w butlach sporo wiatru, mimo że pod wodą spędziliśmy dobre
czterdzieści pięć minut. Mam już w głowie
plan na kolejne nurkowanie – na stację
pomp – oznajmiam kapitanowi.
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Estonia to niewielki kraj leżący na dalekiej północy za Litwą i Łotwą. Niegdysiejsza republika Związku Radzieckiego, poza
odciśniętą mocno w zurbanizowanych krajobrazach socrealistyczną szarością, w ni-

czym nie daje się poznać jako kraj byłego
ZSRR. Estoński język należy do grupy ugrofińskiej, uległ bardziej wpływom niemieckim niż ruskim. Estończycy nie posługują
się cyrylicą, zatem mijając kolejne znaki informacyjne i reklamy, utwierdzamy się w
przekonaniu, że gdzieś zaspaliśmy i zapę-
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dziło nas za Morze Bałtyckie. Mamy cały
czas przekonanie, że jesteśmy już na Półwyspie Skandynawskim. Widać, że kulturowe wpływy skandynawskie coraz silniej
wypierają brzydotę socrealu, zamieniając
ten kawałek świata w coraz ładniejsze miejsce. Nie żebym specjalnie miał dużo okazji
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do rozmów z samymi Estończykami, ale na
tej ograniczonej podstawie mogę powiedzieć, że są do nas bardzo przyjaźnie nastawieni, uczynni i gościnni, może
delikatnie zdystansowani. W komunikacji
stawiałem na język angielski uznając, że rosyjski będzie raczej słabym pomysłem. Za-

skakująco często rozmówcy mówili po angielsku albo bardzo słabo, albo w ogóle, co
w komunikacji im w ogóle nie przeszkadzało i za każdym razem znajdowaliśmy
wspólny język. Estonia przez moment była
także zjednoczona z Polską, ale poza tym
epizodem nasze ścieżki na drodze historii
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raczej się nie spotykały zbyt często. Można
jeszcze wspomnieć ostatni znaczący incydent – internowanie okrętu i załogi ORP
Orzeł w trakcie II wojny światowej. Ogólnie historii Estończycy łatwej nie mieli.
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Praktycznie cały czas tereny obecnej Estonii
znajdowały się pod wpływem lub rządami
niemieckimi, zdarzały się „przyjacielskie”
wizyty Szwedów. Potem to całe zamieszanie z ZSRR, z komunizmem, stalinizmem i

innymi izmami, które próbowały zetrzeć
narodową tożsamość Estończyków i zastąpić ją czymś o wiele ciekawszym. Estonia
to jednak przetrwała i ma się całkiem dobrze. Widać to chociażby po ośrodku wypoczynkowym, który znajduje się nad
zbiornikiem Rummu i który drugi raz posłu-
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żył mi za dom w trakcie estońskich eksploracji. Paekalda Puhkekeskus – nazwa dla
Polaka jest zdecydowanie epickim znakomitym treningiem dla pamięci i dla języka,
a za nią kryje się mini-osada złożona z prostych chałup typu fińskiego, usytuowanych
tuż nad brzegiem Rummu. Zaczynając od
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największego Domu nad Jeziorem, po drodze mając dwa Domki Myśliwskie i kończąc na trzech Chatach Rybaków mamy
niezbyt gęsto zabudowany kompleks drewnianych domków schowanych w niezbyt
gęstym lesie – jeden. O oddaleniu od cywi-

lizacji może mówić dźwięk pracującego
spalinowego generatora prądu. Wszystkie
domy wyposażone są w aneks kuchenny,
jadalnię, łazienkę i antresolę z łóżkami. Te
większe mają jeszcze sauny. Wszystko wykonane i umeblowane jest w uroczym, su-

40

rowym skandynawskim stylu. Miejsce takie,
że od razu chcesz pod kominkiem postawić
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swoje buty, poprosić o azyl i dożyć tutaj sędziwej starości. Posiłki najlepiej jest przyrządzać samodzielnie na miejscu, kuchnia
jest dobrze wyposażona, restauracje znajdują się w sporej odległości, jest jeszcze
opcja dowozu cateringu (bardzo smaczne
dania z grilla, zwłaszcza wyborny łosoś).

Drugi nur do stacji rur (pomp)
Wskakujemy do wody w drugiej lokacji,
jesteśmy w najgłębszej części zbiornika. Na
dole szalone trzynaście metrów i to raczej
w jednym miejscu z komputerem wsadzonym po łokieć w dno. Stoi tu samotny budynek, dość wysoki i zwarty. W nim właśnie
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pracowały pompy osuszające teren. Budynek jest na tyle wysoki, że jego zadaszenie
znajduje się niemal pod taflą wody. Brakuje sporej części dachu, co daje nurkom
szansę zajrzeć do górnych pomieszczeń bu-
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dynku. Zaglądamy więc do nich, ze zdumieniem odkrywam, że moja dziurawa pamięć umiejscowiła te wnętrza w kompletnie
innym budynku, w innej części akwenu.
Zaraz potem okrążamy obiekt i zaliczamy
najniższy punkt akwenu, potem meandrujemy wzdłuż baraku pozbawionego dachu

i resztek porozrzucanej tu i ówdzie infrastruktury kompleksu. Przewrócony zbiornik,
którego cztery łapy podstawy wskazują teraz niebo, taboret, na którym jakiś żartowniś
ustawił starą żeliwną patelnię, schody wokół budynku. Poprzednie nurkowanie w
tym miejscu zostawiło we mnie poczucie
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zawodu. Jednak wówczas byłem tu po
pierwszym nurkowaniu przy murze i bliskich budynkach, podczas którego słońce
pięknie doświetlało wszystkie atrakcje, a na
nurkowanie przy pompowni nadciągnęła
chmura. W dodatku byłem nurkiem zamykającym grupę i oglądałem głównie tuma-
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ny osadów wznoszonych z dna. Tym razem
doceniałem każdy element tej atrakcji nurkowej Rummu i cieszyłem się, że tu wróciłem, by móc pełnym sercem odczuć jego
tajemniczy urok. Zaznaczam jednak, że na
to miejsce nie trzeba przeznaczać więcej
czasu niż jakieś trzydzieści minut nurkowania.
Powrót do Rummu zaplanowałem na
październik, chcąc uniknąć wakacyjnych
tłumów, letniej okupacji owadów latających, a jednak mając nadzieję na zapoznanie się z lokalną podwodną fauną, której na
wiosnę dwa lata wcześniej nie uświadczy-

łem specjalnie. Plan na wyjazd był praktycznie taki sam, dwa dni nurkowań w
Rummu, trzeci dzień rekreacyjno turystyczny – spacery po okolicy i wizyta w Tallinie,
opcjonalnie dodatkowe nurkowania. Okazało się to bardzo szczęśliwym układem,
który zaowocował dwoma dniami bardzo
intensywnych nurkowań, które przed południem wykonywaliśmy z pływającej platformy, a po południu albo nurkowaliśmy z
naszego brzegu, albo po podjechaniu autami na drugą stronę. Miałem małego lenia i
po cichu liczyłem, że grupa nie będzie miała ochoty na wyprawę do Tallina. Uczestni-
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cy jednogłośnie zdecydowali, że musimy
tam jechać i znowu nie żałowałem, mogąc
odkryć nowe rzeczy. Po pierwsze, podróż
do Tallina zaplanowałem dłuższą, krajobrazopoznawczą trasą wzdłuż wybrzeża bałtyckiego. Po drugie, odkryłem kolejne
ciekawe uliczki prowadzące przez tallińską
starówkę. Sama starówka jest wizytówką
stolicy Estonii. Okazała, autentyczna, ładnie położona na wzgórzu, jednak niezbyt
nerwowym spacerkiem jesteśmy w stanie
obejść ją dość dokładnie w ciągu dwóch
godzin. Warto z pewnością zajrzeć do Soboru św. Aleksandra Newskiego, pomean-
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drować wąskimi uliczkami na szczycie starówki, obejrzeć panoramę nabrzeża ze
wzgórza starego miasta i koniecznie zajrzeć
do uliczki idącej w cieniu wysokich murów
miejskich.
Trzeci nur – nocny nur
Po pierwszych nurkach uszła z nas totalnie para. Choć plany były ambitne i zakładały rychłego nurka z brzegu, odezwało się
w nas zmęczenie długą podróżą, krótką nocą (dojechaliśmy na czwartą rano, a tratwę
mieliśmy umówioną na godzinę dziesiątą) i
nadmiernym skondensowaniem zbyt czystego powietrza. Odbębniliśmy więc w pełni zasłużoną sjestę i ostatnie nurkowanie
dnia zaplanowaliśmy jako nocne z naszego
pomostu. Dno w tym miejscu idzie w głąb
akwenu płasko jakieś kilkanaście metrów,
potem gwałtownie się urywa i opadamy na
głębokość dziesięciu metrów. Z tego miejsca zapamiętałem ciekawy efekt przypominający haloklinę – na wiosnę woda Rummu
przy naszym brzegu miała stałą tendencję
do „mleczenia” w miarę upływu dnia. Do
południa była czysta jak łza, później robiła
się coraz bardziej mleczna. Pod wodą okazało się wtedy, że ta zawiesina wapienna
utrzymuje się tylko w górnej warstwie wo-

dy, a przy dnie dalej jest przejrzysta. W październiku efektu tego nie uświadczyliśmy.
Woda przez cały dzień odznaczała się znakomitą przejrzystością, a my po zejściu
wzdłuż ściany kamieniołomu zaczęliśmy
płynąć na wschód, przeskakując kolejne
małe zatoczki przedzielane równo usypanymi głazami. Pod wodą królowały szczupaki, nie brakowało okoni, spotkaliśmy też
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kilka raków. Fajnie było obejrzeć więcej życia, którego mi dotąd brakowało w Rummu,
jednak tak naprawdę w nocnym świetle naszych latarek najwięcej wdzięku roztoczyły
przed nami krajobrazy skomponowane
przez ukształtowanie dna i przedstawicieli
estońskiej flory podwodnej.
Kuba Cieślak
kuba@4divers.pl

Nuras.info 12/2017

45

Nuras.info 12/2017

Kolejny rok minął, czyli 2017 z Hydrozagadką
Nowy rok za pasem, zatem przyszedł czas na podsumowanie starego. Zobaczcie, co robiliście z nami
w mijającym roku.

za szybko, a tu trzeba było już wracać, gdyż
czekały na nas narty we włoskich Dolomitach – narty okraszone słońcem i smakami

Styczeń był pracowity. Zaczynaliśmy wizytą na targach w Düsseldorfie, gdyż jak zawsze staramy się przywieźć Wam nowinki
oraz ciekawe plany wyjazdowe właśnie z
tych największych targów nurkowych w Europie. Ponieważ karnawał nigdy nie mija u
nas bez zabawy, w tym roku spotkaliśmy się
na balu w czasach prohibicji, gościliśmy
więc między innymi gangsterów, policjantów i kobiety mafii. Bal zakończył się nad
ranem, mimo że sankcje za picie alkoholu i
nielegalny hazard były srogie, nie przeszkodziło to nikomu w udanej zabawie. Gdy
styczniowe mrozy dały nam się we znaki,
postanowiliśmy rozgrzać się nieco w Egipcie. Tym razem przywiało nas do Marsa
Alam. Pogoda, towarzystwo, atrakcje pod
wodą, wszystko złożyło się na bardzo udany wyjazd nurkowy. Czas minął jak zawsze
46

kuchni włoskiej! No cóż, nurkowie oprócz
wody lubią też śnieg i szaleństwa na stoku,
taka odmiana nam bardzo dobrze robi. Po-
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mimo że dzień w marcu jest coraz dłuższy,
postanowiliśmy zażyć jeszcze więcej słońca i wybraliśmy się na Malediwy. Rejs po
atolach Malediwów należy do naszych ulubionych, piękna pogoda, pod wodą szaleje
życie. Na powierzchni do wyłącznej dyspozycji mieliśmy luksusową łódź i doborową

załogę. Możecie oczywiście pojechać sami,
ale wiecie już, że zapewniamy na wyjazdach bezpieczeństwo, świetną organizację
i niezapomniane przeżycia. Do dziś wspominamy wyjazd i zabawę po nurkowaniach. Można powiedzieć, że atrakcje na
pokładzie dorównywały tym spod wody. To
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taki nasz sekret, „hydrozagadkowe yin i
yang”. Po powrocie do kraju wypatrywaliśmy już śladów wiosny i szykowaliśmy się
do sezonu. U nas w Polsce też się pięknie
nurkuje, pełną parą szły kursy na basenie,
przed majowym wyjazdem na Murter. Tutaj
oprócz kursów technicznych kończyliśmy
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OWD i specjalizacje. Murter jest pięknie
położoną wyspą w Chorwacji. Poza nurkowaniami jest jeszcze czas pojeździć na rowerze i pospacerować, zaś wieczorem
lokalne kawiarnie i restauracje zachęcają
do skosztowania lokalnych specjałów. Pod
wodą jest równie pięknie jak na powierzch-

ni, za serce w szczególności chwyta park
wysp Kornaty. Naprawdę warto, my już
wiemy, że jeszcze kiedyś chcemy tutaj
przyjechać. Nadszedł czas powrotu i hucznego ogniska w naszej bazie, aby spotkać
się w większym gronie, opowiedzieć jak było, i zapoznać wszystkich z planami na
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resztę roku. Przez cały sezon mamy w naszym hydrozagadkowym kalendarzu wyjazdy weekendowe na lokalne akweny
przeplatane dalszymi wyprawami, np.: Kobanya, czyli zalana kopalnia w Budapeszcie, jeziora Austrii czy niemieckie
kamieniołomy to już stałe punkty w naszym
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programie. Jeszcze dobrze nam się plany w
głowach nie poukładały, kiedy nadszedł
czas kolejnego pakowania, tym razem była
to wyprawa na Gozo. Nurkowaliśmy z Jackiem Chojnackim, który oprócz organizacji
nurkowań dbał również o nasz czas poza
nurkowaniem. Zwiedzaliśmy wyspę, kupowaliśmy pyszne owoce morza lub steki, które Jacek dla nas przygotowywał.

