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Od Redakcji

Styczeń to czas śnieżnego szaleństwa, kuligów mknących leśnymi ścieżkami, szusowania na górskich stokach i kręcenia piruetów na lodowiskach. Jednak w tym roku zima tylko na chwilę przypomniała sobie o swoich powinnościach, zasypując okolicę białym puchem, a przede wszystkim,
ku radości wielu z nas, skuwając mroźnym oddechem pobliskie jeziora.
Niestety nie wszyscy zdążyli skosztować niepowtarzalnej magii nurkowań podlodowych, dlatego
liczymy, że prawdziwy mróz dopiero przed nami i że jeszcze tej zimy będziemy mieli okazję zmierzyć się z grubą warstwą lodu, wykuwając przeręble, aby sprawdzić, czy woda o tej porze roku
rzeczywiście gwarantuje niesamowite widoki. Tak, tak, oczywiście pamiętamy, że niektórych na samą myśl, że słupki rtęci mogą znaleźć się poniżej zera przebiega zimny dreszcz.
Specjalnie dla zmarzluchów mamy cieplutką relację z Dahab, niegdyś tętniącego życiem i pełnego gwaru turystów Jak to wygląda dzisiaj?
Zajrzeliśmy również do pobliskiego Izraela, nie tylko na nurkowanie. Solidną porcję słońca i niesamowite podwodne wrażenia zapewni Wam również lektura wspomnień z jesiennej wyprawy na
Filipiny, jeżeli nie macie jeszcze pomysłu na kolejną przygodę życia, może warto rozważyć właśnie
ten kierunek? Miłośnikom trudno dostępnych zakamarków i odkrywania sekretów naszej planety z
pewnością przypadnie do gustu kolejna relacja z eksploracji bałkańskich jaskiń. Zapraszamy do lektury.
Redakcja
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Idealne miejsce
do nurkowania?
Filipiny! Drugi co do wielkości archipelag na świecie z ponad siedmioma tysiącami wysp, utworzony z
łańcucha koralowych wysp porozrzucanych na obszarze zachodniego Pacyfiku oraz jedne z największych
skarbów Azji Południowo- Wschodniej.
Na pierwszą połowę listopada zaplanowaliśmy kolejny wyjazd klubowy, nasza
wyprawa przewidywała pobyt na czterech
wyspach: Cebu, Bohol, Siquijor oraz Apo.
Zanim postawiliśmy stopę na filipińskiej
ziemi, musieliśmy spędzić trochę godzin w
chmurach, ale co to dla nas… Nie straszne
nam długie podróże, na dodatek mieliśmy
4
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świadomość, że czekała na nas niesamowita rafa.
Wystartowaliśmy z Warszawy. Lot do
Frankfurtu trwał dwie i pół godziny, a do
Hongkongu około trzynastu godzin.
W Hongkongu zrobiliśmy sobie przerwę

w lataniu i zatrzymaliśmy się na jedną noc,
aby zwiedzić miasto. Zresztą tak przewidywał program naszego wyjazdu. Wygospodarowaliśmy dodatkowy czas, żeby poznać
Hongkong w pigułce. Na miejscu byliśmy
około 9:00 rano. Przebraliśmy się na lotni-
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sku w letnie ubrania, zabraliśmy tylko niezbędne rzeczy do małych plecaków (walizki zostawiliśmy w przechowalni bagażu na
lotnisku) i udaliśmy się w „miasto”. Mieliśmy zamówionego polskiego przewodnika,
który pokazał nam najważniejsze turystycz-
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ne miejsca Hongkongu. Pierwszego dnia
zobaczyliśmy: Tai O, The Peak, Star Ferry,
promenadę w Tsim Sha Tsui, Mongkok, wyspę Ma Wan oraz wyspę Hongkong
(Sheung Wan i Central). Drugiego dnia natomiast mieliśmy przejażdżkę kolejką lino-

wą do Ngong Ping do klasztoru Po Lin oraz
posągu Wielkiego Buddy Tian Tan.
Po zakończeniu intensywnego zwiedzania udaliśmy się na lotnisko na samolot do
Cebu. Lot trwał niecałe trzy godziny. Po wylądowaniu zostaliśmy przewiezieni do hote-
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lu, w którym zatrzymaliśmy się na noc. Rano, po śniadaniu, busiki zawiozły nas do
portu. Dostaliśmy się na prom, który przetransportował nas na wyspę Bohol. Rejs
trwał mniej więcej dwie i pół godziny. Podczas tej podróży zdążyliśmy się trochę wy-
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ziębić, a to wszystko przez klimatyzację,
która chłodziła jak szalona. Byliśmy w ciepłych krajach i zmarzliśmy? Czasem tak bywa. Całe szczęście na zewnątrz było ciepło
i jak opuściliśmy prom, szybko się ogrzaliśmy.

W porcie na Bohol czekał już na nas bus.
Nasze walizki zostały zabrane przez obsługę do resortu, w którym mieliśmy zakwaterowanie, a sami udaliśmy się na całodniową
wycieczkę. Na początku odwiedziliśmy rezerwat małpek Tarsier (wyraki), następnie
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mieliśmy rejs po rzece Loboc River. Na łodzi był przygotowany posiłek w formie
szwedzkiego stołu, a w tle do „kotleta”
przygrywała muzyka na żywo. Jakość śpiewu pani pozostawiała wiele do życzenia,
ale jakoś udało nam się to przeżyć. Podczas
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rejsu przy nabrzeżu mieliśmy też możliwość obejrzenia lokalnych popisów artystycznych.
Ostatnim punktem wycieczki była jedna
z największych atrakcji Filipin – Czekoladowe Wzgórza, które są wpisane na listę

światowego dziedzictwa UNESCO. Charakterystyczny i unikatowy krajobraz, nigdzie
indziej nie zobaczymy czegoś podobnego.
Do pokonania mieliśmy kilkadziesiąt stopni
do punktu widokowego. Długo tam nie zagościliśmy, przez chwilę podziwialiśmy set-
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ki porozrzucanych kopców. Zrobiliśmy
obowiązkowo sesję zdjęciową, jeszcze
przez chwilę pokręciliśmy się i skierowaliśmy się w stronę schodów, tym razem w
dół. Tak zakończyła się nasza krótka wizyta na Czekoladowych Wzgórzach.
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Po całym dniu atrakcji dotarliśmy do naszego resortu, gdzie zostaliśmy przywitani
owocowym drinkiem. Dostaliśmy też do
odświeżenia się schłodzone ręczniczki. Po
tak miłym powitaniu zostaliśmy zakwatero-

wani w naszych domkach, w których spędziliśmy trzy noce.
Każdy z nas dostał podpisaną skrzynkę,
do której musiał włożyć swój sprzęt. Tak na
marginesie, polskie imiona i nazwiska spra-
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wiły wiele problemu obsłudze centrum nurkowego i większość była śmiesznie poprzekręcana. Trudność też sprawiło rozróżnienie imion od nazwisk, bo niektórzy mieli
wpisane nazwiska zamiast imion.
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Następnego dnia rano, gdy jedliśmy śniadanie, skrzynki z naszym sprzętem zostały
zabrane przez pracowników centrum nurkowego na łódź i tam na nas czekały. Podczas nurkowań sprzętem zajmowała się

ekipa z centrum nurkowego. Między nurkowaniami nie musieliśmy zabierać sprzętu i
przenosić go z miejsca na miejsce, dopiero
po zakończeniu nurkowań, ostatniego dnia
zabraliśmy go, jak się pakowaliśmy do po-
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wrotu.
Przed rozpoczęciem nurkowań musieliśmy jeszcze standardowo wypełnić dokumenty, wszystkie formalności załatwiliśmy
w centrum nurkowym Seaquest. Jeszcze
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briefing (odprawa) i mogliśmy w końcu
udać się na wyczekiwane przez wszystkich
nurkowania. Zostaliśmy podzieleni na trzy
grupy. Każda grupa miała swojego przewodnika (divematera). W programie były