Skosztowaliśmy również lokalnych win,
a dla ochłody można było wskoczyć do basenu czy poczytać książkę na tarasie przy
muzyce. Nic nam więcej do szczęścia nie
było potrzebne... Miesiące wakacyjne w
Hydrozagadce upływają pracowicie, mamy
dużo kursów, korzystamy z pogody i ciepłej
wody w Polsce, żeby pokazać Wam jak
piękne są nasze jeziora. Jedyny przerywnik
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to wyjazd na wody szybkopłynące. Również i ten wypad nad Dunajec należy już do
naszej tradycji. W tym roku wprawdzie wody było mniej, jednak i tak ciężko pracowaliśmy, żeby zaliczyć zajęcia z ratownictwa
i nauczyć się współpracować z bystrą rzeką.
Jeszcze dobrze nie wyschły skafandry po
nurkowaniach, a już czekał nas wyjazd na
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magiczny Vis. To miejsce ma dla nas szczególne znaczenie i tam koniecznie musimy
naładować akumulatory na zimę. Pogoda
na Visie była wspaniała i choć ostatnio kapryśna, dla nas postanowiła być łaskawa.
Spokojne morze i piękne słońce pozwoliło
nam nie tylko odbyć wszystkie nurkowania
według planu, ale również przywieźć sło-

neczne zdjęcia. Mogliśmy co dzień biesiadować na dworze, a wyjazd zakończyć imprezą, grillem oraz huczną zabawą do
białego rana. Trzeba zawsze dobrze zakończyć wyjazd, żebyśmy z chęcią przyjeżdżali tu znowu.
Wróciliśmy do kraju, bo tutaj czekało nas
dużo roboty, ognisko i zakończenie sezonu
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letniego. Poza tym w planach był jeszcze
wyjazd do Austrii oraz do kamieniołomów
w Niemczech. Przecież w ulubione miejsca
nie wystarczy pojechać tylko raz w roku.
Dodatkowo rozpoczęliśmy sezon nurkowań w suchych skafandrach, bo jesienią odkrywamy, że jeżeli się chce nurkować dalej,
to trzeba się doposażyć właśnie w suchy.
Powoli dzień stawał się krótszy, mniej
słońca docierało pod wodę, więc postanowiliśmy zobaczyć, co słychać pod wodą w
Izraelu. Eliat przywitał nas słońcem i spokojnym morzem. Pod wodą jak w Morzu
Czerwonym – ciepło i kolorowo, natomiast
Izrael zachwyca również pięknymi widokami, kulturą oraz, o dziwo, kuchnią. Warto
pojechać, żeby zwiedzić ten przyjazny i
ciekawy kraj. Poza nurkowaniem naprawdę każdy znajdzie coś interesującego dla
siebie. Na końcówkę roku zaplanowaliśmy
perełki. Przede wszystkim wyjazd do Meksyku, gdzie nurkowaliśmy i wypoczywaliśmy na wyspie Cozumel, by chwilę później
odkrywać skarby Majów w meksykańskich
cenotach. To jeden z fajniejszych wyjazdów. W Meksyku jest wszystko, czego nam
trzeba do szczęścia pod wodą i poza nią.
Jedyny problem jaki z tym mamy, to waga,
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którą bardzo trudno po powrocie doprowadzić do zadowalającego stanu. Druga perła
to wyjazd na Socorro, gdzie na środku Pacyfiku pływamy z rekinami, delfinami i
mantami jak równy z równym. Przez tydzień staliśmy się częścią oceanu i przeżycia z tym związane zostaną z nami na
zawsze. Poza tym jako grupa z Polski stanowiliśmy dodatkową atrakcję dla towarzyszy podróży głównie z Ameryki Północnej,
którzy cieszyli się, że mają towarzystwo z
egzotycznego kraju o nazwie Polska.
Podsumowaliśmy rok na naszej hydrozagadkowej Wigilii i ze łzą w oku wspominaliśmy wszystkie wyjazdy. Teraz czas wziąć
się do pracy, żeby odłożyć fundusze na następne wyprawy, a będzie ich niemało. Poza naszymi sztandarowymi wyjazdami,
czyli Egiptem, Chorwacją i innymi, w
czerwcu mamy zaplanowaną podróż na Lofoty, poza tym latem czeka na nas Safari po
Morzu Czerwonym, koniec roku planujemy
spędzić na Raja Ampat.
Relacje z podróży i zdjęcia możecie znaleźć na naszej stronie. Nowe wyjazdy sukcesywnie będą się pojawiać na www.hydrozagadka.pl oraz na naszej stronie na facebooku. Poza tym zaglądajcie do naszego kalen-

darza, w którym znajdziecie każdą imprezę,
wyjazd, spotkanie, dosłownie wszystko, co
będzie się działo w Hydrozagadce. Jak widać, czas u nas biegnie szybko i intensywnie.
Pracujecie nad urlopami, bo każdy wyjazd,
wyprawa, z której musicie zrezygnować to
duża strata w życiu. Lepiej dobrze wspominać wyprawy, niż żałować, że się nie pojechało. Zapraszam Was serdecznie.
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PS
Zanim zaczniecie realizować noworoczne postanowienia, zaplanujcie czas z Nami. Wspominając powiedzenie naszego
egzaltowanego kolegi „ Nie da ci żona, ani
sąsiadka, tego co da ci Hydrozagadka” życzę wszystkim udanego i spełnionego Roku
2018.
Katarzyna Zawadzka
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2017 rok w nalofoty.pl
Mamy w końcu nową siedzibę w
centrum Warszawy!
Nasze zeszłoroczne podsumowanie
roku zakończyliśmy tymi słowami: „I
najważniejsze – remont! Zaczęliśmy
go na początku listopada i mamy nadzieję, że już na początku 2017 roku
będziemy mogli Was zaprosić do naszego małego, ale przytulnego centrum
nurkowego,
które
będzie
miejscem do szkoleń oraz wspólnych
spotkań w centrum Warszawy”
Trochę nam zeszło... Remont w zasadzie
trwał do listopada 2017, a to wszystko
przez ciągłe wyjazdy, szkolenia i brak czasu. Jednak w końcu jest – nasze własne
miejsce w centrum Warszawy. Adres, który
możecie już zapamiętać – Daleka 6. Tu
mieści się Dive&Travel Center NaLofoty.pl.
Tu mamy też mały sklep ze sprzętem nurkowym, serwis oraz prowadzimy szkolenia
nurkowe i freedivingowe, tu też zaprasza52
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my naszych obecnych i przyszłych klientów
na filiżankę kawy lub herbaty, pogaduchy o
nurkowaniu i nurkowych podróżach.
Poza remontem rok 2017 upłynął nam
bardzo pracowicie pod znakiem szkoleń i
podróży nurkowych.
Szkoliliśmy nowych nurków i freediverów. Szczególną radość przynosiły nam
szkolenia najmłodszych adeptów nurkowania – ich zapał, chęć nauki, czasami zaskakujące i ważne pytania sprawiały nam wiele
satysfakcji i pobudzały do dalszego działania. Kontynuowaliśmy też serię naszych
wyjazdów pod hasłem Free&Dive oraz wyszkoliliśmy kolejnych „mieszańców” – czy-
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li nurów, których udało nam się zarazić freedivingiem lub freediverów, którzy złapali
też bakcyla nurkowego.
W zasadzie każdy weekend spędzaliśmy
pod wodą nurkując i szkoląc. Odwiedzaliśmy znane i lubiane przez nurków akweny,
szukaliśmy też nowych ciekawych miejsc

oraz wracaliśmy tam, gdzie dawno nie byliśmy.
No i chyba najważniejsza i najprzyjemniejsza część naszej działalności, wymagająca najwięcej pracy z naszej strony
zarówno na etapie przygotowania, jak i na
miejscu – wyprawy nurkowe.
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W 2017 roku dwukrotnie odwiedziliśmy
północną Norwegię – w styczniu w poszukiwaniu orek, zorzy i dorszy oraz w czerwcu – to już tradycyjnie, choć w tym roku w
nowym miejscu, na nurkowanie na Lofotach oraz w jaskiniach okolic Koła Polarnego. Wyprawy do Norwegii to prawdziwa
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przygoda – zimą wita nas tam ciemna noc
polarna, ale dzięki temu mamy szansę na
podziwianie pięknego zjawiska zorzy polarnej. Zimą też można spotkać orki, humbaki i snorkować z nimi. Czerwiec to czas

najdłuższego dnia polarnego, słońce nie zachodzi przez 24 godziny na dobę, możemy
się cieszyć widokiem majestatycznych fiordów. Mamy też dużo czasu na nurkowania,
wędkowanie i zwiedzanie.
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Na początku roku po raz czwarty odwiedziliśmy Meksyk, aby podziwiać podwodny świat Majów i delektować się meksykańską kuchnią. Wyjazd jak zawsze przeznaczony był dla nurków rekreacyjnych
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oraz cave. Na weekend majowy, po długiej
przerwie, wróciliśmy do Chorwacji na malowniczą wyspę Brać, aby sprawdzić, co
tam można znaleźć pod wodą. Dwa razy
odwiedziliśmy też Egipt – poszukując rekinów na chyba najbardziej malowniczej trasie Brothers – Daedalus – Elpinstone. Egipt
jak zwykle nie zawiódł, a złoty trójkąt, czy-

li BDE, to jedne z najpiękniejszych raf tak
blisko Polski, które możemy podziwiać za
naprawdę rozsądną cenę. W sierpniu odwiedziliśmy też portugalskie wyspy płożone
na środku Oceanu Atlantyckiego, malownicze Azory – tu czekały na nas manty i wieloryby. W październiku, już tradycyjnie,
wybraliśmy się w podróż nurkowo-górsko-
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-kulinarną na bajecznie zieloną Maderę.
Oczywiście, jak zawsze w grudniu, mamy już zaplanowaną większość wypraw na
2018 rok. Poza naszymi tradycyjnymi kierunkami – jak północna Norwegia, bajeczne
portugalskie wyspy – Azory i Madera, Meksyk czy listopadowe safari nurkowe w Egipcie na trasie BDE – mamy też w planach
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powrót nad krystaliczne jeziora Tyrolu, czyli trzy położone w Alpach prywatne jeziora,
w których nurkują tylko nieliczni, gdzie czeka na nas widoczność nawet do 80 metrów... Mamy też trochę zmian – na Lofoty w
tym roku jedziemy nie w czerwcu, a w lipcu, natomiast w czerwcu zapraszamy Was
na nowość w naszej ofercie, czyli rejs nurkowo-krajoznawczy na odległy Spitsbergen!
Będziemy poszukiwać gór lodowych, niedźwiedzi polarnych oraz odkrywać nurkowe uroki tego miejsca, a wszystko na

komfortowym jachcie. Nowy rok już drugi
raz rozpoczniemy poszukiwaniem orek,
humbaków i zorzy polarnej podczas styczniowej wyprawy snorkowo-wę- dkarskiej.
Tym razem udamy się jeszcze dalej, za Koło Polarne, do super wyposażonej bazy na
jednej z malowniczych wysepek w okolicach Tromso, gdzie od listopada regularnie
można spotkać orki. Na tę wyprawę mamy
w tym roku bardzo atrakcyjną cenę. Będą
też nowości w Egipcie – safari St. John’s i
być może uda nam się w końcu odwiedzić
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Dahab podczas weekendu majowego.
Jak widać, plany są ambitne i mamy nadzieję, że uda nam się je wszystkie zrealizować w 2018 roku. Teraz, pod koniec 2017
roku jeszcze raz dziękujemy naszym Klientom i Przyjaciołom za ten wspólny rok, a
tych, którzy chcieliby się do nas przyłączyć
w 2018 roku – serdecznie zapraszamy.
Ekipa nalofoty.pl
Agata i Adam
Zdjęcia z archiwum nalofoty.pl
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Rok 2017 w BestDivers
Rok 2017 minął równie szybko jak
poprzednie lata. Czy też zauważyliście,
że czas przyspiesza wraz z upływem
lat? Minione dwanaście miesięcy to
okres, kiedy podróżując w różne zakątki świata ze smutkiem zaczęliśmy
obserwować, jak szybko ubywa miejsc
nurkowych z nieprawdopodobną fauną i florą, które jeszcze kilka, kilkanaście lat temu tętniły życiem.

– w tej chwili statki rybackie na całym
świecie odławiają dwa razy tyle ryb, ile
ocean może zrodzić.
Coraz częściej odbieram telefony od
wędkarzy z pytaniem – gdzie jeszcze widział pan rybę na Mazurach?

Widzimy to nie tylko w morzach i oceanach, ale także w naszych polskich jeziorach. Czy Wy też macie wrażenie, że
ubywa życia w wodach na całym świecie?
Spieszmy się zatem nurkować, bo nie
wiadomo, co przyniesie przyszłość. Dużym
niepokojem napawają informacje typu:
– w ciągu ostatnich dziesięciu lat w Pacyfiku wyginęło 90% populacji rekinów;
– niedaleko wysp Galapagos zaaresztowano chiński trauler, gdzie odnaleziono
dziesięć tysięcy płetw rekinów;
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Mimo tych spostrzeżeń, chętnych na nurkowania i nauki technik nurkowych jednak
nie brakuje. Tak przynajmniej widzimy to
w Bestdivers, albowiem w 2017 roku kolejna partia nowicjuszy – w ilości 120 osób –
dotarła do nas na kurs początkowy Padi
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Open Water Diver. Wiele osób zdecydowało się na kontynuację edukacji na stopniach
wyższych, a kurs Sidemount Diver w Bestdivers cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością, zrozumieniem i radością
z nurkowania.
W 2017 roku zaobserwowaliśmy ponownie duże zainteresowanie zimnymi kierun-

kami, takimi jak: Islandia, Spitsbergen, Lofoty, gdzie z pewnością zorganizujemy wyprawy również w 2018 roku.
Nowatorskim kierunkiem będą wyspy
Tremiti. Brzmi egzotycznie, prawda? Tymczasem to wyspy na środku Morza Adriatyckiego, między Chorwacją a butem
włoskim.

Zapraszamy chętnych na wyprawy organizowane przez nasze centrum nurkowe, a
także na kolejne kursy. Jak mówił Jezus
Chrystus: „Kto jest bez grzechu, niech
pierwszy rzuci kamieniem”, tak więc i nam
zdarzały się drobne wpadki organizacyjne,
co staramy się szybko naprawić, zawsze z
korzyścią dla naszych Klientów.
Kończąc zatem rok 2017 życzymy Wam
wspaniałych nurkowań w roku 2018, zarówno tym, co to na dwa metry nurkują, jak
i tym, co na sto dwa metry wędrują. Niezgoda, nienawiść i fałszywe słowa niechaj
nie goszczą w Waszych sercach, ale miłość,
szczerość i prawdziwa, serdeczna przyjaźń.
Tyleż wynurzeń, ile zanurzeń!
Rudi Stankiewicz

Chcesz opisać
wyjątkowe
nurkowanie?
Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?
Napisz do nas
redakcja@nuras.info
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SPELEOnurkowy rok 2017
Rok 2017 w SPELEOnurkowaniu i
Honzo Dive obfitował w wydarzenia
nurkowe i okołonurkowe – poza nurkowaniami rekreacyjnymi, szkoleniowymi i eksploracyjnymi były to także
prelekcje, wystąpienia i wywiady.

zanurkowałem w zestawie 2x2 litry w sztolni Marie Agnes oraz rekreacyjnie, w towarzystwie Waldka Aldminowicza z Legnicy,
w kamieniołomie w Zimniku.

Zaczęło się już w styczniu, na Kalatówkach
– podczas dorocznego Zlotu Instruktorów
KDP/CMAS – wygłosiłem prelekcję o zeszłorocznej wyprawie do Meksyku, gdzie w sumie odkryliśmy pół kilometra podwodnych
korytarzy jaskiń zlokalizowanych wysoko w
górach Sierra Negra, z czego osobiście miałem sposobność wyeksplorować 300 m. W
lutym i marcu udzieliłem w Polskim Radiu kilku wywiadów na temat nurkowania i nurkowania jaskiniowego. Ale że nurkowanie to
przede wszystkim aktywność podwodna – nie
stroniłem od wody i wykorzystywałem każdą
sposobność, by się zanurzyć.
W lutym, wracając ze Szklarskiej Poręby,
zahaczyłem o nurkowiska Dolnego Śląska i
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Marzec to podróż do Międzyrzecza,
gdzie stacjonuje 17 WBZ, w której mam
podpisany kontrakt jako dowódca plutonu
w kompanii rozpoznawczej. Wyjechałem z
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Warszawy z kilkudniowym wyprzedzeniem
i po drodze, pierwszy raz w życiu, odwiedziłem kamieniołom w Piechcinie. Podczas
godzinnego nurkowania opłynąłem większość podwodnych atrakcji, „jaskinię” zostawiając sobie jednak na kolejny raz. Z
Piechcina udałem się do Gorzowa Wielko-

polskiego, gdzie mieszka mój przyjaciel
Maciek Michalski i wspólnie pojechaliśmy
do Niemiec zanurkować w jez. Werbellinsee. Na 30 metrach głębokości obejrzeliśmy
piękną barkę z ładunkiem kamieni. Z Gorzowa skierowałem się już prosto do Międzyrzecza, gdzie poznałem szefa mojej
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kompanii i jednocześnie znakomitego nurka jaskiniowego Krzysztofa Hnatówa „Hnatiego”. W czasie wolnym od intensywnego
szkolenia zwiadowczego nurkowaliśmy w
okolicznych jeziorach: Trześniowskim, Lubikowskim i Głębokim, gdzie znajduje się
baza nurkowa Palia Dive Mirka Pietrzykow-
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skiego. W niej też którejś niedzieli miałem
prelekcję na temat nurkowań jaskiniowych.
Przełom kwietnia i maja to Warsztaty
SPELEOnurkowania w Zimniku, gdzie poza
nauką technik speleonurkowych i linowych, które prowadził Łukasz Korek „Kori”,
uczestnicy mieli możliwość zdobycia wiedzy i uprawnień PKB KDP/CMAS – płetwonurka w konfiguracji bocznej. To było kilka
intensywnych pod względem szkolenia dni,
gdzie m.in. poznałem przyszłego uczestni-

ka letniej wyprawy na Bałkany – Tomka Kowalika „Sztygara”.
Maj i czerwiec to nurkowania treningowe przed wyprawą na Bałkany, sprawdzanie pewnych patentów konstrukcyjnych i
nowych pomysłów rozmieszczenia ekwipunku do nurkowań eksploracyjnych na 75
metrów, które spodziewałem się wykonywać w tym roku w Kosowie, ale także nurkowania kursowe na stopień P1 i
specjalizacje PE, PNA, PNO i PN1
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KDP/CMAS, które wykonywaliśmy w różnych zespołach w jez. Piłakno, Orzysz i w
Honoratce. W maju zostałem poproszony
przez Monikę Okoń o przeprowadzenie
krótkiego treningu speleonurkowego w pobliżu Warszawy. Ponieważ chodziło tylko
o kilka technik nurkowych, a Monika to
świetny nurek, zdecydowaliśmy się poćwiczyć w Forcie Zbarż na Okęciu, gdzie nigdy wcześniej nie nurkowałem. Trening był
owocny, a nabyta wiedza przydała się Mo-
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nice już w kolejnym miesiącu podczas nurkowań w jaskiniach Bośni i Macedonii. Podobno bardzo się przydała, co mnie tym
bardziej ucieszyło. Sam Fort Zbarż okazał
się ciekawym obiektem.
Na przełomie maja i czerwca wyjechałem na włoską wyspę Elba, gdzie krakowski
AKP Krab miał obóz klubowy i zaprosił
mnie do pomocy przy szkoleniu. Przydzielono mi grupę bardzo fajnych kursantów
P1, z którymi po ukończeniu kursu podstawowego wykonaliśmy także nurkowania na
specjalizacje PNA i PNO. Poza nurkowaniami kursowymi w Zatoce Nisporto, na El-

bie nurkowałem także w przebogatym w ryby Rezerwacie Il Scoglieto i w pewnej niewielkiej, ale ciekawej jaskini pokazanej mi
przez Artura Króla. Całością obozu dowodził sam prezes – Patryk Bujak. Poznałem
tu wiele ciekawych osób, które trudno by
było w tym krótkim tekście wymienić.
W lipcu dotarłem do Bośni. W jednej z
tamtejszych jaskiń wykonałem kilka treningowych nurkowań do głębokości 75 metrów. Z lokalnymi przyjaciółmi odwiedziliśmy także suchą jaskinię, w której znajduje
się syfon, którego nikt dotąd nie przenurkował. Sprawa wygląda obiecująco i na pew-
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no znajdzie swój finał w przyszłym roku…
W sierpniu – wraz z Korim, Hnatim i
Sztygarem – pojechaliśmy na wyprawę eksploracyjną SPELEOnurkowanie–Armada–
Honzo Dive – Bałkany 2017 do Serbii i
Kosowa. W Serbii udało nam się odkryć zupełnie dotąd nieznaną jaskinię, którą nazwaliśmy Studnią Czaszek i przenurkować
znajdujący się na jej dnie Syfon Budki. W
Kosowie z kolei w wyniku dłuższej akcji i
przy wsparciu wszystkich uczestników wyprawy, a także polskich żołnierzy KFOR,
udało mi się wyeksplorować kolejne partie
Wielkiego Syfonu na głębokości pomiędzy
70 a 75 metrem. Nurkowaliśmy jeszcze w
kilku innych jaskiniach Serbii i Macedonii,
ale to wszystko opowieść na inny artykuł…
We wrześniu wróciłem do Międzyrzecza, gdzie Hnati zaproponował mi nurkowanie na jego PSCRze i ze skuterem.
Przyjechał także Michał Piechocki i testowaliśmy jego mCCR Halitus – ciekawa jednostka, bardzo dobrze nam się na tym
nurkowało!
W październiku odwiedziłem sulejowskie wapienniki, gdzie ponurkowaliśmy rekreacyjnie wraz z moim przyjacielem
„Żubrem”.
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Warte odnotowania są również prace
KDP/CMAS nad przygotowaniem i wdrożeniem programu nurkowania osób z niepełnosprawnością, w którym to procesie
aktywnie uczestniczyłem. W czerwcu w
Bytomiu odbył się kurs kadrowy instruktorów KDP, którzy posiadali certyfikaty instruktorów nurkowania z osobami z
niepełnosprawnością w innych organizacjach, a w listopadzie drugi kurs kadrowy –
pomocników i instruktorów osób z niepełnosprawnością, który prowadziłem wraz z