przewidziane dwadzieścia dwa nurkowania
w ciągu ośmiu dni. Niektórzy wykonali dodatkowe nurkowania poza pakietem.
Podczas naszej wyprawy mieliśmy do
dyspozycji łódź, która dowoziła nas do
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miejsc nurkowych, ale żeby dostać się na
łódź, mała łódka musiała nas najpierw przetransportować z brzegu.
Na Bohol mieliśmy zaplanowane dwa
dni nurkowe, w sumie sześć zejść pod wo-
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dę. Nurkowania w tym rejonie to były
przede wszystkim nurkowania przy ścianie.
Pod wodą zobaczyliśmy wiele gatunków
korali twardych i miękkich, gorgonii, ukwiałów, liliowców, gąbek, rurówkek, szkarłupni (rozgwiazdy), a także mureny, skorpeny,
ryby-motyle, jaszczurniki, igliczniowate –
rybki z pyszczkiem w kształcie rurki, brzytewniki – ryby te zwykle pływają głowami
w dół, dla kamuflażu naśladując liście –
mnóstwo niewielkich rybek z rodziny Anthias, triggery, czarno-białe węże morskie,
skrzydlice, garbikowate w tym błazenki,
garbiki, krewetki czyszczące i modliszkowe
(mantis), żółwie a także niezliczone gatunki ślimaków nagoskrzelnych (nudibranch).
Mieliśmy okazję zobaczyć ryby babkowate, które żyją w symbiozie z krewetkami,
dzieląc z nimi wspólne lokum. Krewetki budują jamę i oczyszczają ją, a ryby stoją na
straży wspólnej kryjówki.
Poniżej miejsca nurkowe, które odwiedziliśmy na Bohol:
Pierwszy dzień nurkowy – 12.11.2017 –
trzy nurkowania z łodzi, w następujących
miejscach:
– pierwsze nurkowanie – Bohol, Arco Point
– głębokość około 23 m, czas około 55 min;
12
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– drugie nurkowanie – Bohol, BBC – głębokość około 20 m, czas około 58 min;
– trzecie nurkowanie – Bohol, Garden Eel –
głębokość około 15 m, czas około 55 min.
Drugi dzień nurkowy – 13.11.2017 – trzy
nurkowania z łodzi, w następujących miejscach:
– pierwsze nurkowanie – Bohol, Panglao,
Black Forest – głębokość około 25 m, czas
około 55 min;
– drugie nurkowanie – Bohol, Panglao, Rico’s Wall – głębokość około 25 m, czas
około 55 min;
– trzecie nurkowanie – Bohol, Panglao, Danao Beach – głębokość około 23 m, czas
około 55 min.
Następnym miejscem naszego pobytu
była wyspa Siquijor, na której spędziliśmy
dwie noce i wykonaliśmy kolejne nurkowania. Bardzo miło zostaliśmy tam przywitani, a mianowicie uroczystą kolacją na białej
piaszczystej plaży. Podczas gdy my spożywaliśmy przysmaki filipińskiej kuchni, w tle
odbywały się pokazy ognia przy akompaniamencie akustycznej gitary, bębnów i innych rdzennych instrumentów.
Jeżeli chodzi o nurkowania na Siquijor,
to charakteryzowały się stromymi zbocza13
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mi z pięknymi koralami. Oczywiście nie
mogło zabraknąć nocnego zanurzenia. Rafy koralowe tworzyły piękne kolorowe formacje, do tego ogromne gąbki, wszystko to
było otoczone niezwykłym życiem morskim. Unikalne ryby, w tym ryby-anielskie,
ryby-wędkarz (frog-fish), skrzydlice, błazenki, garbiki, krewetki czyszczące i modlisz-

kowe (mantis), krabiki, żółwie, a także niezliczone gatunki ślimaków nagoskrzelnych
(nudibranch). Podczas nurkowania zmierzchowego mieliśmy okazję zobaczyć najbardziej kolorowe ryby tzw. mandarynki,
ponieważ po zachodzie słońca wychodzą
ze szczelin i raf koralowych, w których się
ukrywają.
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Poniżej miejsca nurkowe, które odwiedziliśmy na Siquijor:
Trzeci dzień nurkowy – 14.11.2017 – Safari – trzy nurkowania z łodzi, w następujących miejscach:
– pierwsze nurkowanie – Siquijor, Sunken
Island – głębokość około 21 m, czas około
55 min;
– drugie nurkowanie – Siquijor, Oland Point
– głębokość około 16 m, czas około 65 min;
– trzecie nurkowanie – Siquijor, Coco Grove (nocne) – głębokość około 18 m, czas
około 55 min.
Czwarty dzień nurkowy – 15.11.2017 –
Safari – trzy nurkowania z łodzi, w następujących miejscach:
– pierwsze nurkowanie – Siquijor, Paliton
Wall – głębokość około 22 m, czas około
60 min
– drugie nurkowanie – Siquijor, Paliton Staghorn – głębokość około 19 m, czas około
65 min
– trzecie nurkowanie – Siquijor, Maiti N.-D.
(zmierzchowo-nocne) – głębokość około 16
m, czas około 60 min.
Kolejnym miejscem, do którego się udaliśmy była wyspa Apo, oceniana jako jedna
z dziesięciu najlepszych miejsc nurkowych
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na świecie. Zachwycają tu setki gatunków
ryb i życia morskiego na rafach otaczających tę małą wyspę.
Przez dwie noce byliśmy zakwaterowani
w resorcie, położonym w prywatnej zatoce,
wokół którego rozpościerała się formacja

skalna na białej plaży. Żeby dostać się na
ląd, musieliśmy przepłynąć wpław, zaś niezbędne rzeczy zostały przetransportowane
łódką.
Domki na plaży miały przepiękny widok
na ocean, ale nie było bieżącej wody. Słod-
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ka woda była mocno ograniczona i wykorzystywana tylko do mycia, natomiast słona
w ubikacji do spłukiwania. W każdym domku były dwa oddzielne pomieszczenia a’la
łazienka i a’la toaleta. W nich stały duże pojemniki z małymi kubełkami, przy pomocy
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których nabierało się wodę. W ciągu dnia
nie było elektryczności. Prąd dostępny był
tylko od godziny 18:00 do 23:00, potem
ciemność, szum fal i morska bryza.
Pobyt na wyspie był naprawdę niezapomnianym przeżyciem. Ogólnie rzecz biorąc, krajobrazy i atmosfera tego miejsca
zrekompensowały brak „cywilizacji” i luksusów.

Na Apo zaliczyliśmy siedem nurkowań,
dwa dni po trzy nurkowania, a trzeciego
dnia rano jedno. Nurkowaliśmy przy ścianach, które tworzyły formacje skalne, a także na polach rafy, które były utworzone
przez twarde i miękkie koralowce, gąbki,
ukwiały.
Ich wielkość, kolory i kształty robiły
ogromne wrażenie. Do tego życie mor-

16

skie… między innymi rogatnice, ławica tuńczyka, żółwie, rozdymki, różnokolorowe
frog-fish oraz malutki jack fish, wielkości 1
cm, a także wszystko to, co na poprzednich
nurkowaniach, tj. ślimaki nagoskrzelne (nudibranch), niewielkie rybki z rodziny Anthias, ryby-motyle, biało-czarne węże
morskie. Po prostu była tam przepiękna sceneria.
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Poniżej miejsca nurkowe, które odwiedziliśmy na Apo:
Piąty dzień nurkowy – 16.11.2017 – Safari – trzy nurkowania z łodzi, w następujących miejscach:

– pierwsze nurkowanie – Apo, Rock Point
West – głębokość około 30 m, czas około
50 min;
– drugie nurkowanie – Apo, Katipanan –
głębokość około 18 m, czas około 55 min;
– trzecie nurkowanie – Apo, Chapel – głębokość około 19 m, czas około 60 min.
Szósty dzień nurkowy – 17.11.2017 – Safari – trzy nurkowania z łodzi, w następujących miejscach:
– pierwsze nurkowanie – Apo, Coconut Point – głębokość około 20 m, czas około 60
min;
– drugie nurkowanie – Apo, Largahan – głębokość około 23 m, czas około 60 min;
– trzecie nurkowanie – Apo, Rock Point East
– głębokość około 19 m, czas około 60 min.
Siódmy dzień nurkowy – 18.11.2017 –
Safari – jedno nurkowanie z łodzi w miejscu:
– pierwsze nurkowanie – Apo, Cogon Point
– głębokość około 22 m, czas około 55 min.
Ostatnim miejscem naszego pobytu było
Moalboal. Przez trzy noce byliśmy zakwaterowani w bardzo sympatycznych domkach nieopodal bazy nurkowej.
Nurkowania nie odbiegały od tych poprzednich, tj. odbywały się przy ścianach,
17

na których podziwialiśmy życie morskie
charakterystyczne dla Filipin. Dodatkowo
udało nam się zobaczyć ślimaka hiszpań-
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ską tancerkę (spanish dancer) oraz ławicę
sardynek i tuńczyków. Na ostatnim nurkowaniu, tuż przy centrum nurkowym pojawił
się rekin kosogon, tzw. lis morski, a dokładniej dwa. Taka wisienka na torcie na zakończenie nurkowań.

Poniżej miejsca nurkowe, które odwiedziliśmy na Moalboal:
Ósmy dzień nurkowy – 19.11.2017 –
dwa nurkowania z łodzi, jedno nurkowanie
z brzegu, w następujących miejscach:
– pierwsze nurkowanie – Moalboal, , Pesca-

18

odor Island – głębokość około 22 m, czas
około 55 min;
– drugie nurkowanie – Moalboal, Pescaodor
Island – głębokość około 18 m, czas około
60 min;
– trzecie nurkowanie – Moalboal, przy ba-
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zie SeaQuest – sardynki, tuńczyki i rekin –
głębokość około 26 m, czas około 60 min.
W dwunastym dniu wyjazdu zakończyliśmy nurkowania, jednak to nie koniec naszej przygody, przed nami były jeszcze
dwie noce na Moalboal.
W przedostatnim dniu naszego pobytu
na Filipinach zorganizowaliśmy sobie dodatkowo wycieczkę do Oslob na rekiny

wielorybie, żeby zobaczyć je w ich naturalnym środowisku. Przekonaliśmy się na własne oczy, jak to wszystko wygląda, jak
działa i funkcjonuje.
Na początku poinformowano nas, jak należy się zachowywać i czego nie wolno robić. Po opłaceniu biletu, każdy otrzymał
kapok, następnie weszliśmy do łodzi, którymi odpłynęliśmy kilkadziesiąt metrów od
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brzegu, żeby podziwiać rekiny. Mała łódka
pływała pomiędzy łodziami, obsługa karmiła rekiny krewetkami a one pływały wokół
nas. W sumie było ich sześć sztuk. Po kilkudziesięciu minutach pływania pomiędzy
wielorybimi wróciliśmy na brzeg.
Ogólnie, niesamowite wrażenie zrobiła
na mnie możliwość zobaczenia wielorybiego – ogromnego zwierza z charakterystycz-
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nymi białymi plamkami – z tak niewielkiej
odległości, tylko rodzi się pytanie, czy zwierzęta nie cierpią?
Następnego dnia wykwaterowaliśmy się
z resortu i wyruszyliśmy na lotnisko. Czekał
nas powrót do domu.
Organizacja nurkowań była bardzo dobra. Ekipa z centrum nurkowego świetnie
opiekowała się nami i sprzętem, który był
przygotowany na każde nurkowanie. Pomiędzy nurkowaniami mieliśmy zapewnione owoce i coś do picia: woda, kawa lub
herbata. Na łodzi były też dostępne ręczniki, a także toaleta, tj. pomieszczenie z se-

desem. Luksusów może nie było, ale to co
było dostępne, w zupełności wystarczyło.
Wszystkie nurkowania obywały się z łodzi. W przypadku wystąpienia prądów, płynęliśmy w jedną stronę i w miejscu, w którym
zakończyliśmy nurkowania przewodnik wystrzeliwał bojkę, żeby przypłynęła po nas
łódź. Ogólnie prądy nie były bardzo silne, ale
trzeba było się pilnować, żeby nie dać się ponieść w pełne morze. Poddawaliśmy się prądowi, a on nas dryfował, my tylko
nadawaliśmy kierunek, fajne uczucie.
Reasumując, Filipiny są bardzo atrakcyjnym miejscem do nurkowania, bogate ży-
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cie pod wodą, do tego różnorodność kolorów i kształtów sprawia, że każde zejście
pod wodę jest czymś niezapomnianym.
Wkraczamy w świat, w którym życie się samo toczy, a my jesteśmy tylko widzami i
uczestniczymy w przecudownym, niewyreżyserowanym show.
Na zakończenie, jako puentę wyjazdu,
zacytuję uczestnika wyprawy, Wojciecha,
który przed nurkowaniami wykrzykiwał:
„Kochani, rafy czekają!!!” Nic dodać, nic
ująć.
Agnieszka Jaworowska
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Podwodne miasto Nordhusia
Szlakiem niemieckich jezior i kamieniołomów
Nurkowałem w Niemczech wiele
razy, głównie w kamieniołomach położonych w Saksonii. Gwarancja dobrej wizury oraz z reguły bardzo
dobra infrastruktura i organizacja baz
nurkowych w tym regionie ściąga corocznie sporą rzeszę naszych nurkujących rodaków.
Tym razem główną inspiracją do zorganizowania naszego wyjazdu było jezioro
Sundhäuser See. Przypadkowo na You Tube
obejrzałem podwodny film i od razu skontaktowałem się z moim kumplem Adamem.
Decyzja zapadła błyskawicznie. Postanowiliśmy jak najszybciej odwiedzić to miejsce.
O jego wyjątkowości stanowi kilka czynników, ale po kolei... Jezioro to oddalone jest
od polskiej granicy (Zgorzelca) około 350
km. Po starannym logistycznym zaplanowa22
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niu naszego wypadu trafiliśmy na miejsce
bez najmniejszych problemów. Docelowo
zawitaliśmy do centrum nurkowego Actionsport-Tauchsportzentrum Nordhausen. Po
miłym powitaniu, krótkim załatwieniu wymaganych formalności i uiszczeniu opłaty
10 euro, pracownica centrum poprosiła nas

do stołu, na którym ustawiona była makieta podwodnych atrakcji…, atrakcji jakich
do tej pory nie dane było nam zobaczyć w
żadnym innym akwenie. Otóż na potrzeby
nurków zaprojektowano i wybudowano
pod wodą swoistego rodzaju osadę naturalnych rozmiarów. Ze szczegółami tego im-
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ponującego przedsięwzięcia można się zapoznać na stronie internetowej wyżej wspomnianego centrum. Jest tam mnóstwo
opisów oraz zdjęć przedstawiających projektowanie oraz kolejne etapy budowy podwodnego miasteczka, które nazwano
„Nordhusia”. Realizacja projektu przebiegała etapami przez kilka lat. Pierwsze prace
rozpoczęto w 2010 roku. Poszczególne segmenty (łącznie 17) miasteczka były tworzone na lądzie, a następnie transportowane do
jeziora, zatapiane i montowane pod wodą.
Projekt zakończono w roku 2015. Zajmuje
on powierzchnię dna o wielkości 400 metrów kwadratowych.
Przy pomocy makiety zostaliśmy szczegółowo „oprowadzeni” po podwodnym
miasteczku. Oczywiście częściowo byliśmy
już z tym zaznajomieni po obejrzeniu filmów, ale oczywiście co innego filmy, a co
innego obejrzeć wszystko na własne oczy.
Gorączkowe klarowanie sprzętu i wkrótce
znaleźliśmy się już pod wodą. Na początku wpadliśmy do lokalnego podwodnego
kościoła z wielkim krzyżem na ołtarzu. Kościół, o wymiarach 10x10 metrów i wysokości 6 metrów został zatopiony w 2013
roku. Zanim znalazł się na dnie jeziora, 10
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sierpnia 2013 roku odbyła się w nim uroczysta msza połączona z poświęceniem całego obiektu. W 2015 roku po raz pierwszy
para nurków zawarła na jego podwodnym
ołtarzu sakrament małżeński. Z kościoła

skierowaliśmy się do najwyższego ze
wszystkich obiektów, który nazwaliśmy „ratuszem”, z przyległym do niego murem
„miejskim” kilkumetrowej długości. Skoro
jest kościół, więc nie mogło zabraknąć rów-
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nież cmentarza. Tutaj zastaliśmy kolejny
wielki krzyż, w pobliżu którego „ponuro”
zaczęły się wyłaniać cmentarne nagrobki z
widniejącymi nazwiskami i datami. Sceneria troszkę makabryczna, ale trzeba przy-
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znać, że to niecodzienna podwodna atrakcja. Oczywiście, i na szczęście, żaden z nagrobków nie był połączony z jakimś
dramatycznym podwodnym incydentem w
tym miejscu. Kolejny „ponury” czy raczej
„wisielczy” klimat tego nurkowiska to szu-

bienica. Widzieliśmy ją na makiecie, ale nie
udało nam się jej namierzyć podczas nurkowania. Następnie kolejno penetrowaliśmy urokliwe zakątki tej fascynującej
podwodnej zabudowy. Do każdego budynku można wpłynąć drzwiami lub oknami,
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aby w środku zastać lokalnych mieszkańców – mowa tutaj o naturalnej wielkości
postaciach, wykonanych z drewna dębowego za pomocą pił łańcuchowych – to naprawdę robi wrażenie. Dębowe figury
dotrzymywały nam towarzystwa zarówno
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wewnątrz, jak i poza budynkami. Cała osada znajduje się na około 14 metrach i jest
dostępna dla nurków o każdym stopniu wyszkolenia. Po obraniu na kompas odpowiedniego kierunku można rozpocząć

nurkowanie bezpośrednio z brzegu, bądź
też dopłynąć po powierzchni do bojek
wskazujących lokalizację i zanurzać się po
opustówkach. W obu przypadkach mamy
do pokonania niewielki dystans. Wchodząc
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do wody byliśmy pełni obaw, że niewiele
zobaczymy. Trafiliśmy na „długi weekend”,
więc przybyły tłumy nurkujących, w dodatku kobieta z centrum lojalnie nas uprzedziła, że wizurka będzie kiepska. Ku naszemu
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zaskoczeniu, mimo tak licznych „podwodnych pielgrzymek” widoczność była dobra
i udało nam się nakręcić całkiem przyzwoity materiał filmowy. Fantastyczne miejsce,
które gorąco każdemu polecamy!!!