Jarkiem Gabryelskim „Gabim” i Marcinem
Wajdykiem. Podczas drugiego kursu certyfikowaliśmy szesnastu nowych pomocników i instruktorów MZN.
W grudniu wraz z Jarkiem „Malinowym”
wybraliśmy się do Czech, ponurkować w
tamtejszych kopalniach. Mieliśmy szczęście
spotkać Honza Pokornego, który pokazał
nam nową zalaną kopalnię, nurkowaliśmy
w niej do 55 metrów głębokości. Odwiedziliśmy znaną już kopalnię łupka Czermną,
gdzie udało mi się znaleźć 45 metrów głę-

bokości. Nie odpuściłem także ponad 70minutowego nurkowania w kamieniołomie
w Svobodnych Hermanicach.
Odwiedziłem ponadto zalew w Skarżysku-Kamiennej, bezskutecznie poszukując
silnika od łódki. Godzinne nurkowanie w
totalnej czerni, mimo 4,5 metra głębokości,
było ciekawym przeżyciem – wymacałem
kilka leżących na dnie elementów konstrukcyjnych, jednak żaden z nich nie był silnikiem łodzi…
W grudniu uzyskaliśmy afiliację klubu
Honzo Dive i tym samym dołączyliśmy do
klubów nurkowych zrzeszonych pod egidą
Komisji Działalności Podwodnej.
I tak minął w wielkim skrócie cały nurkowy rok. A plany na przyszły? Jak zwykle –
nurkować w różnych ciekawych miejscach,
szkolić i spotykać interesujące osoby, a
przede wszystkim odkrywać nowe partie
zalanych jaskiń i uczestniczyć w wyprawach do różnych zakątków naszego globu,
czego nie tylko sobie, ale i wszystkim Czytelnikom życzę. Wszelkiej pomyślności w
Nowym Roku!
Dominik Graczyk „Honzo”
instruktor M2 KDP/CMAS
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Chcesz opisać wyjątkowe
nurkowanie?
Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?
Napisz do nas
redakcja@nuras.info
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Daleko i Blisko w 2017
Rok 2017 praktycznie już za nami.
Dla „Daleko i Blisko” był on również
małym jubileuszem dziesiątym rokiem
działalności firmy. Zanim zagłębimy
się w plany na kolejne miesiące,
może warto, choćby przez krótką
chwilę, zastanowić się, jaki był kończący się właśnie rok i wrócić pamięcią do tego, co nurkowego działo
się wokół nas. Nie tylko przez ostatnich kilkanaście miesięcy, ale także
przez ostatnich kilkanaście lat.

mniej lub bardziej poważnego biznesu. Co
roku przybywa nam kolejnych federacji,

Czasy, kiedy nurkowanie w Polsce było
elitarnym, „akademickim” sposobem spędzania czasu wolnego, mamy już dawno za
sobą. Ostatnie dwadzieścia kilka lat to okres
niezwykłej jego popularyzacji. Za sprawą
zmian ustrojowych, otwarcia granic, czy łatwiejszej dostępności do sprzętu działalność nurkową zaczęto w Polsce postrzegać
nie tylko jako formę zabawy czy rozrywki,
lecz również jako możliwość prowadzenia
66

klubów i szkół nurkowania, a wraz z ich
rozwojem rośnie również grono miłośni-
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Królestwo Lo 1

ków tego pięknego sposobu spędzania wolnego czasu. Przez ostatnie lata zmienił się
jednak bardzo odbiorca, czy może adresat,
do którego kierowana jest oferta usług związanych z nurkowaniem. Intensywna promocja i kładzenie nacisku na bezpieczeństwo
w nurkowaniu zdjęło z niego etykietkę
„sportu ekstremalnego”. Spowodowało to
mniejsze zainteresowanie nurkowaniem

Madagaskar
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wśród młodych osób szukających adrenaliny, ale też zachęciło do jego uprawiania
wielu ludzi w wieku średnim, z ustabilizowaną już często pozycją zawodową i finansową. Nurkowanie zaczęto też postrzegać
jako rodzinną formę aktywnej turystyki i rekreacji, coraz chętniej uprawianą poza Polską, w miejscach bardziej nam przyjaznych
pod względem klimatycznym. Od kilku lat
Egipt, który „od zawsze” stanowił najbardziej popularną nurkową destynację, z różnych przyczyn przestał w istotny sposób
dominować rynek naszych wyjazdów nurkowych. Wymusiło to na organizatorach turystyki nurkowej konieczność poszukiwania
nowych, atrakcyjnych miejsc, które mogłyby wypełnić powstałą lukę. Zmiany klimatyczne i nadmierna pozbawiona często
jakiejkolwiek kontroli eksploatacja popularnych i atrakcyjnych miejsc nurkowych
stały się powodem dramatycznej i postępującej w zastraszającym tempie degradacji
części podwodnego świata. Swoistą formą
ucieczki od tego dotykającego nas boleśnie
problemu jest rozpoczęcie eksploracji
miejsc coraz bardziej odległych, często takich, o których jeszcze kilkanaście lat wcześniej nie mieliśmy zielonego nurkowego
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pojęcia. Dziś nikogo nie dziwią już oferty
wyjazdów nurkowych na Polinezję Francuską, Tonga czy Hawaje.
Początek roku 2017 w „Daleko i Blisko”
zaprowadził nas wyjątkowo nie pod wodę,
lecz w góry. Styczniowa wyprawa na Kilimanjaro i zwiedzanie Parków Narodowych
Tanzanii: Serengeti oraz Ngoro Ngoro była
bez wątpienia udaną i niezwykłą przygodą.
Najwyższy szczyt Afryki, najwyższa wolnostojąca góra świata zostały zdobyte, a możliwość zobaczenia naraz kilkudziesięciu
tysięcy dzikich zwierząt ciężko jest porównać z czymkolwiek innym.
W marcu ponownie odwiedziliśmy Indie
i indyjskie Andamany. Dla mnie osobiście
był to swoisty powrót do przeszłości, do początków prowadzenia mojej działalności.
Pierwsza zorganizowana przez nas wyprawa, w marcu 2007 roku, odbyła się właśnie
tam. Do dziś pamiętam, kiedy pierwszy raz
stanąłem na słynnej Radanagar Beach,
pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy
to, że Pan Bóg musiał być bardzo, bardzo
szczęśliwy tworząc tak piękne miejsce. Kolejna wyprawa na Andamany dała nam możliwość zobaczenia zmian, jakie zaszły na
wyspie Havelock od czasu naszego pierw-

Gozo
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Andamany
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szego pobytu. Kolejne resorty, które wyrastają tam teraz jak przysłowiowe grzyby po
deszczu, przyciągają już nie dziesiątki, a tysiące turystów. Andamany w ciągu niespełna dekady stały się jednym z najbardziej
popularnych miejsc wypoczynku dla pochodzących głównie z Indii turystów. Dla
nas, którzy pamiętamy je jako wolne od komercji i stresu miejsce, oznacza to utratę
czegoś absolutnie bezcennego możliwości
kontaktu z nieskażoną przyrodą i podziwiania podwodnego świata bez zbytniego tłoku i pośpiechu. Dla żyjących tam na stale
ludzi jest to jednak niepowtarzalna okazja
do próby poprawienia warunków swojego
życia, według prostej zasady „liczy się tu i
teraz”. Jakie skutki takie działania przyniosą dla środowiska, w którym żyją przekonają się i oni, i my już niebawem.
Kwiecień to corocznie organizowany
przez nas wyjazd na safari nurkowe na Malediwach, zawsze połączone ze zwiedzaniem uroczej Sri Lanki. Za sprawą
przekierowania tu sporej ilości łodzi z Egiptu, pod wodą na rajskich Malediwach zaczyna robić się coraz tłoczniej. Nie zmienia
to faktu, że są one dziś najchętniej chyba,
poza Egiptem, odwiedzanym przez pol-

skich nurków miejscem. I nie ma się czemu
dziwić, bo nurkowania tutaj to w zasadzie
pewność spotkania mant oraz spora szansa
na rekiny wielorybie i rekiny młoty.
Maj to tybetańskie święto Tiji, czas najważniejszego, kulturowego wydarzenia w
życiu pobożnych Lobów, a dla nas kolejna

Baliem
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okazja do odwiedzenia buddyjskiego Królestwa Lo, które od 1450 roku funkcjonuje
w granicach Nepalu. Jest to niezwykły, zbudowany z tybetańskiej magii świat kilkusetletnich klasztorów, buddyjskich mnichów i
zapierających dech w piersiach górskich
widoków. Jest też ostatnią już chyba enkla-
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Polinezja

wą prawdziwej tybetańskiej kultury, która
wkrótce odejdzie w niepamięć. W ramach
rozwoju regionu i integracji z resztą kraju
mieszkających tu rdzennych Tybetańczyków, maoistowski rząd Nepalu planuje
otworzyć przejście graniczne z Chinami.
Konsekwencje takiego kroku są łatwe do
przewidzenia. Kiedy stanie się tak, że zamiast pięciodniowej, pieszej wędrówki, wystarczy kupić bilet, wsiąść w chiński
autobus, aby się tu dostać, Mustang zalany
zostanie chińską tandetą i zadeptany przez
tysiące biznesmenów i turystów. Kto jeszcze tu nie był, powinien się pospieszyć. My
jedziemy ostatni już chyba raz w maju
2018 roku…
Od ponad dziesięciu lat jesteśmy nurkowo obecni na Gozo. Ta mała, wiejska niemalże wysepka za sprawą irlandzkiego

Ryanaira przeżywa obecnie prawdziwy
nurkowy boom. Otwarcie bezpośrednich
połączeń na Maltę z kilku polskich miast
spowodowało, że zarówno Malta, jak i Gozo stały się ciekawą alternatywą na atrakcyjne nurkowe wyjazdy zarówno dla
zaawansowanych, jak i początkujących
nurków.
Wyprawa na Polinezję Francuską była
niewątpliwie topowym organizowanym
przez nas w 2017 roku wyjazdem nurkowym. Odwiedziliśmy słynne Bora Bora,
Rangiroa i Fakaravę. Niebagatelna odległość, a co za tym idzie równie wysokie
koszty przelotu i nie mniejsze samego pobytu, powodują, że nie jest to miejsce dostępne dla każdego z nas. Czy w takim razie
warto było tam jechać? Czy na Polinezji jesteśmy w stanie znaleźć coś, co wynagrodzi
nam kilkadziesiąt godzin spędzonych w samolocie? Po tysiąckroć tak! Przepiękne atole, przejrzystość wody często ponad 50
metrów zaprzyjaźnione z nurkami delfiny
butlonose i setki widzianych na jednym nurkowaniu rekinów, to coś absolutnie wspaniałego, niepowtarzalnego i niezwykłego.
Październikowy wyjazd na Madagaskar
to kolejna doskonała okazja do spotkania z
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rekinami wielorybimi i zobaczenia kawałka kraju, który o mały włos nie stał się kiedyś częścią Polski. W okresie od
października do listopada olbrzymią dla
wszystkich atrakcją są tutaj rekiny wielorybie, przepływające nieopodal wysepki Nossy Be. Nurkować na Nossy Be jeździmy już
od czterech lat i nigdy nie zdarzyło się, że-

Raja
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by ich w czasie naszego pobytu nie było.
Dodatkowo kilkudniowe zwiedzanie parków narodowych, położonych na północy
Madagaskaru, pozwala nam nie tylko po-

znać unikatową, endemiczną przyrodę tego kraju, ale również zobaczyć z bliska codzienne życie mieszkających tam ludzi.
Ten przepiękny kraj powinien być tury-
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stycznym „pocztówkowym” rajem i żyć dostatnio z turystyki. Niestety tonie coraz bardziej we wszechobecnej korupcji politycznych elit i policji.
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W 2017 roku kolejny raz odwiedziliśmy
też Komodo. Tym razem nie było to safari,
lecz stacjonarny pobyt w pięknym, nowo
wybudowanym, kameralnym ośrodku.
Wspaniałe, jak zawsze na Komodo nurkowania, relaks na plaży i wycieczki na warany dopełniły miary szczęścia i złożyły się
na nasz bardzo udany pobyt.
Ostatnią już, zorganizowaną w 2017 roku, przez „Daleko i Blisko” wyprawą było
jedenastodniowe safari na Raja Ampat. Położony w indonezyjskiej części Papui archipelag wysp „Czterech Królów” to swoisty
Święty Graal nurkowania. Rafy, zwłaszcza
te położone bardziej na południu archipelagu, wokół i poniżej wyspy Misool są zjawiskowo pięknymi, w moim mniemaniu,
jednymi z najpiękniejszych na świecie.
Ilość i jakość występujących tam koralowców po prostu kładzie na kolana. Raja Ampat, mimo że z roku na rok odwiedzane
przez coraz to większą liczbę nurków,
wciąż trzyma renomę jednego z najlepszych nurkowisk świata. Trekking w Dolinie Baliem jest zawsze doskonałym
uzupełnieniem nurkowania na Raja Ampat.
Możliwość podziwiania pięknych, górskich
widoków, a także spotkania z może nie do

końca już autentyczną, ale wciąż bardzo
ciekawą kulturą miejscowych plemion daje
nam wyobrażenie o tym, w którym tak naprawdę zakątku świata jesteśmy.
Za chwilę nowy 2018 rok. Składając
wszystkim Nurkom i Czytelnikom Nuras.info najlepsze życzenia, zapraszamy na kolej-
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ne organizowane przez „Daleko i Blisko”
wyjazdy i wyprawy. Bo przecież piękny
podwodny świat wciąż ma nam do zaoferowania nowe, niezwykłe przygody…
Grzegorz Zieliński
„Daleko i Blisko”
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Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Szef szkolenia Bazy Nurkowej
Do tej pory mówiliśmy o organizatorze nurkowania, nazywając go również niekiedy właścicielem bazy
nurkowej. Lepiej jednak nazywać go
szefem szkolenia, ponieważ wszystkie
nurkowania mają tak naprawdę szkoleniowy charakter – nawet te czysto
turystyczne, bowiem gromadzone
podczas wszystkich nurkowań doświadczenie składa się przecież na
umiejętności nurka. Nie ma więc w
ogóle czegoś takiego, jak nurkowanie
nieszkoleniowe, czyli takie, podczas
którego umiejętności nurkowe nie
rozwijałyby się!