Wyczerpani długą podróżą i nurkowaniem zmierzamy do kolejnego akwenu –
kamieniołomu w Löbejün. Tutaj też organizujemy pierwszy nocleg. Według informacji
zaczerpniętych z Internetu miało być tutaj
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pole namiotowe. Okazało się, że namiot
możemy rozbić w dowolnym miejscu wokół kamieniołomu. Teren nie jest ogrodzony, położony na totalnym odludziu i nikogo
oprócz nas... Oj, powiało grozą.
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Są tu zlokalizowane bardzo blisko siebie
trzy zbiorniki nazwane po prostu Kessel 1,
Kessel 2 i Kessel 3. Wszystkie są dostępne
dla płetwonurków, my wybraliśmy najpopularniejszy, czyli Kessel 1. Na miejscu

znajduje się baza nurkowa i jest możliwość
nabijania butli. W trakcie weekendu przybywa tutaj bardzo dużo nurkujących. Kamieniołom ten cieszy się ogromną
popularnością ze względu na bardzo dobrą
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przejrzystość wody, co oczywiście znalazło
potwierdzenie. Akwen jest niewielki (około
18 m głębokości) i można go opłynąć praktycznie podczas jednego nurkowania. Pod
wodą napotykamy pozostałości poeksplo-

Nuras.info 1/2018
atacyjne, dwa dorodne jesiotry, szczupaki,
okonie i raki. Napięty harmonogram niestety nie pozwolił nam na nurkowanie w sąsiadujących zbiornikach.
Wyruszamy nad jezioro Kulkwitzsee, któ-

re wita nas świetną przejrzystością wody.Niestety miejsce, w którym nurkujemy
nie ma wiele do zaoferowania – kilka zatopionych wagoników i jedną kotwicę. Może
właśnie dlatego baza, z której korzystamy
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zrezygnowała z pobierania opłat. Mimo to
jest to z pewnością bardzo ładny, okazały i
godny polecenia zbiornik, który słynie z
mnogości ryb wielu gatunków. Liczne filmy
w Internecie pokazują, że akwen ten posia-
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da również wiele ciekawych miejsc do nurkowania.
Kolejnego dnia ruszamy penetrować kamieniołomy Westbruch i Ammelshain.
Pierwszy z nich to niewielki zbiornik, przy

którym można wygodnie zaparkować samochód i sklarować sprzęt tuż przy samej
wodzie. Uprzednio jednak trzeba się zgłosić do opiekującego się zbiornikiem centrum nurkowego, aby oczywiście zapłacić i
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pobrać klucz do „bramy wjazdowej” (łańcuch rozpięty pomiędzy dwoma drzewami). Przemiły właściciel zaznajamia nas z
historią zbiornika za pomocą slajdów – czy
chcieliśmy, czy nie – nie było jak zaprote-
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stować, bo w grę wchodził tylko język niemiecki, więc gdyby nie slajdy, jego komentarz na wiele by się nie przydał. Potem
nastąpiła prezentacja podwodnego, ładnie
zrealizowanego filmu, który w znacznym
stopniu ułatwił nam późniejszą nawigację.

Podczas jednego nurkowania opływamy
cały zbiornik dookoła. Wizurka przyzwoita.
Pod koniec, na głębokości kilku metrów natrafiamy na tajemniczy, obszerny otwór w
skalnej ścianie. Po wpłynięciu do środka
naszym oczom ukazuje się następny otwór
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a w nim prowadzące w dół schody. Ostrożnie podpływam do krawędzi schodów i
świecę latarką. Wygląda zachęcająco i aż
kusi do dalszej penetracji tego intrygującego miejsca, ale zainstalowana obok otworu
duża tablica z wizerunkiem „kostuchy” da-
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je do zrozumienia, że dalsze płynięcie wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. Nie posiadając odpowiedniego przeszkolenia do
tego typu eksploracji, oczywiście odpuszczamy.
Następnie przemieszczamy się na Ammelshain. Tam wykonujemy nurkowanie na
30 m, gdzie od razu natrafiamy na wraki
dwóch samochodów. Wieczorem docieramy do znanego większości nurkującej społeczności kamieniołomu Sparmann. Rano
jedno nurkowanie na głębokość 40 m. Spar-

mann jak zwykle niezawodny – doskonała
widoczność, piękne pionowe ściany, półki
i skalne tarasy, okazałe szczupaki, a na deser dwa słusznych rozmiarów jesiotry, które nieustannie wdzięcznie pozowały przed
kamerą, zbliżając się na wyciągnięcie ręki.
Stąd ruszamy na kolejny znany kamieniołom – Prelle.
Późnym wieczorem docieramy do miejsca, którego nikomu nie trzeba reklamować
– klasyka Saksonii, czyli kamieniołom Horka. Na szczęście udaje się nam jeszcze spo-
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tkać z właścicielką bazy, aby załatwić niezbędne formalności. Przy okazji informuje
nas, że Horka w trakcie weekendu była
miejscem potężnego oblężenia przez lokal-
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nych i zagranicznych nurkujących, co wywołało w nas spore obawy, że widoczność
będzie fatalna. Rano przeżyliśmy miłe zaskoczenie – byliśmy jedynymi, którzy szykowali się do wody. Po zanurzeniu obawy
zmalały… widoczność okazała się nie najgorsza, ale oczywiście nurkowałem tutaj w
o wiele lepszych warunkach. Po osiągnieciu najgłębszego miejsca stopniowo wypłycamy i okrążamy cały zbiornik. Po drodze –
nowość (przynajmniej dla nas) – ludzki
szkielet z łyżwami, który równie wdzięcz-

nie pozuje do kamery jak jesiotry na Sparmann.
Horka była zwieńczeniem bardzo udanego, ale trzeba również przyznać wyczerpującego wyjazdu. Dwa nurkowania dziennie
związane z pokonaniem sporych nieraz odległości pomiędzy nurkowiskami, dwukrotne wyrzucanie całej zawartości samochodu
i ponowne pakowanie, codzienne rozbijanie i składanie sporego rozmiaru namiotu
(przy nie zawsze sprzyjających warunkach
pogodowych) – było dla nas niemałym wy-

zwaniem. Oczywiście miało to też swój
urok.Po tak intensywnym dniu, kolacja z
puszki lub słoika popijana lokalnym wyśmienitym piwkiem była po prostu wyborna. Już tęsknimy za kolejną taką wyprawą!
Film z naszej wyprawy jest dostępny pod
adresem:
www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=FyFb_W2S1Vg
Na koniec dwie praktyczne porady. Jeśli
ktoś ma zamiar podróżować po Niemczech
używając do swego samochodu gazu, należy zaopatrzyć się w specjalną końcówkę do
węża. Na kilku stacjach paliw nie byliśmy
w stanie zatankować. Standardowe końcówki używane w Polsce niestety są tam
bezużyteczne. Odpowiednią „przejściówkę” można pożyczyć (niestety nie na każdej
stacji paliw) lub zakupić za kilkanaście euro.
Druga sprawa dotyczy legalizacji butli
nurkowych. W niektórych niemieckich bazach jest to skrupulatnie sprawdzane i przestrzegane. Jeśli nie mamy aktualnych
legalizacji, zapomnijmy o nabiciu naszych
„flaszek”.
Tekst: Witek Serafintiw@o2.pl
Adam Zadura
Fot.: Witek Serafin, Adam Zadura
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Powrót do Rummu
Rummu jako więzienie zaczęło
funkcjonować w roku 1938, zgodnie z
planem miało pracować tam czterystu skazanych. Aż do 1960 większość
budynków w tym miejscu była drewniana, dopiero w latach 60- 80. rozpoczęła się modernizacja budynków
zgodnie z przyjętymi w ZSSR wytycznymi.

szło kolejne zmiany i zaprzestano wydobycia wapienia, wyłączono ostatnie pompy i
wody zajęły cały teren obecnego zbiornika,
łącznie z częścią za murem, w ten sposób

Rummu nie miało być zwykłym miejscem osadzenia. W roku 1868 uruchomiono na terenie więzienia szkołę zawodową,
z kolei w roku 2004 ośrodek przekształcono w więzienie otwarte – o złagodzonym
rygorze. W okresie uzyskania niepodległości przez Estonię spadło zapotrzebowanie
na wapień i wtedy też zapadła decyzja o
wyłączeniu części pomp. Woda podeszła
tak szybko, że nie zdążono ewakuować
większości maszyn z północnej części
zbiornika. Później, jak już więzienie prze34

cz. 2

znane dziś nurkom budynki znalazły się
pod wodą. Więzienie ostatecznie zamknięto w roku 2012, a jego tereny sprzedano
prywatnemu właścicielowi. Za wysokimi
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murami widać dziś sporo wojskowego
sprzętu. Właściciel stara się też kontrolować
teren plaży położonej u stóp górującego
nad zbiornikiem wzgórza, blisko budynków
wystających z wody, choć obszar ten znajduje się poza murami jego działki. Latem
plaża zmienia się w dzikie kąpielisko i do-

chodzi w tym miejscu do wypadków, którym ulegają wspinający się na budynki. Stąd
właściciel robi co może, by odstraszyć
wszystkich z tego regionu.
Nowy dzień mieni się słońcem
Drugi dzień planowanych nurkowań zaczęliśmy od powrotu tratwą do Muru i do
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najbardziej spektakularnego budynku w
Rummu. Tym razem pogoda nam bardzo
dopisała, na niebie nie było żadnej chmury,
tafla wody była idealnie płaska, słońce
ozdabiało nieboskłon ciepłymi promieniami, gwarantując fantazyjną grę świateł i cieni w szkieletowej strukturze największego
budynku znajdującego się bardzo blisko
plaży. Tratwa zacumowała tuż przy Murze,
a my zaraz po zanurkowaniu zaczęliśmy
płynąć w stronę płycizny, gdzie znajdował
się nasz cel. Po drodze przecięliśmy mały
budynek, który zwiedziliśmy dzień wcześniej, tym razem nie poświęcając mu większej uwagi. Między budynkami jest spora
odległość, nawet pomimo dobrej widoczności, po wypłynięciu z małego budynku
nie mogłem dostrzec naszego docelowego
punktu. Płynąłem więc na określony azymut mając nadzieję, że nie przestrzelę z nawigacją. Robiło się coraz płycej, a budynku
nie było widać. Nie zapamiętałem dobrze
z poprzedniej wizyty w Rummu czy była
znacząca różnica w głębokości pomiędzy
budynkami, więc drastyczny spadek głębokości wzbudzał we mnie niepokój, że jednak pokićkałem nawigację. A tu proszę!
Nagle przed nami zamajaczyły majestatycz-
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ne kolumny filarów. Widząc je, wyłaniające się z mgły, znowu miałem skojarzenia z
Egiptem. Sceneria stwarzała wrażenie, że
nie znajduję się w Estonii, ale w Egipcie, na
nieznanym nikomu stanowisku archeologicznym. Ogromne kolumny, obeliski i
zwaliste mury budynku. Ciemny prostokąt
wejścia do jednego ślepego pomieszczenia,
wpływamy tylko po to, by zerknąć przez zakratowane okno na widok roztaczający się
na zewnątrz.
Wypływamy i kierujemy się do najbardziej spektakularnego punktu Rummu –
otwartych wrót głównego budynku, z którego został kilkupiętrowy szkielet pozbawiony w zasadzie w całości stropów. Tutaj
warto wynurzyć łeb z wody i rozejrzeć się
po budynku. Przy dnie bardzo malowniczo
usadowiły się pojedyncze bajorka siarkowodoru, mgiełka wypełniająca zagłębienia
dodaje temu miejscu dodatkowej magii.
Wypływamy drugą stroną budynku, zaglądamy na płyciznę, gdzie zalega kolejny
ogromny obelisk, pod który można się nawet wcisnąć.
Na koniec nurka jeszcze odwiedziny w
zatopionym lesie, pełnym porozrzucanych
dziwnych sprzętów, opon, podziurawio-

nym także oczkami siarkowodoru. Wracając z Muru zahaczyliśmy na bardzo krótkie
nurkowanie przy barakach, jednak tylko po
to, by utwierdzić się w przekonaniu, że nie
jest to szczególnie rozległe i specjalnie
atrakcyjne miejsce. Warto pokręcić się dwadzieścia minut, opłynąć resztki murów je-
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dynego murowanego budynku, zajrzeć do
dwóch rozpadających się baraków i w zasadzie to już koniec nurkowania. Tym razem,
zapewne z powodu braku przewodnika, nie
udało mi się trafić na stół z imadłem i wydaje mi się, że gdzieś mi umknęły dwa małe
baraki, zwłaszcza jeden z intrygującym
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podsufitowym dziełem sztuki – stertą żarówek unoszących się pod sufitem.
Kolejna wyprawa do Estonii to kolejna
okazja, by odwiedzić Tallin. Nie ciągnęło
mnie do estońskiej stolicy, ale skoro już tak
daleko zajechaliśmy, grupa uznała, że bez

Tallina wyprawa nie będzie kompletna. Zatem ponowny przejazd do Tallina, tym razem dłuższą, krętą drogą idącą wybrzeżem
Bałtyku. Mieliśmy okazję oglądać linię
brzegową estońskiego odcinka morza. Sama linia może nie jest spektakularna, jed-
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nak same osady, miejscowości i miasteczka robiły wrażenie bardzo zgrabnych, eleganckich, skandynawskich. Wjechaliśmy
jednak do miasta, zaparkowaliśmy auto blisko starówki – nie ma się co łudzić, znalezienie bezpłatnego parkingu jest niemożli-
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wością – zostawiliśmy więc kilka euro w
parkomacie i wybraliśmy się zwiedzać starówkę. Te same kręte uliczki, niektóre bardzo wąskie, inne szerokie – pnące się i
opadające dość żwawo po wysokim wzgórzu, do tego kilka tarasów widokowych, pokazujących
spektakularną
panoramę
Tallina. Starówka z zewnątrz robi wrażenie
dużo większej od tych znanych z Polski, ale
po kilku minutach spaceru nie sposób nie
przeciąć lub nie wrócić do uliczki, którą już
przeszliśmy. Zajrzeliśmy do Soboru św.
Aleksandra Newskiego, okazałej cerkwi i
zaczęliśmy schodzić główną ulicą ze staromiejskiego wzgórza. I tu odkryłem kolejne
magiczne miejsce, gdzie w cieniu wysokich
murów okalających starówkę ulokowały się
stragany pamiątkarskie. Miejsce bardzo intrygujące, głównie ze względu na skalę murów, pod którymi przycupnęły małe
straganiki. Po przejściu w cieniu miejskich
murów wyszliśmy poza obszar starówki i
ruszyliśmy z powrotem do samochodu.
Wielkie wiercące coś
Trzecie nurkowanie drugiego dnia wykonaliśmy z brzegu, z jedynego miejsca dającego szeroki i wygodny dostęp do zbiornika
dla zmotoryzowanych nurków. Od północ38
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nego wschodu piaszczysta droga doprowadza auta pod sam brzeg akwenu i otwiera
się na kilka miejsc dających wygodną przestrzeń do sklarowania sprzętu i skoku do
wody. Stąd można wyruszyć po poręczówkach prowadzących do znacznie oddalonych od brzegu maszyn zalegających w
zbiorniku. Poręczówki potrafią znikać, mylić kierunki, chyba część została zerwana,
albo ktoś równolegle poprowadził jakieś
ćwiczebne poręczówki, ja więc wolałem
ufać bardziej kompasowi niż poręczówkom, co okazało się dla nas zbawienne.
Dwunastolitrowe butle to jednak może być
ciut za mało dla niektórych odwiedzających te miejsca – płynięcie do maszyn zajmuje sporo czasu. W końcu jednak
dopływamy do skrzyżowania poręczówek i
wybieramy prawą odnogę, która po chwili
doprowadza nas do „Drilling Machine” –
nie wiem, co to było, ale było wielkie.
Większe niż nasze koparki z Jaworzna. Kawał wielkiego bydlaka, tytan, potwór –
Wielki Przedwieczny spoczywający w letargu w głębinach Rummu. Klocowata gigantomachina jest pozbawiona zębów –
swojej broni, ogołocona z wielkiego wiertła, porzucona pośrodku akwenu budzi
39
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mieszane emocje. Buduje respekt swoją
skalą, wzbudza litość swym kalectwem i
osamotnieniem. Choć wszyscy już są na powietrzu przewidzianym na powrót, spędzamy dodatkowe minuty sycąc się widokiem
i eksplorując ten pomnik ludzkiej myśli inżynieryjnej z minionej epoki. Wracamy na
oparach w butlach, nie żałując żadnej dodatkowej sekundy spędzonej przy kolosie.
Finalne pół dnia, pół nocy pod wodą
Ostatni dzień wyjazdu, którego większą
część spędziliśmy w Tallinie, zwieńczyliśmy
nurkowaniem rozpoczętym daleko przed
zachodem słońca, a zakończonym już w
kompletnej ciemności. Nurkowanie trwało
dobrze ponad godzinę i pozwoliło nam dokładnie zwiedzić zatokę, przy której przycupnęły
zabudowania
domków
wypoczynkowych ośrodka Paekalda. W
trakcie poprzedniej wyprawy nurkowanie w
zatoce poprowadziliśmy w prawo od naszego pomostu, tę samą trasę rozbudowaliśmy
na nocnym nurkowaniu poprzedniego dnia.
Tym razem nasza wędrówka zaplanowana
była w drugą stronę zatoki. Układ dna w tym
miejscu był bardzo przewidywalny. Od
brzegu płaskie dno trzyma głębokość rzędu
trzech metrów, potem nagle ucieka spod
40
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płetw i gwałtownie opada do około dziesięciu metrów. Czy płyniesz w lewo, czy w
prawo, co chwilę przecinasz kolejne grzebienie ułożonych skał i kamieni dzielących
miejsce wydobycia wapienia na małe zatoczki. Płynąc w lewo minęliśmy sporo ta-

kich zatoczek, zanim dopłynęliśmy do łagodnie wypłycającej się skarpy wyznaczającej linię brzegową jeziora. Krajobraz od
razu wzbogacił się o roślinność przybrzeżną
i ożył mnogością ławic małych rybek oraz
żerujących szczupaków. W zasadzie ta
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część akwenu jest najbardziej naturalnie
wyglądającą częścią niegdysiejszego kamieniołomu, co bardzo przyjemnie współgra z
doskonałą widocznością charaktery- styczną dla wód Rummu. Chciałbym, by w kilku
polskich jeziorach można było czasem choć
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zaliczyć taką wizurę i cieszyć się panoramą
bogactwa litoralu. Butle jednak mają skończoną pojemność, a nasze już wskazywały,
że warto zacząć myśleć o powrocie. To jest
zawsze najmniej lubiany przeze mnie moment – ostatnie nurkowanie wyjazdu i ta
chwila, kiedy wiesz, że trzeba wracać, że