nurkowaniem, co jest przecież zwykłym
nieporozumieniem... Nagle okazałoby się,
że najlepszy jest nie ten, który najlepiej
troszczy się o partnera, tylko na przykład

Bez doświadczonego instruktora, takiego
właśnie szefa szkolenia, rychło byśmy zapomnieli, co to jest nurkowanie, że to troska
o partnera, zaczęlibyśmy po prostu pływać
pod wodą i nazywalibyśmy tę czynność
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ten, który najgłębiej nurkuje czy najlepiej
pływa pod wodą – i tym podobne bzdury...
Szef szkolenia jest czarną skrzynką na
wypadek katastrofy zagubienia znaczeń.
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Byłem kiedyś świadkiem następującej
sceny w bazie nurkowej. Kilku doświadczonych (podkreślam ten fakt, bo jest ważny!)
nurków, po nocy spędzonej na libacji planowało nurkowanie na 50 metrów. Obserwowałem ich z pewnej odległości. Chcieli
pojechać nad inne jezioro, postawić tam
pion i przy pionie zanurkować. Nie mieli liny. Zaczęli ze sznurków od bielizny, które
gdzieś znaleźli, wiązać po kawałku i krokami mierzyli czy już mają 50 m. Ponieważ
skończyli pić wódkę w nocy, zaledwie kilka godzin wcześniej, wciąż jeszcze byli pijani. Jeden z nich na moich oczach potknął
się i przewrócił podczas mierzenia krokami
tego sznurka.
Nie odpowiadałem za tę bazę, byłem
tam tylko gościem, zastanawiałem się jednak, czy nie powinienem jakoś zwrócić im
uwagi, że planując takie nurkowanie, w takim stanie i przy użyciu takich środków, pakują się po prostu na śmierć, jednak
wahałem się – czy i w jaki sposób mógłbym
zabrać głos. Kiedy jest się gościem, chyba
nie wypada się wtrącać?
Jednak sprawa wyglądała poważnie, oni
byli szaleni, traktowali to co robią, jako coś
normalnego, nie dostrzegali problemu. Sły-

szałem nawet jak mówili, że będzie bardzo
bezpiecznie, bo przy pionie, a nie po stoku
i właśnie dlatego ten sznurek, tylko że on
się cholera, taki śliski, nylonowy, ciągle rozwiązuje... Kurde, weź tu mocniej powiąż
kawałki... itd. Słuchałem osłupiały. Już miałem wstać i jednak coś zrobić, jakoś zatrzymać tę śmiercionośną błazenadę, ale
wyprzedził mnie jeden z instruktorów pracujących w tej bazie. Podszedł do chłopa-
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ków i wulgarnymi słowami potężnie im nawymyślał. Nie powinien tak ostro się zachować, ale chyba puściły mu nerwy. Bluzgał
na nich tak zajadle i agresywnie, że w końcu zawstydzili się i poszli spać do namiotów. Było to zdecydowanie najlepsze, co
mogli zrobić, będąc w takim stanie.
Pozostaje tylko zadać pytanie, co byłoby, gdyby w bazie nie było instruktora, który patrzy ludziom na ręce.
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W atmosferze wakacyjnego wypoczynku, niefrasobliwości i odprężenia związanego z urlopem łatwo utracić miarę tego, co
wolno, a czego nie wolno.
A oto inny przykład: pewnego dnia na
targach turystycznych w Warszawie stałem
sobie obok stoiska mojego przyjaciela, Pawła Rosłańca, który prowadził konkurencyjną bazę nurkową. Rozmawialiśmy, gdy
podszedł do nas nurek. Robił u mnie stop-

nie P1 i P2, a u Pawła P3, więc był to w
pewnym sensie nurek i mój i rosłańcowy –
czuliśmy się obaj odpowiedzialni za jego
wyszkolenie. Zapytał jaki octopus ma kupić
(było to w czasach, gdy podwójne automaty nie były jeszcze obowiązkowe, nurek
mógł mieć albo nie mieć zapasu, wedle
uznania). Powiedział, że potrzebny mu ten
octopus, bo chce nurkować ze swoją
dziewczyną, a on sam ma butlę 18-litrową,
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zaś ona tylko 12-litrową, więc jej się powietrze pierwszej skończy. Dlatego jemu jest
potrzebny ten octopus, żeby mógł jej wtedy
podać i żeby mogli kontynuować nurkowanie oddychając w taki sposób.
Tym razem zaczęły puszczać mi nerwy i
przez zaciśnięte z gniewu zęby wysyczałem
pytanie: „Chcesz powiedzieć, że świadomie
i z premedytacją planujesz sytuację awaryjną, godzisz się na nią i dążysz do tego, żeby miała miejsce?”, a potem powiedziałem
do Pawła: „Ty tłumacz, bo ja już nie mam
słów. Uczysz człowieka latami, a potem taki kwiat wykwita. Jakby wszystko w czarną
dziurę wpadło. Nie mam siły.” Paweł Rosłaniec, znacznie bardziej doświadczony i odporniejszy
psychicznie
ode
mnie,
uśmiechnął się i zaczął spokojnie, jak
dziecku, tłumaczyć absurdalność takiego
pomysłu. Nurek po chwili namysłu pokiwał
głową i przyznał mu rację. Ten nurek nie
był durniem! On tylko w pośpiechu, jaki
charakteryzuje wszystko w naszych czasach, pozwolił się zagubić najprostszym pojęciom związanym z bezpieczeństwem i
planowaniem nurkowania. Szef szkolenia
jest po to, by do takiego zagubienia nie dopuszczać. W podanym przykładzie złe nie
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było oczywiście zakupienie octopusa (dziś
zresztą każdy nurek obowiązkowo musi posiadać zapasowy automat oddechowy), ale
planowanie, że nurkowanie będzie kontynuowane, pomimo wystąpienia sytuacji
awaryjnej, jaką jest dzielenie się powietrzem.
Zauważyłem też, że zarówno uczestnicy
kursów, jak i instruktorzy prowadzący zajęcia na tych kursach mają niekiedy wspólną
tendencję do upraszczania i skracania ćwiczeń, a nawet rezygnowania z niektórych z
nich. Dotyczy to zwłaszcza kursów na wyższe stopnie nurkowe i ćwiczeń bardziej
męczących zarówno kursantów, jak i instruktora. Wygląda to niekiedy tak, jakby im
wszystkim w podobnym stopniu zależało,
żeby jak najszybciej i z możliwie jak najmniejszym wysiłkiem zakończyć kurs,
nadać stopnie i iść do domu. Interwencja
szefa szkolenia, zwykle rzadziej wchodzącego do wody niż instruktor prowadzący
zajęcia, a więc nie męczącego się osobiście, lecz zatrudniającego do tego kadrę,
może być wtedy bezcenna. Taki szef najzwyczajniej zapyta: „No zaraz, zaraz, ale
dlaczego nie robicie tego czy tamtego ćwiczenia, lub nie powtarzacie tego, co było

wczoraj źle zrobione?”, chroniąc w ten sposób bazę przed stoczeniem się w bylejakość, co się już niejednej szkole przytrafiło.
To samo dotyczy nurkowań turystycznych,
które nawet częściej niż szkoleniowe bywają przeprowadzane niechlujnie. Nic nie zastąpi interwencji doświadczonego instruktora, który nie jest zaangażowany bezpośrednio w nurkowanie, a więc ma dystans
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do całej sprawy i w porę powie – to i tamto
proszę zrobić inaczej!
Jest w angielskim takie ładne wyrażenie
„cut corners” (polskie „iść na łatwiznę” jest
znacznie mniej wieloznaczne). Chodzi tu o
popadanie w rutynę, utracenie ochoty do
robienia wszystkiego najlepiej i „ścinanie
zakrętów” byle było łatwiej. Chodzi o to, że
z czasem już nie chce się zostawać i za-
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wsze obserwować wody, gdy ktoś pod nią
jest, nie chce się organizować ćwiczeń powierzchniowych, które wypadają zamiast
obiadu. Z czasem zaczyna się robić krótsze
nurkowania z kursantami i nawet wykłady
skraca się do minimum. Zdaniem Tomasza

Gajderowicza, jednego z moich nurków,
krytyczne są dwie rzeczy:
1. Skracanie szkolenia podstawowego w
sytuacji, gdy na kursie jest niewiele osób,
na przykład tylko jedna. Instruktorom wtedy
mniej się chce przykładać do pracy, niż kie-

dy uczestników kursu jest więcej. Zjawisko
to może wydawać się dziwne, bo przecież
im mniejsza grupa, tym niby wyższa jakość
nauczania, prawda? Otóż nie do końca.
Wiem na pewno, że wielu nauczycielom
trudniej jest przyłożyć się do lekcji, gdy mają tylko jednego lub niewielu uczniów, niż
gdy stoją przed pełną, słuchającą ich salą.
2. Rutyna w sprawach bezpieczeństwa.
Chodzi o to, że po kilku miesiącach pracy
w bazie np. obserwator powierzchniowy
może przestać obserwować wodę, bo skoro dotąd nic się nie stało, to jemu się już nie
chce, bo po co ma siedzieć trzy miesiące na
pomoście i „się gapić bez sensu”.
Niestety w każdej chyba bazie zdarza się
cutting corners, ale problem jest, gdy tego
jest za dużo lub okoliczności ułożą się w
szczególny, pechowy sposób. Np. przez
„niedoszkolenie nurka” – nie zrobienie akcji powierzchniowej, holowania nieprzytomnego itd. Taki człowiek nawet po kilku
latach może przecież nurkować i wynurzyć
się awaryjnie z partnerem, który ma barotraumę płuc. Ponieważ nie przećwiczył kiedyś holowania, popełnia błędy, które są
śmiercionośne (nie zerwie maski, nie zrzu-
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ci pasa, nie napompuje jacketu, nie wezwie
pomocy, nie będzie umiał holować itp.).
Może sytuacja byłaby opanowana przez
sprężarkowego albo szefa szkolenia, ale
niestety szef szkolenia poszedł spać, a sprężarkowy zaczął bić butelki, żeby zaoszczędzić czas, bo potem chce pojechać ze
swoją dziewczyną do knajpy i zdążyć wrócić przed popołudniowym nurkowaniem.
Dodatkowo sprężarki zagłuszają wołanie o
pomoc i sprężarkowy go nie słyszy. Tragedia gotowa przez cutting corners. Moim
zdaniem to jest wielkie zagrożenie, które
może pojawić się w każdej bazie. Najgorsze jest to, że tego zagrożenia nie widać, bo
ono powstaje przez mikrokroczki (ścinanie
zakrętów), które nie wydają się groźne. Natomiast wiele takich małych kroczków prowadzi wprost do tragedii, bo nie wiemy,
gdzie przed nami znajduje się przepaść, a
mimo to robimy te małe kroczki w jej stronę. Cutting corners jest więc zagrożeniem
systemowym.
Poza szkoleniami, rutyna grozi nam
oczywiście także podczas nurkowań turystycznych. Wielu nurków nie sprawdza sobie nawzajem sprzętu przed nurkowaniem.
Mnie to irytuje, gdy nurkuję z kimś pierwszy

raz, a on nawet nie zainteresuje się moją
konfiguracją sprzętu, która jest nie do końca typowa (specjalnie mam taką, żeby
sprawdzić, czy partner zapyta – a do czego
jest to, a dlaczego jest tak...). Bez poznania
mojego sprzętu przed nurkowaniem mój
partner nie pomoże mi pod wodą. Dobry
organizator nurkowań musi także dbać o to,
by nawet doświadczeni nurkowie nie popadli w rutynę i dosłownie „świecili przykładem” przy sprawdzaniu sprzętu. Aby nie
deprecjonować ich ego, można poprosić,
by dawali dobry przykład mniej doświadczonym koleżankom i kolegom, sprawdzając sprzęt i omawiając szczegółowo każde
nurkowanie, co powinno odnieść naprawdę
korzystny wpływ na bezpieczeństwo w bazie. Nie przypominam sobie takiego zdarzenia, żeby ktoś odmówił podobnej
pomocy, gdy szef szkolenia go poprosi.
Tomasz Strugalski