każda sekunda nurkowania przybliża cię do
wyjścia z wody, potem tylko suszenie sprzętu, rozkręcanie go, pakowanie, samochodowa wersja bagażowego tetrisa i jazda do
domu. My mieliśmy jeszcze jeden miły akcent zaplanowany na ten wyjazd, czyli pożegnalne ognisko. Rummu pożegnało nas
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bardzo przyjemnym wieczorem, rozgwieżdżonym niebem i całkiem łagodnym chłodem nocy. Takie przyjemne pożegnanie z
wyraźnym zaproszeniem do kolejnych wizyt w tym magicznym zakątku świata.
Kuba Cieślak
kuba@4divers.pl
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DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
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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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Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl
tel.601321557
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Dahab po latach
– grudzień 2017
W Dahab nie bywałem już od około sześciu lat. Po znacznych zmianach politycznych w Egipcie, w
związku z nieciekawą sytuacją, jaka
zaistniała na Synaju i ogólnie z powodu tego, co działo się w krajach
arabskich w tych okolicach, ruch turystyczny w Egipcie drastycznie zmalał. Jeżeli jeszcze cokolwiek się
działo, to głównie w okolicach Hurghady. Był nawet okres, że nie było
połączeń lotniczych z Polski do
Sharm El Sheikh. Siłą rzeczy w Dahab ruch turystyczny zamarł.
Jakiś czas temu samoloty znowu zaczęły
latać z Polski do Sharm, jednak tym razem
44
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nie polskie czartery, ale egipskie Air Cairo.
Tu i ówdzie dało się słyszeć, że nurkowie
wracają do Dahab i życie nurkowo-turystyczne zaczyna powoli odżywać. Postanowiłem więc sprawdzić, jak wygląda Dahab
po sześciu latach mojej nieobecności. Miło
wspominam czasy, kiedy dwa razy w roku

organizowałem tam wyjazdy z grupą nurków.
W grudniu 2017 polecieliśmy z ekipą pasjonatów nurkowania, aby przywitać nowy
2018 rok właśnie na Synaju. Pierwsze wrażenia? Faktycznie turystów jest dziesięć razy mniej niż w dawnych, dobrych czasach.
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Na lotnisku w Sharm El Sheikh stały trzy samoloty egipskich linii. Kiedyś po wylądowaniu zastawałem tam piętnaście do
siedemnastu maszyn z różnych zakątków
świata. Po zakwaterowaniu i odpoczynku w
znanym mi już hotelu Tropitel, kolejnego
dnia jedziemy do centrum nurkowego Da-

Nuras.info 1/2018
hab, na nurkowanie w miejscu, od którego
zaczynają chyba wszyscy będący pierwszy
raz w tej miejscowości – Lighthouse. Okazało się, że po dahabowskim deptaku kręciło się całkiem sporo turystów, oczywiście
głównie nurków. Odniosłem wrażenie, że
samoloty latające na Synaj dostarczają tu

głównie nurków. I faktycznie, potwierdzam,
wygląda na to, że Dahab ponownie odżywa. Powiedziałbym nawet, że momentami
był mały tłok na promenadzie tej mekki miłośników podwodnego świata. Zastaliśmy
knajpki pootwierane jak dawniej, butiki z
pamiątkami wypchane towarem. Do tego
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trafiliśmy na super pogodę, w ogóle nie było wiatru, więc cała grupa czuła się jak na
wakacjach w środku lata, mimo że właśnie
nadciągał styczeń. Woda miała 23 stopnie,
na powierzchni około 26 stopni. Pierwsze
dwa zanurzenia na rafie Lighthouse to w sumie nic specjalnego, mała rozpływka przed
ciekawszymi nurkowaniami, na które już
nazajutrz miał nas poprowadzić nasz przewodnik Mohamed El Attar – instruktor, który zyskał moje zaufanie już osiem lat temu
i od tego czasu tylko do niego jeżdżę na
nurkowania.
Kolejny dzień spędziliśmy w miejscu,
które umożliwia przeżycie aż pięciu fascynujących nurkowań. Sławna nazwa The Caves obiła się o uszy każdemu, kto nurkował
w Egipcie, a na pewno tym, którzy choć raz
byli na półwyspie Synaj. My nurkowaliśmy
w Morey Garden i właśnie The Caves. Jak
sama nazwa wskazuje, podczas pierwszego nurkowania powinniśmy podziwiać mureny. Okazało się jednak, że ciężko
wypatrzeć tam murenę, z pewnością pokazują się w nocy, ale za dnia trudno je odnaleźć. Drugie miejsce to pięć jaskiń
(bardziej grot), z czego dwie dostępne są
dla nurków rekreacyjnych, zaś pozostałe
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trzy znajdują się na tyle głęboko, że są wykorzystywane do nurkowań technicznych,
które tu w okolicach Dahab są dość powszechnie uprawiane.
Trzeciego dnia pojechaliśmy odwiedzić
kolejne miejsce okolic Dahab – Canyon.

Byłem tam już kilka razy, jednak dopiero teraz udało mi się wypłynąć z tej szczeliny
wyjściem na 50 metrach głębokości. Po sześciu latach nieobecności, płynąc na znanej
mi rafie, zaglądałem pod nawisy rafowe
szukając skorpen i skrzydlic, które podzi-
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wiałem kilka lat wcześniej. Już ich tam nie
było, nie dziwiłem się, w końcu to tylko
krótko żyjące ryby. Tym razem między nurkowaniami dowiedziałem się za to ciekawych rzeczy, które zawsze mnie interesowały, a jakoś nie było czasu i możliwości
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zagłębienia się w temacie. Mam na myśli
religię islamską. Jestem przekonany, że dla
Ciebie też będzie to nowością. Koran to pismo święte muzułmanów. Zadałem pytanie
lokalnemu przewodnikowi, jak to się dzieje, że niektórzy wyznawcy religii, która
krzewi miłość, braterstwo i życie, w wielu

wersetach Koranu czytają, że można zabijać, np. niewiernych. Już dawno wiedziałem, że muzułmanie nie mogą zabijać, więc
taka interpretacja zawsze budziła we mnie
wątpliwości. Tak, na pewno też słyszałeś o
błędnej interpretacji wersetów i wmawianiu
ich ciemnocie arabskiej, której obiecuje się
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po 40 dziewic, jak wysadzi się w powietrze.
Okazuje się, że na świecie krążą dwie wersje Koranu. Intensywnie zaczęto o tym informować, sprawdzać i rozpowszechniać
po tragedii World Trade Center. Błędny,

Nuras.info 1/2018
drukowany głównie w USA i Europie oraz
ten właściwy rozpowszechniany w Arabii
Saudyjskiej. Właściwe publikacje Koranu
sprawdzane są w specjalnym instytucie
przy uniwersytecie w Arabii Saudyjskiej. Eg-

zemplarz taki otrzymuje pieczęć zgodności
z oryginałem i taki można czytać oraz rozpowszechniać. Inne należy wyrzucić do kosza, a na pewno nie powinny być czytane,
gdyż są tam właśnie nadpisane wersety, które wzywają muzułmanów do tego wszystkiego, co aktualnie dzieje się na świecie.
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Dla mnie była to rewolucyjna nowinka. Kolejny temat, który mnie zawsze intrygował,
choć dla Polaków jest to dosyć odległa sprawa, to tajemniczy święty czarny kamień w
Mekce, obowiązkowy punkt każdego muzułmańskiego pielgrzyma (przynajmniej raz
w życiu). Doszły mnie słuchy, że być może
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jest to jakiś meteoryt. Sceptykowi, dla którego religia islamska jest obojętna taka teoria
wystarczy, jednakże dla muzułmanów jest
to święty kamień od Boga. Kamień, który
zesłał Bóg pojawił się na pustyni. Naturalnie
na początku ciemny lud wykazywał zainteresowanie takim tworem, ale gdy w promie-

niu 200 km od tego kamienia zaczęły dziać
się uzdrowienia, niewytłumaczalne rzeczy,
słowem cuda, szybko Arabowie doszli do
wniosku, że jest to cudowny kamień zesłany od Boga, jako łaska dla ludu zamieszkującego te tereny. Dlatego też dziś kamień
jest głównym punktem w Mekce i każdy
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muzułmanin wierzy, że gdy obejdzie go siedem razy, wszystkie grzechy zostały mu
przebaczone. To taka inna forma naszej
spowiedzi świętej. Jest jeszcze kilka ciekawostek politycznych, o których nie dowiemy się z telewizji, ale to zostawię na
koniec.
30 grudnia dotarliśmy wreszcie na sławne Blue Hole. Kilka lat mnie tu nie było, ale
szybko zauważyłem, że czas jakby się zatrzymał. Może przybyło kilka płyt nagrobkowych, ku pamięci zmarłych nurków
technicznych, ale knajpki wciąż te same i
wielbłądy tak samo pozują do zdjęcia. Akurat przy miejscu nurkowym obok Blue Hole, tj. przy Bellsach, kręciła się po górach
spora wycieczka izraelskich dzieci, chyba
miały jakieś przejażdżki łodziami motorowodnymi. Zauważyłeś, co napisałem? Izraelici w Egipcie na wycieczce! To było nie
do pomyślenia przez całe wieki. Cóż więc
się stało, że rząd egipski zaczął wydawać
Izraelitom wizy na pobyt w Egipcie? To bardzo ciekawe, czego się dowiedziałem, ale
póki co nie będę siał zamętu moją wiedzą.
Wchodzimy na pierwsze nurkowanie do
Bells. Opadamy na 40 metrów i powoli płyniemy stopniowo coraz płycej do siodła,
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czyli wejścia do Blue Hole od strony zatoki
Aqaba. Jak zwykle wkoło jest wielu nurków
i jeszcze więcej snorkujących. Drugie nurkowanie wykonuję z kilkoma osobami, także na 40 metrów, ale już w samej błękitnej
dziurze. Gdzieś tam, na dole, widać łunę
sławnego łuku blueholowskiego, zwanego
Arch (łuk, pod którym można wypłynąć na
otwarte morze). Miejsce, które pochłonęło
już wiele ofiar, głównie z powodu brawury. Kolejny wspaniały dzień nurkowy za nami. Jutro płyniemy na nurkowanie łodzią, w
ramach urozmaicenia naszego pobytu, a
wieczorem czeka nas zabawa sylwestrowa
w hotelu.
Byłoby niedopatrzeniem z mojej strony,
gdybym nie wspomniał o tym, że jeden z
uczestników wyprawy został ukąszony
przez skorpiona. Okazało się, że w hotelu
nikt nigdy nie widział tu skorpiona, w szpitalu mieli pierwszy przypadek w historii, a
na kilkaset gatunków skorpionów ten był na
ósmym miejscu, jeśli chodzi o toksyczność
jadu. Na szczęście cała historia dobrze się
skończyła, a w hotelu zgotowali poszkodowanemu takie przywitanie po powrocie ze
szpitala, że aż chce się wierzyć, że Egipcjanie też są dobrzy, pomysłowi i przyjaciel-

scy. Ostatniego dnia nurkowań cała grupa
zdecydowała się dopłacić ekstra i popłynąć
łodzią na miejsce Gabr El Bint (po arabsku
– grobowiec dziewczyny). Można się tam
dostać tylko od strony morza albo lądem,
ale wyłącznie na wielbłądach. W pewnym
momencie na brzegu morza góry wpadają
wręcz do wody i nie ma jak przejechać sa-
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mochodem, jest tylko wąska ścieżka dla
wielbłądów. Na pewno to dość fajna atrakcja – pojechać na wielbłądach na nurkowanie, ale zdecydowanie bardziej komfortowo
jest jednak skorzystać z łodzi nurkowej.
Miejsce to nosi nazwę powiązaną z legendą, mówiącą, że dziewczyna zakochała
się w chłopaku, który musiał wracać do Ka-
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iru. Z rozpaczy przeszła brzegiem z Dahab
i doszła do miejsca, w którym właśnie teraz
odbywają się nurkowania. Rzuciła się do
morza, a jej ciało znaleźli lokalni Beduini.
Wydaje się jednak, że to mało prawdopodobne zdarzenie, gdyż lokalni Beduini mają ustawiane ożenki i raczej byłaby to dla
rodziny dziewczyny hańba, gdyby chciała

poślubić przypadkowo poznanego chłopaka, na dodatek niezwiązanego z rodziną
potencjalnej panny. Jednak legenda trwa i
fajnie się jej słucha, a większość turystów
przyswaja ją sobie jako prawdziwą. Gabr El
Bint znajduje się w parku narodowym, a to
znaczy, że rafy są piękniejsze i bogatsze w
życie. Na drugim nurkowaniu znaleźliśmy
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nawet dwie jaskinie na 26 metrach. Ściany,
jak to w okolicach Dahab, niemalże natychmiastowo opadają do zacnych głębokości
zatoki Aqaba.
Chciałbym napisać jeszcze słowo o sytuacji politycznej w Egipcie na przełomie
2017 i 2018 roku. Niestety, zastraszenie
społeczeństwa jest tak wielkie, że ludzie bo-
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ją się cokolwiek głośno powiedzieć, a gdy
powiedzą..., nie będę pisał, czym to się
kończy. Domyśl się, drogi Czytelniku. Generalnie w tej chwili ustrój w Egipcie to „demokracja zamordyzmu”. Sytuacja polityczna pogarsza się coraz bardziej. Niewykluczone, że w ciągu dwóch do pięciu lat powstanie tam kolejna wojna, przewrót, czy

jak to nazwiemy, nieważne. Zmierzam jednak do tego, żeby korzystać z uroków Morza Czerwonego, z tego wspaniałego,
unikatowego miejsca, jeśli chodzi o faunę i
florę. Zróbmy to teraz, póki jeszcze można.
Za jakiś czas, jestem o tym przekonany na
100%, nie będzie już możliwości wyjazdów i nurkowań w Egipcie. Warto zauwa-

żyć, że najwięksi biznesmeni egipscy przenoszą cały swój kapitał poza granice kraju.
Zastanawiające, prawda?
Cieszmy się chwilą, póki jeszcze można,
jak napisał nasz Jan Kochanowski „Carpe
Diem”.
Rudi Stankiewicz
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Hydrozagadka zwiedza Izrael
Listopad to dobry moment, żeby
zanurkować w ciepłych wodach. Jednak nie samym nurkowaniem człowiek żyje, więc tym razem wyjazd
zapewniał również coś dla duszy
podróżnika, dużą dawkę historii –
przejazd po nowym państwie Izrael
śladami naszych przodków.

śmy się na spacer, aby poznawać miasto,
również od tej kulinarnej strony. Na początek falafele na ostro, koniecznie trzeba spró-

Tak znalazłam się w Izraelu. Graniczy on
z Egiptem, a dokładnie z półwyspem Synaj,
więc do mojego ukochanego Dahab jest
dosłownie rzut kamieniem, dlatego nie spodziewałam się większych różnic pomiędzy
obydwoma państwami. Jakże się zdziwiłam, wylądowałam w zupełnie innym świecie! Tel Awiw to duże, ładne miasto, do
którego wiodą dobre drogi, jest pięknie
oświetlone i pełne życia. Zaraz po załatwieniu formalności wzięliśmy busa i udaliśmy
się prosto do miasta Eilat, gdzie gospodarz
oddał nam do dyspozycji nowy, komfortowy apartament. Po zakwaterowaniu udali54

bować, są pyszne. Zaraz po posiłku poszliśmy na degustację piwa. Odwiedziliśmy
prawdziwie europejski pub z muzyką na ży-
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wo, trzeba przyznać, że chłopcy grali świetnie. Wybór piw nas zadziwił, jedynie ceny
odbiegały nieco od europejskich, ale trudno, trzeba było się poświęcić. Ponieważ byliśmy jedynymi tańczącymi na parkiecie, po

koncercie zebraliśmy brawa, chyba nawet
większe niż artyści.
Drugi dzień w Izraelu był przeznaczony
na nurkowania, więc spać poszliśmy dość
wcześnie. I tak był to długi dzień. Rano, po
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krótkich poszukiwaniach odnaleźliśmy centrum nurkowe z długoletnią tradycją. Właściciel jest pierwszym nurkowym instruktorem w Izraelu, ma numer instruktorski. Początkowo prowadził centrum w Dahab, po-
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tem po przesunięciu granic w Tabie, a
obecnie w Eliacie. Dziś klientami zajmują
się już ich dzieci, ale rodzice ciągle z
uśmiechem doglądają całości. Morze Czerwone wszędzie jest piękne, więc i tutaj jest
co oglądać pod wodą. Po nurkowaniach
właściciele polecają nam restauracje, do

których warto zajrzeć na wieczorny posiłek,
więc w planach mieliśmy steki (chyba najlepsze na świecie) oraz ryby. Smaki niesamowite, ceny też...
Po trzech dniach pożegnaliśmy Eliat i
przejeżdżając przez kopalnie króla Salomona zajrzeliśmy do domu Dawida Ben Gu-
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riona, który jest dziś uważany za założyciela państwa Izrael. Ciekawostką jest fakt, że
urodził się w Polsce, dokładnie w Płońsku.
Można powiedzieć, że mamy tam polski akcent, zresztą nie jeden. Warto wspomnieć,
że ten oddany idei, żyjący nader skromnie
człowiek mógłby służyć za wzór niektórym
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politykom i osobom sprawującym władzę.
Po drodze wypadało jeszcze zwiedzić górę, na której Dawid pokonał Goliata i popędziliśmy do Jerozolimy. Zakwaterowano
nas w samym centrum starego miasta, zo-

staliśmy osadzeni w centrum tego fascynującego tygla kulturowego. Na początku
trudno było zrozumieć te wszystkie animozje kulturowe, ale po jakimś czasie człowiek zaczyna to akceptować, tam po prostu
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tak jest. Żydzi mieszkają w swojej dzielnicy,
gdzie czujemy się, jakbyśmy wehikułem
czasu zostali przeniesieni do Warszawy w
lata przedwojenne. Następna ulica – znaleźliśmy się na arabskim targu, kolejna to
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rosyjskie cerkwie i budowle, obok żyją Ormianie, wszyscy pozamykani w swoich kulturach, odgrodzeni od siebie, a jednak w
jednym mieście, czyli razem. Te cztery dni
spędzone w Jerozolimie i okolicach umożliwiły nam odwiedzenie wielu zabytków, po-