Powyższy tekst zawiera fragmenty bestsellerowej
książki Tomasza Strugalskiego „Wszyscy muszą
wrócić – filozofia nurkowania”. Tę i pozostałe książki tego autora można kupić tu: http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
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Autor jest instruktorem nurkowania, a także adwokatem, doktorem nauk prawnych, prowadzi własną Kancelarię Adwokacką www.adwokat.strugalski.pl Jest zwolennikiem surowej, wysokiej odpowiedzialności organizatorów sportu czy rekreacji
za bezpieczeństwo uczestników. W czasach gdy
prowadził bazy nurkowe, w prowadzonych przez
niego bazach w Polsce i za granicą, przez blisko 20
lat nigdy nie zdarzył się wypadek.
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Oddychanie w OC i CCR
Podczas pewnej konferencji, której
nazwy nie wymienię, żeby nie reklamować, zaprezentowano tak wiele
prelekcji, że nie było możliwości wysłuchania wszystkich. Na tych wybranych, według mojej oceny, zabrakło
pogłębienia poruszanych tematów.
Zaproponowano poziom raczej miły i
przystępny dla wszystkich słuchaczy.
Spowodowało to braki, które trochę
uzupełnię.

[2], ale może być również na klatce piersiowej. Posiada sztywne płyty, przy czym górna jest obciążona, dzięki temu efektywnie
przesuwamy ją na większą głębokość. Jeśli
chodzi o ciśnienie gazu wewnątrz, gdy nurek jest brzuchem do góry w pozycji poziomej, ten sam ciężar obniża ciśnienie w

Porównanie metod oceny CO2, przedstawione przez Kevina, bardzo cenne
Kevin Gurr omawiał budowę CCR, w tym
różne warianty rozmieszczenia składowych
obiegu zamkniętego, było to jednak płytsze
przedstawienie tematu niż to, które opisał
Jack Kellon w 1998 r. [1]. Powiedzmy to jasno raz na zawsze – królem małej pracy oddychania jest ACSC, DCSC czy obecny
IS-MIX. Na czym to polega? Zastosowano
miech oddechowy umieszczony na plecach
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miechu, zapewniając najniższe opory oddechowe, ze względu na działanie wody w
polu grawitacyjnym. Autorami rozwiązania
są Mans Arborelius i Claes Lundgren, patent
AGA Szwecja, obecnie Interspiro Ocenco.
Powstało ono w latach 50., od tego momentu nie można powiedzieć, że jest to złe roz-
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wiązanie, z workami oddechowymi na klatce piersiowej jest bardzo dobre.
Jest jeszcze jeden duży wkład profesora
Lundgrena w usprzętowienie oddychania:
w Lotnictwie Straży Pożarnej, również w
nurkowaniu. Tym wkładem są systemy nadciśnieniowe – zauważenie, że podanie
czynnika oddechowego z nadciśnieniem
kilku cm słupa wody ułatwia wdech. Mięśnie oddechowe łatwiej radzą sobie z wydechem, fizjologicznie jest też dłuższy.
Takie zalety ma układ z jednym workiem
oddechowym na klatce piersiowej, gdy płyniemy w pozycji poziomej – łatwy wdech,
wydech z większymi oporami – stosowany
w SCR czy tlenowych CCR wojskowych.
Rozwiązanie Lundgren Arborelius posiada
wadę, jaką jest duży ciężar niezbędny do
zapewnienia optymalnej kompensacji. To
odległość od środka płuc do środka miecha,
razy pole powierzchni górnej płyty miecha,
razy gęstość wody, razy przyspieszenie
ziemskie. Wychodzi pokaźna wartość większa niż wyporność samego miecha. Dla
osób o dużej grubości klatki piersiowej może być około 2-3 razy większa niż wyporność miecha. Bardziej komplikują sytuację
nurkowie o ponadnormatywnej pojemności

płuc. Rozwiązanie jest mało rozpowszechnione, słabo zrozumiane. Można trickami
mechanicznymi zmniejszyć wielkość ciężaru, lecz w zamian musi poruszać się po dłuższej drodze. Widziałem też w Urzędzie
Patentowym rozwiązanie Amerykanki, w
którym pod kontrolą komputera dociskano
worki oddechowe, kilkadziesiąt stron opisu
patentowego, też się nie przyjęło. Prostszy
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problem to lądowe respiratory, w nich stosowano identyczny system wytworzenia
nadciśnienia. Wczesne respiratory również
powodowały uraz ciśnieniowy płuc u osób
przebywających w szpitalu. Później zmniejszano zakresy nadciśnień, zastosowano
pneumatyczne wymuszenia i problem wyeliminowano. Pewne kłopoty nie dotyczą
tylko nurków, niektóre rozwiązania z in-
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nych dziedzin trafiają do nurkowania. Na
szybko przykład – pomiar temperatury złoża wapna sodowanego to w sprzęcie lądowym lata 70. Po wygaśnięciu patentów trafił
do nurkowania jako wielkie odkrycie, jedyna różnica to wprowadzenie kilku punktów
pomiarowych wzdłuż złoża. Systemy oddechowe w obiegu zamkniętym rozwiązań
strażackich wykorzystywały wariant nadciśnieniowy, podnosiło to komfort oddychania i zabezpieczało przed przenikaniem
trucizn do obiegu. Realizowano go np. przy
pomocy sprężyn uciskających worek oddechowy W 2000 Faser i dużo wcześniejszych rozwiązań innych firm. Kolejna
ciekawostka to systemy nadciśnieniowe dla
pilotów szybkich – szczelna półmaska, tlen
podany z nadciśnieniem, żeby pilot mógł
oddychać i nie dostał UCP, kamizelka
pneumatyczna uciskająca klatkę piersiową.
Zakresu stosowanych ciśnień nie podam.
Wracając do nurkowania, Kevin mówił o
wapnie sodowanym również we wstępnym
oddychaniu na powierzchni jako procedura kontrolna.
Przykład wapna sodowanego renomowanej firmy [3], które na początku pracy nie
wiąże całkowicie dwutlenku węgla. Jak mo-

żna się przekonać, ma to związek z ilością
NaOH czy KOH. Dodatkowo wstępne oddychanie może być zafałszowane przepuszczanym CO2.
To fragmenty badań nad polskim wapnem sodowanym, górny wykres pokazuje,
że największy dodatek NaOH daje najgorszy czas ochronny i przepuszczanie części
CO2 na początku pracy.
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Drugi wykres pokazuje jak zmieniają się
własności w zależności od ilości wody, to informacja dla tych, co chętnie wielokrotnie
używają tego samego wapna sodowanego.
Kolejne użycie to ruletka, częściowo ograniczona tym, że wapna sodowane są wytwarzane przez producentów, którzy stabilizują
produkt poprzez zmieszanie różnych partii,
tak żeby produkt końcowy miał wymagane
parametry. Dodatkowo są stosowane dodatki utrzymujące odpowiednią ilość wody, lecz
wysuszenie lub zbyt duża ilość wody potrafią mocno zmienić czas ochronny.
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Warto, żeby informacje te dotarły do
szerszego grona, bo wiedza o działaniu pochłaniacza CO2 jest nadal niska, nawet
wśród instruktorów szkolących.
Wykres parametrów obiegu zamkniętego
tlenowego [4] (w angielskiej literaturze nazywane również CCR). Ten jest zrealizowany z żywym człowiekiem w warunkach
hiperbarycznych z rowerkiem jako obciążenie wysiłkiem o regulowanym obciążeniu, w tym przykładzie 50 W obciążenie
stałe. Widzimy typowe zachowanie pochłaniacza CO2, po pewnym czasie zaczyna
przepuszczać niezwiązany CO2.

To bardzo ciekawe badanie, w którym
stosowano zmienny wysiłek, o rosnących
wartościach. Jak dochodzimy do początku
przepuszczania CO2, pojawia się podczas
wysiłku i maleje po nim. Przyczyna jest prozaiczna, efektywność wiązania CO2 maleje
przy rosnących prędkościach przepływu gazu przez pochłaniacz. Szczególnie jest to
widoczne pod koniec czasu ochronnego –
zmniejszanie wysiłku pociągające zmniejszenie wentylacji, zmniejsza poziom CO2
w obiegu, bo wzrasta efektywność pracy
zużywanego pochłaniacza CO2. Jaki wniosek można wysnuć? Jeżeli przydarzy nam
się duży wysiłek pod koniec nurkowania na
obiegu zamkniętym, to spowalniamy i wydłużamy wydech. Nie pomoże to na długo,
lecz nie musimy być narażeni na hiperkap-
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nię w ostrej formie. Jak wiadomo CO2 jest
sprzymierzeńcem problemów w nurkowaniu.
To bardzo ciekawa informacja jednego z
producentów wapna sodowanego [5], mamy wykres jak przebiega dynamiczna
chłonność. Zwolnienie prędkości przepływu (Residence Time rośnie) daje zbliżenie
chłonności do wartości bliskich statycznej
chłonności. Linia granatowa to drobne wapno sodowane, czerwonopurpurowa to grube wapno sodowane. Grube wapno ma
małe opory oddychania, lecz bardziej zmienia dynamiczną chłonność. Drobne ma wyższą chłonność, mniej się zmienia, lecz
opory są większe. Wykres dotyczy nowego
pochłaniacza, gorzej to wygląda dla pochłaniacza pod koniec pracy, w którym
strefa reakcji już się nie mieści i wychodzi
poza pochłaniacz. W takiej sytuacji szybkie
oddychanie tylko zwiększa problemy. Jedynym wariantem pozostaje spowolnienie
wydechu, wtedy przesuwamy się w prawo
na wykresie i strefa reakcji jest węższa. Możemy na kilka minut opóźnić problemy.
Mamy moment, żeby podsumować –
czas ochronny pochłaniacza zależy od jego wymiarów, lecz najbardziej objętości.
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Wtedy rośnie Residence Time, można łatwo
wykazać, że jest stały niezależnie od kształtu, jeśli objętość jest stała i dla tej samej minutowej wentylacji. Wynika to wprost z
równania ciągłości strumienia (strugi). Zależy od szybkości płynącego gazu, czyli wysiłku i sposobu oddychania. Tu mamy dwa
elementy, rośnie ilość produkowanego CO2
i maleje dynamiczna chłonność. Dlatego
określanie czasu ochronnego bez podania
o jaki poziom wysiłku chodzi jest grubym
błędem, a czyni tak wiele osób, cytując bez
zrozumienia dane katalogowe. Pewien garażowy producent podawał czas ochronny
6 godzin. Szybkie przeliczenie pokazywało, że nie ma na rynku wapna sodowanego
o tak dużej chłonności. Po kilku latach wbijania tej informacji skrócił czas do rozsądniejszego poziomu.
Można wskazać kilka poziomów braku
precyzji:
czas ochronny wynosi 4 godziny, bez
określenia przy jakim wysiłku i w jakiej
temperaturze;
pochłaniacz może zgromadzić 240 l
CO2, nieco lepszy opis, jeśli wiemy jaką
ilość tlenu zużywamy przy określonym wysiłku (proporcjonalnej produkcji CO2);

pochłaniacz może zgromadzić 240 l CO2
dla temperatury wody 20OC lub 160 l CO2
dla temperatury 4OC, warunki jak w punkcie 2.
Zakres zmian czasów ochronnych wynika z konstrukcji obiegu zamkniętego, w
szczególności izolacji cieplnej: 250 min dla
21OC i 200 min dla 0oC (OXY-NG) i 200
min dla 21OC i 80 min dla 0OC (LAR V bez
pakietu izolacji cieplnej, po wprowadzeniu
czas podobno uległ wydłużeniu).
W tym roku na DEMA było zaprezentowane rozwiązanie z ogrzewaniem elektrycznym pochłaniacza CO2, żeby
utrzymać długi czas ochronny w zimnej
wodzie.
Tabela [4] pokazuje związek wielkości
wentylacji i zużycia tlenu, również inne parametry oddychania. W kolumnie 3 widzimy zakres zmian zużycia tlenu tylko ze
względu na metabolizm, właśnie z tego powodu określanie czasu ochronnego pochłaniacza CO2, bez jasnego podania przy
jakim metabolizmie nie ma sensu, zwłaszcza że dynamiczna chłonność również się
zmienia w zależności od prędkości przepływu. Piąta kolumna sprawia dużo kłopotów
kursantom, którzy przechodzą z OC na
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CCR. O ile na OC mamy SAC czyli wentylację pod ciśnieniem atmosferycznym, to w
nurkowaniu na CCR mamy stałą ilość zużywanego tlenu, po wykonaniu takiej samej
wentylacji, niezależnie od głębokości. Zachęcam do przeprowadzenia przeliczenia
wielkości wentylacji podzielonej przez
ilość zużywanego tlenu. Część nieliniowości to działanie objętości martwej układu
oddechowego. Przeliczyłem to w 2002 r.,
Szwedzi w latach 50. i tak powstały konstrukcje ACSC, DCSC, IS-MIX, zastosowano
również taki system dawkowania do obie-
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gu tlenowego. Jest to mało dostępna informacja od Pieree Buhlmana głównego konstruktora z Interspiro. Poszedłem krok dalej
na układy o stałym ppO2.
TLC – całkowita pojemność płuc, VC –
pojemność życiowa płuc, RV – objętość zalegająca, TV – objętość oddechowa, IRV –
objętość zapasowa wdechowa,

ERV – objętość zapasowa wydechowa.
Wykres amplitudy wentylacji w spoczynku i dla dużego wysiłku, zmienia się częstotliwość oddychania również amplituda. Na
wykresie zaznaczyłem pochodną dla dużego wysiłku po czasie dV/dt, to wartość maksymalna przepływu objętościowego, z którą
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musi uporać się pochłaniacz CO2, zmniejszenie tej wartości podnosi efektywność
działania pochłaniacza.
Pełniejsze wyjaśnienie strony medycznej
[6] str. 106. Klasyczny wykres przedrukowywany przez wielu autorów nie omawia
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parametrów wentylacyjnych, dlatego narysowałem inne podejście.
cdn.
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Chcesz opisać
wyjątkowe
nurkowanie?
Chcesz się podzielić
ciekawymi
informacjami?
Napisz do nas
redakcja@nuras.info
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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja
elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się
na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do
nas. Twój artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za
to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8.
Redakcja Magazynu
Nuras.info - kontak:
wydawnictwo@nuras.info
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Gatunki inwazyjne w polskich wodach cz. 2
Oprócz rodzimych gatunków zwierząt, w polskich wodach spotykamy
również gatunki obce. Są to osobniki, które występują poza swoim naturalnym zasięgiem. Większość z nich
nie stanowi zagrożenia dla otaczającej je przyrody – albo nie adaptują
się i wymierają, albo, jeżeli przetrwają w nowych warunkach, tworzą niewielkie i stabilne populacje, a ich
wpływ na otaczające je środowisko
jest neutralny.
Rak pręgowaty (Orconectes limosus)
Zwany również rakiem amerykańskim,
pochodzi z Ameryki Północnej. Osiąga 1012 cm długości. Od 1890 roku introdukowany w okolicach Myśliborza, jako
alternatywa dla przemysłu rakowego po europejskiej epidemii raczej dżumy. Stąd właśnie rozpoczęła się jego ekspansja na
Europę. Rak pręgowany prowadzi głównie
nocny tryb życia, dzień spędza w kryjówce. Jest odporny na raczą dżumę, jednak

Rak pręgowany

fot. Łukasz Hoppek

Rak pręgowany

fot. Łukasz Hoppek

Rak pręgowany

fot. Łukasz Hoppek

Rak pręgowany

fot. Łukasz Hoppek

może ją przenosić na inne gatunki raków.
Jest również dość odporny na zanieczyszczenie środowiska i może występować nawet w wodach pozaklasowych. Ze względu
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na niewielkie rozmiary i niezbyt smaczne
mięso, nie przyjął się jako zwierzę hodowlane. Obecnie traktowany jest jako szkodnik, który wypiera rodzime gatunki raków.
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Rak pręgowany

fot. Bogusław Chmielnik

Rak pręgowany

fot. Łukasz Hoppek

Rak pręgowany

fot. Bogusław Chmielnik

Rak sygnałowy (Pacifastacus leniusculus)
Został sprowadzony do Polski w celach
hodowlanych (trzykrotnie w ilości 40 tys.
sztuk). Miało to na celu zastąpienie naszej
populacji raków przetrzebionych dżumą raczą. Był odporny na tę chorobę, a ponadto

Rak pręgowany

fot. Łukasz Hoppek
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Rak sygnałowy Źródło:

ww.fishinginfinland.fi
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szybciej osiągał dojrzałość płciową. Raki te
prowadzą osiadły tryb życia, pozostając w
wybranych miejscach. Z reguły unikają
światła, wychodząc na żer nocą i przed
wschodem słońca powracając do kryjówek.
Bytują w strefie przybrzeżnej jezior o dobrym natlenieniu wody i twardym dnie. Gatunek ten toleruje zasolenie wody do 20
ppt, górna granica jego tolerancji na temperaturę wynosi 33°C. Rak sygnałowy nie buduje kryjówek, spotykany jest na głębokości
10-20 m. Obecnie jest hodowany w trzynastu krajach europejskich. W Polsce zanie-

chano produkcji tego gatunku w hodowli
stawowej ze względu na możliwość ucieczki z obiektów hodowlanych i nosicielstwo
chorób.
Żółw czerwonolicy (Trachemys scripta)
W obrębie tego gatunku występuje osiemnaście podgatunków żółwi różniących się rysunkiem na karapaksie i plastronie oraz
kolorem plam i pasów – od żółtych przez pomarańczowe do czerwonych. Jest to północnoamerykański żółw ozdobny, którego
naturalny zasięg występowania obejmuje
głównie środkowo-wschodnią część Stanów

żółw żółtolicy

fot. Natalia Kasowska
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Zjednoczonych. Obecny rzeczywisty zasięg
występowania tego gada jest jednak znacznie większy – obejmuje praktycznie wszystkie kontynenty (poza Antarktydą) oraz wiele
wysp oceanicznych. Z tego względu jest
uznawany za najbardziej rozpowszechnionego żółwia wodno-błotnego na świecie. W
Europie żółwie czerwonolice zasiedlają wiele zbiorników i cieków w większości państw,
w tym również w Polsce.
Natalia Kasowska

Żółw czer wonolicy

fot. Natalia Kasowska
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El Comandante bywał
na poligonie drawskim
Ciekawostka – kubański dyktator Fidel
Castro kilkakrotnie uczestniczył w ćwiczeniach Układu Warszawskiego w Olesznie
pod Drawskiem Pomorskim. Ostatni raz w
1988 roku.
Jak wspominają mieszkańcy Drawska Pomorskiego, związani wówczas zawodowo
z poligonem, przywódca Kuby lądował na
lotnisku pod Mirosławcem. Spał w willi reprezentacyjnej w Olesznie i stamtąd odbywał rowerowe wycieczki z Wojciechem
Jaruzelskim. Podczas gdy ta dwójka jechała obok siebie i dyskutowała, za nimi podążał cały sztab ochroniarzy i obsługi. W hali
sportowej w tej samej miejscowości grywali również w ping-ponga. Uczestniczyli ta-

F. Castro i generał Wojciech Jaruzelski na Lotnisku Mirosławiec w 1972 r.
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ni dyktator tego kraju, zmarł rok temu. Miał
90 lat.

Film z Misji na jeziorze Lubie w ramach
Akcji „Jezioro Tajemnic”.
www.youtube.com

Anomalia na jeziorze Lubie

Papież Jan Paweł II z Castro. Tak się złożyło, że
drogi obu tych osób przecinały Pojezierze Drawskie

kże w koncercie w nieistniejącym już amfiteatrze.
– Największy z koncertów w amfiteatrze
w Olesznie odbył się podczas wielkich manewrów polskiej armii latem 1988 r. Amfiteatr zapełnił się po same brzegi. Myślę, że
tak naprawdę nie było ważne kto i jakie
koncerty dawał tego lata. Najważniejsi byli
widzowie. W pierwszym rzędzie obok siebie usiedli generał Wojciech Jaruzelski i...
przywódca kubański Fidel Castro – mówi
Tomasz Jasyk z Magazynu Drawskiego, jednego z Patronów Medialnych Akcji „Jezioro Tajemnic”.
Wcześniej El Comandante odwiedził Pomorze w czerwcu 1972 roku. Fidel Castro,
przywódca rewolucji kubańskiej i wielolet-

Ciekawostka – na jeziorze Lubie występuje anomalia w postaci różnicy poziomów
lustra wody. Wynosi ona aż 23 centymetry!
Nie do końca wiadomo, jak to jest możliwe…
Ze względu na anomalię magnetyczną,
pomiędzy krańcem zachodnim i wschodnim jeziora występuje różnica poziomów
lustra wody. Jest to zjawisko bardzo rzadkie
i jedyne na Pojezierzu Drawskim. Dotąd nie
zostało dokładnie wyjaśnione.
Lubie to drugie po Drawsku największe
jezioro tego pojezierza. Powierzchnia zwierciadła wody wynosi 1487,5 ha i znajduje się
na wysokości 95,5 m n.p.m. Głębokość sięga 46,2 m, zaś długość przekracza 14 km.
Na jeziorze znajduje się pięć wysp. Jego południowy brzeg porasta Puszcza Drawska.
Przez Lubie, podobnie jak przez jez. Drawsko, przepływa rzeka Drawa. Południowy
brzeg jeziora (od strony Karwic) nie jest dostępny dla osób cywilnych. Znajduje się tam
jeden z największych poligonów wojskowych w Europie – Poligon Drawski.
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Zagadka siedemdziesiątego
szóstego metra
nadal nierozwiązana

Jez. Drawsko

fot. M. Kruk
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Wciąż nie wiadomo, co spoczywa na 76
metrze głębokości jeziora Drawsko. Obiekt
uwieczniony na zdjęciu sonarowym przypomina poszukiwanego mini „U-Boota” z
okresu II wojny światowej. Czeka na śmiałków, którym uda się go sfilmować. Tymczasem wraz z ochłodzeniem w jeziorze
poprawia się wizura.
Do zejścia na taką głębokość najbezpieczniej wykorzystać robota podwodnego.
Próbowano tej sztuki tuż po odkryciu istnienia tajemniczego obiektu, w lipcu 2017 ro-

ku. Próby przeciągnęły się także na noc.
Uczestniczył w nich m.in. Łukasz Orlicki,
szef Grupy Eksploracyjnej Miesięcznika
„Odkrywca”, Patrona Medialnego Akcji.
Badania nie przyniosły wówczas rezultatu.
Silne prądy podwodne odepchnęły robota
podwodnego od celu. Choć badacze wykonali ponad trzydzieści najazdów łodzią z
sonarem, przy dużej fali i niesprzyjającej
pogodzie, na zagadkowy, ośmiometrowy
obiekt trafili zaledwie dwa razy. Wrak nadal czeka na zbadanie…

Pojezierze Drawskie zaprasza poszukiwaczy przygód. Nadsyłajcie swoje relacje z
przygód na jeziorze Drawsko i Lubie!
http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/

Honorata Matuszewska - Dziewczyna Akcji 2017
bierze aktywny udział w działaniach

Ekipy poszukiwaczy pracują w każdych warunkach
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NABIJANIE BUTLI
Na stronie internetowej Akcji „Jezioro Tajemnic”, w zakładce „Wokół Akcji” wprowadziliśmy rubrykę „Nabijanie butli”.
Publikujemy tam informacje o miejscach,
które stwarzają taką możliwość. Na razie są
trzy: Baza „OCTO” oraz Centrum i Szkoła
Nurkowania „Euforia Dive” w Czaplinku, a
także Baza Nurkowa Ośrodek „Island
Camp” nad j. Siecino w gminie Złocieniec.
Przed przyjazdem należy skontaktować się
z obsługą i upewnić, że nabijanie butli jest
możliwe danego dnia.

Tych, którzy nie zostali umieszczeni na
naszej stronie, a o których po prostu nie
wiemy, prosimy o kontakt. We wspomnianej zakładce zupełnie bezpłatnie znajdą się
linki do wszystkich miejsc umożliwiających
nabijanie butli, a które znajdują się na terenie powiatu drawskiego i na jego obrzeżach
(w gminach przyległych do granic powiatu).
Zapraszamy do kontaktu: http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/
SPRZĘT
Niezbędny sprzęt nurkowy można nabyć
w drawskiej firmie ECN Systemy Nurkowe

Co to jest?
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(jeden ze Sponsorów nagrody za „U-Boota”
z jeziora Drawsko).
NOCLEGI
http://www.po wiat draw ski.pl/tu ry sty ka/baza-noclegowa/
POGODA NA JEZIORACH
http://www.za gle.po go dyn ka.pl/in dex.php/pogoda

Tajemnic poszukają
także na lądzie
Pierwszego grudnia 2017 roku zebrała
się grupa inicjująca powstanie Stowarzyszenia Historyczno–Kulturalnego TEMPELBURG. Są to eksploratorzy, których
połączyła działalność w ramach Akcji „Jezioro Tajemnic”.
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Tempelburg to dawna (przed 1945 r.) nazwa Czaplinka. W ramach stowarzyszenia
działalność i członkostwo zadeklarowało
ponad 20 osób. Prezesem na walnym zgro-

madzeniu wybrany został Mariusz Kapczuk, posiadacz Certyfikatu uczestnictwa w
Akcji „Jezioro Tajemnic” z magicznym numerem 1 (znalazł w okolicy Czaplinka m.in.
guzik z płaszcza Kriegsmarine, który stał się
asumptem do uruchomienia Akcji). Wiceprezesem został Dariusz de Lorm, sekretarzem Marcin Roszak, skarbnikiem – Paweł
Nowakowski.
Terenem działalności Stowarzyszenia jest
obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w
szczególności teren województwa zachod96

niopomorskiego. Relacje z wypraw i odkryć
będzie można odnaleźć m.in. na stronach
Akcji „Jezioro Tajemnic”.
Celem stowarzyszenia będzie prowadzenie działań na rzecz ochrony i zachowania
polskich dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i popularyzacji tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, tworzenie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się
działalnością poszukiwawczą, w tym kreowanie kodeksu eksploracji, zgodnego z istniejącym prawem oraz szerzenie informacji
i propagowanie eksploracji zgodnej z prawem. Jednym z celów jest również krzewienie kultury historycznej wśród dzieci i
młodzieży. Dokumenty rejestracyjne mają
zostać złożone jeszcze w tym toku kalendarzowym.
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Aktualna lista członków składa się w dużej mierze z osób mocno zasłużonych dla
Akcji. Są to: Dariusz de Lorm, Aleksandra
de Lorm, Honorata Matuszewska, Marek
Tomaszewski, Mariusz Kapczuk, Monika
Kapczuk, Paweł Nowakowski, Robert Sikorski, Artur Cywka, Bartosz Nawara, Andrzej
Kurpiel, Dorota Kurpiel, Jarosław Karolczuk, Robert Patrzyński, Piotr Janicki, Alina
Cywka, Michał Rymarek, Jacek Nowakowski, Dorota Nawara, Sławomir Kolasiński,
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Jerzy Kuc, Marcin Roszak i Wiesław Piotrowski. Sympatykiem Stowarzyszenia jest
również Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, który uczestniczył w zebraniu Stowarzyszenia.

Ambasador Wiesław
Piotrowski wyróżniony
Rada Powiatu Drawskiego podczas niedawnej sesji (1 grudnia 2017 r.) nadała tytuł
„Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” kilku
osobom. Dwie z nich związane są z Akcją
„Jezioro Tajemnic”. Dziś prezentacja Wiesława Piotrowskiego – Ambasadora Akcji.
Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla
Powiatu Drawskiego” dla Wiesława Piotrowskiego zgłosiła Komisja Oświaty Rady
Powiatu Drawskiego. Jego uzasadnieniem
jest uznanie zasług Pana Wiesława na rzecz
Powiatu Drawskiego. Od 1980 r. pracuje on
jako strażak zawodowy. Od 1982 r. pracuje w Jednostce Wojskowej w Olesznie, aktualnie jako strażak- ratownik. Pan Wiesław
Piotrowski to miłośnik i pasjonat historii
Polski, a w szczególności historii powiatu
drawskiego. Jest posiadaczem ogromnych
zbiorów związanych z historią powiatu, a
także historią wojskowości, życia społecz-
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nego i kulturalnego Polski i Europy. Popularyzuje wiedzę historyczną wśród dzieci,
młodzieży oraz dorosłych poprzez organizowanie wystaw i warsztatów historycznych, na których eksponuje swoje cenne
zbiory. Współpracuje z wieloma szkołami

Wiesław Piotrowski otrzymuje Certyfikat

na terenie powiatu drawskiego, między innymi są to: Szkoła Podstawowa w Drawsku
Pom. (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 1 w
Drawsku Pom.), Gimnazjum w Drawsku
Pom. (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 2 w
Drawsku Pom.), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom., Zespół Placówek
Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie,
Szkoła Podstawowa w Czaplinku.
Pan Wiesław Piotrowski utworzył Izbę
Regionalną w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w
Drawsku Pom., która zawiera wiele eksponatów prywatnych sięgających VII wieku.
Za działalność społeczną i zawodową Pan
Wiesław Piotrowski został odznaczony i
wyróżniony odznaczeniami państwowymi
oraz lokalnymi m.in. Złotą Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za
opiekę nad zabytkami”; Honorowym Złotym Żaglem; Tytułem „Człowiek Roku
2016” w plebiscycie Głosu Koszalińskiego;
Złotym medalem Sił Zbrojnych „W służbie
dla Ojczyzny”; Medalem za zasługi dla
obronności kraju; Tytułami: „Przyjaciel
Szkoły Podstawowej Nr 1w Drawsku Pomorskim” i „Przyjaciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim”.
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Statuetka zostanie wręczona podczas
spotkania noworocznego ze Starostą Stanisławem Kuczyńskim, które odbędzie się 9
stycznia w Drawsku Pomorskim. Po nowym
roku zaprezentujemy także film opowiadający o Panu Wiesławie.
Serdecznie gratulujemy!

To nie był robot
Na dnie jeziora Drawsko spoczywa
dziwny obiekt zwany „Transformers”. Jak
się okazuje, jest to konstrukcja złożona z
połączonych fragmentów aut.
Oryginalny „Transformers” to m.in. seria
filmów z supernowoczesnymi, zmiennokształtnymi robotami w roli głównej. To
„żywe maszyny”, które zmieniają się w sa-
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Chętnych, aby obejrzeć „Transformersa”
z bliska zaprasza „Euforia Dive”:
https://www.fa ce bo ok.com/eu fo ria DI VE/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
Fot. Emil Kozak

Eugeniusz Piecewicz
– zasłużony

mochody. Być może z tego powodu struktura na dnie jeziora została ochrzczona tym
właśnie mianem.
– Zdjęcie zostało wykonane zimą br.
podczas nurkowania w OW Drawtur nad
jez. Drawsko, wraz z Marcinem Szyrwielem
i Mariuszem Szymańskim, którzy są już certyfikowanymi uczestnikami akcji JT. To tzw.

Transformers. Są to połączone ze sobą karoserie jakichś aut i przymocowane do stelaża. Do czego ta konstrukcja służy – nie
wiem. Być może do jakichś ćwiczeń szkoleniowych dla płetwonurków lub po prostu
jako kolejna atrakcja nurkowa – mówi Emil
Kozak, właściciel czaplineckiej Szkoły Nurkowania „Euforia Dive”.
Zimą tak naprawdę sezon sportów nurkowych wkracza w najkorzystniejszy okres.
Pojezierze Drawskie oferuje doskonałe warunki w licznych jeziorach. Dlaczego okres
jesienny i zimowy jest atrakcyjnym czasem
na nurkowanie? Ponieważ spadające temperatury sprawiają, że przejrzystość wody
znacząco wzrasta i sięga czasem kilkunastu
metrów. Oczom fanów tego sportu ukazują
się widoki niedostępne latem. I tak będzie
przez następne miesiące!
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Rada Powiatu Drawskiego podczas niedawnej sesji (1 grudnia 2017 r.) nadała tytuł
„Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” kilku
osobom. Dwie z nich związane są z Akcją
„Jezioro Tajemnic”. Dziś prezentacja kolejnej – Eugeniusza Piecewicza.
Wniosek o nadanie Eugeniuszowi Piecewiczowi tytułu „Zasłużony dla Powiatu
Drawskiego” zgłosiło Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „MEANDER”. Jego uzasadnieniem jest uznanie zasług Pana
Piecewicza na rzecz Powiatu Drawskiego.
To społecznik, z inicjatywy którego powstał
w Drawsku Pomorskim Pomnik Solidarności przy placu Bałtyckim oraz ustawione zostały megality na polanie z zabytkowym
dębem w Parku Chopina. Miłośnik przyrody, odkrywca śladów przodków sprzed tysięcy lat, promotor naturalnych walorów
przyrodniczych, propagator rozwoju regio-
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żki rowerowej na trasie nieczynnej kolejki
wąskotorowej. Pan Piecewicz to człowiek z
pasją. Już wcześniej, bo w 2005 r.za działalność społeczną i zawodową otrzymał tytuł „Zasłużony dla Drawska Pomorskiego”.
Statuetka zostanie wręczona podczas
spotkania noworocznego ze Starostą Stanisławem Kuczyńskim, które odbędzie się 9
stycznia w Drawsku Pomorskim. Po nowym
roku zaprezentujemy także film opowiadający o Panu Wiesławie.
Serdecznie gratulujemy!

Nowy Rok na 105!

Eugeniusz Piecewicz

nu drawskiego. Z jego inicjatywy promowano walory ziemi drawskiej w kilku programach TVP oraz w Radiu Koszalin i Radiu
Szczecin. Propagator szlaków rowerowych,
pomysłodawca utworzenia atrakcyjnej ście-

Na koniec 2017 roku łowcy „U-Boota” z
jeziora Drawsko otrzymali niespodziankę.
Nowy sponsor – Ośrodek Szkolenia Kierowców „MELNYCZOK” – podbił nagrodę o
kolejne 5 tys. zł.
Mirosław Melnyczok, właściciel firmy,
która ma swoją siedzibę w Dalewie zapowiada szerokie wykorzystanie logo Akcji
„Jezioro Tajemnic”. Znajdzie się ono m.in.
na samochodach wykorzystywanych przez
przedsiębiorstwo. Pojazdów jest sporo, ponieważ dzięki tej firmie można zdobyć prawie wszystkie rodzaje uprawnień (np. AM,
A1, A2, A, B, B+E). Firma prowadzi kursy
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dla mieszkańców Łobza, Złocieńca, Czaplinka i Połczyna Zdroju. Co warte podkreślenia, szkoli również osoby niesłyszące.
Polecamy!
Obecnie Sponsorami nagrody, która wynosi już 105 tysięcy złotych, są: Powiat
Drawski, Gmina Złocieniec, Kabel Technik
Polska sp. z o.o., Hotel „Pałac Siemczyno”
wraz z Henrykowskim Stowarzyszeniem w
Siemczynie, ECN – Systemy Nurkowe z
Drawska Pomorskiego, World Technix ze
Złocieńca, Centrum Reklamy Emen z Drawska Pomorskiego, supermarket Intermarché
z Drawska Pom., firma „Moto –Styl” z Cza-
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plinka, Przedsiębiorstwo Turystyczne wraz
z Restauracją „Stary Drahim” w Starym
Drawsku, Zakład Mięsny „Niedźwiedź” z
Kalisza Pomorskiego, Pomorski Bank Spółdzielczy Świdwin, Diver Service s.c. ze Stargardu, „Sławogród” z Czaplinka, Stowarzyszenie „Wrakersi” z Łodzi, Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach pod Warszawą,
Kusa
Wojciech
Usługi

Gastronomiczne „Fast Food” z Czaplinka,
„Makibau” Piotr Makowski z Bytomia, Pizzeria Los Americanos z Czaplinka, PHU
MAXX z Radomska oraz OSK „MELNYCZOK”.
Profil internetowy OSK „MELNYCZOK”:
https://www.facebook.com/O%C5%9Brodek -Szko le nia -Kie rowc%C3%B3w -MEL NYCZOK-517534774981572/

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