znanie dużej ilości ciekawych miejsc i zdobycie interesujących wiadomości. Kolejnym
punktem programu było oczywiście Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Miejsce to „należy” do Arabów, chrześcijanie mają swój
kościół obok. Kawałek dalej jest kaplica,
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gdzie ludzie z całego świata jeżdżą modlić
się o płodność. Drogi w centrum Betlejem
oblegane są przez manufaktury z dewocjonaliami, widać tam również akcenty polskie. Niesamowite jest to, że całe Betlejem
jest otoczone murem i żeby się z niego wy-
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dostać, trzeba przejść przez kontrolę.
Mieszkańcy Betlejem żyją tam naprawdę
zamknięci i kontrolowani, a cały świat stoi
w kolejce, żeby wjechać i odwiedzić miejsce narodzenia Jezusa. Zwiedziliśmy jeszcze Macheront, twierdzę wybudowaną

przez Heroda Wielkiego. Nam znany jest
głównie z rzezi niewiniątek, jednak trzeba
przyznać, że był wielkim budowniczym.
Rozmach jego budowli przetrwał do dziś.
Oczywiście obowiązkowym punktem programu jest kąpiel w Morzu Martwym.
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Śmiesznie jest tak siedzieć w wodzie i nie
zanurzać się, można przyjmować dziwne
pozycje, tylko trzeba uważać, żeby nie
chlapnąć w oko, również drobne zranienia
pieką, więc trzeba uważać. Przy okazji wycieczki nad Morze Martwe odwiedziliśmy
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najsłynniejszą chyba twierdzę Heroda: Masadę. To praktycznie niezależne od dostaw
z zewnątrz miasto, które wybudował na
szczycie góry. Potrafiono wtedy z niewielkich opadów rocznych zgromadzić w
ogromnych cysternach zapas wody wystarczający na cały rok zarówno do użytku
mieszkańców, jak i do upraw oraz zwierząt.

Specjalny system kanałów zbierał wodę z
całej powierzchni góry. Niesamowite wrażenie. Na szczyt tej góry prowadziła tylko
jedna droga, w zawiązku z tym nie można
było zaskoczyć mieszkańców twierdzy.
Na ostatni dzień zostawiliśmy sobie centrum Jerozolimy, czyli wąskie uliczki starego
miasta, grób Chrystusa i kawałek Golgoty,
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gdyż góra została dosłownie rozebrana rzez
turystów. Każdy pragnie mieć kawałek góry
u siebie – i tym sposobem góry już nie ma.
Zaliczyliśmy także niecodzienną drogę krzyżową, biegnącą przez arabski targ, a także
obowiązkową na liście Ścianę Płaczu. Nie
wiedziałam, że Ściana Płaczu to fragment
jedynej świątyni Żydów, z której została tyl-
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ko ta ściana. Ponieważ w ich religii świątynia jest tylko jedna i musi stać właśnie tam,
a obecnie miejsce nie należy do nich, nie
mogą jej odbudować. Na miejscu świątyni
stoi meczet, zresztą w tym najbardziej

chrześcijańskim mieście nie słychać dzwonów, tylko nawoływania z meczetów, których jest bardzo dużo. Dla muzułmanów to
też ważne miejsce, gdyż tam właśnie Mahomet wjechał do nieba na swoim koniu.
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Oczywiście na trasie zwiedzania pojawiła się jeszcze Góra Oliwna, z miejscem
wniebowstąpienia Jezusa i kościołem Ojcze
Nasz oraz najdroższe miejsce na cmentarzu
na świecie. Według wierzeń, tamtędy przyj-
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dzie Mesjasz i leżąc (właściwie siedząc – w
takiej pozycji są chowani Żydzi) tam, będzie się najbliżej Mesjasza i pójścia do nieba. Opuszczając Jerozolimę udaliśmy się
do Tyberiady nad Jezioro Galilejskie. Po
drodze zwiedziliśmy Jerycho oraz miejsce,
gdzie mieszkał i chrzcił Jan Chrzciciel. Do
dziś przyjeżdżają tam ludzie, żeby się
ochrzcić w Jordanie. Widać tam wkoło ślady niedawnych walk, miejsce dojazdu jest
ogrodzone drutem kolczastym i nie wolno
wychodzić poza wytyczoną drogę, bo pola
nie są jeszcze oczyszczone z min.
Noc spędziliśmy nad Jeziorem Galilejskim, na kolację obowiązkowo kosztując
rybę świętego Piotra. Byliśmy w miejscach,
gdzie Jezus żył i nauczał, gdzie przemienił
wodę w wino. Niezależnie od historii to
piękne miejsce, w oddali widać Wzgórza

Golan, które jeszcze dziś są zasiedlone
przez wojska ONZ, a granice nie zostały
wytyczone na nich na stałe. Wracając do
Tel Awiwu odwiedziliśmy jeszcze Nazaret,
kościół Matki Boskiej i dotarliśmy na stronę
Izraela, która graniczy z Morzem Śródziemnym.
Zajrzeliśmy na stare miasto w Akka i Hajfie, posililiśmy się w porcie Tell Awiw i powoli wróciliśmy do domu. Bardzo dużo się
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działo w trakcie tego krótkiego pobyty w
Izraelu. Dla mnie to duża dawka historii, ale
również nowe spojrzenie na to państwo.
Więcej wiem i więcej rozumiem. Was też
zachęcam
Nurkowo i historycznie pozdrawiam i zapraszam do Hydrozagadki.
Z nami trudno się nudzić.
Katarzyna Zawadzka
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Czy nie myślałeś
o wypromowaniu się
na łamach 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/.
Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak:
wydawnictwo@nuras.info
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Ach, co to był za rok!
Przeglądając fotografie z powitania
nowego roku, nie możemy zapomnieć
o starym, który niedawno pożegnaliśmy. Ach, co to był za rok! Każdemu życzymy takiego zawirowania i
emocji, jakich my doświadczyliśmy
przez ostatnie 365 dni.

szawskich targach nurkowych „Podwodna
Przygoda”. Jednocześnie na owych targach
rozpoczęliśmy wspólny projekt z Centrum

Już pierwszy miesiąc, a ściślej wyjazd,
zapowiadał wielką przygodę, która rozpoczęła pasmo ciekawych, emocjonujących i
nieoczekiwanych zdarzeń. Rekiny, ogromne fale, dzikie zwierzęta i wspaniałe jedzenie, przyozdobione przestrzennością natury
i polane ciepłem serc mieszkańców południowego wybrzeża, wzbogaciło nasze dusze o kolejne doświadczenia. RPA jest
miejscem, do którego na pewno wrócimy i
to już w tym roku.
Powrót do rzeczywistości był w tym
przypadku oczekiwany, ponieważ mieliśmy
okazję zaprezentować film z projektu
(Wy)nurzeni. Ekspedycja wigierska na war64

Nurkowym Seawave i Spółdzielnią Socjalną
Dalba - „Immersioterapia” - terapia osób
dotkniętych niepełnosprawnością intelektu-
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alną za pomocą nurkowania, jako narzędzia terapeutycznego. Co tydzień we wtorki jeździliśmy do Warszawy, aby prowadzić
zajęcia teoretyczne i basenowe z podopiecznymi Spółdzielni Klubokawiarnia Pożyteczna. Powiem Wam, że to był jeden z
najwspanialszych projektów, w jakich bra-

liśmy udział i okazało się, że to nie koniec
naszych przygód z Immersioterapią. Prawie
jednocześnie, bo w maju, rozpoczęliśmy
projekt w Suwałkach ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem”.
Pamiętać należy o naszych zobowiązaniach i chęci pomocy Wigierskiemu Parko-
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wi Narodowemu, czyli o sprzątaniu jezior
ochrony ścisłej. Udało nam się wywieźć kilka worków śmieci i pokazać światu, że
śmieci pod wodą też widać. Musieliśmy także zadbać o naszych wspaniałych nurków
oraz o wyjazdy, jakie dla nich zorganizowaliśmy. W środku tego całego zamiesza-
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nia daliśmy radę przygotować jeszcze
świetny wyjazd na majówkę do Estonii.
Zwiedziliśmy podwodne więzienie i okoliczne krajobrazy, łącząc nurkowanie z ro-

werowym wyzwaniem. Po powrocie czekali na nas kursanci i ich nieodparta chęć zanurzenia się. A tu trzeba jechać na obóz
nurkowy zamykający warszawski projekt
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Immersioterapii. I to był przełom w zrozumieniu jak BARDZO jest ważne to, co robimy dla ludzi dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną. Jesteśmy wdzięczni, że
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mogliśmy uczestniczyć w tak wspaniałej
akcji i mam nadzieję, że uda się nam to
wprowadzić na stałe do programu naszych
działań. W międzyczasie trzeba było szko-

lić nowych nurków, tych dużych i tych małych, ale przede wszystkim przygotować się
do obozu nurkowego dla dzieci. Nasza ekipa wyszkolonych płetwonurków oraz tych,
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którzy chcieli wejść w to zacne grono, już
czekała z utęsknieniem na lipiec i wyjazd
nad jezioro Hańcza, aby móc zamoczyć się
tam, gdzie większość ich idoli ze świata
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nurkowego. Obóz minął szybko, a tu już
Hel ze swoimi wrakami na nas czekał. Spędzenie kilku dni na wybrzeżu, a potem powrót przez Piechcin okazał się wspaniałym
oderwaniem i relaksem od wielozadanio-

wości, szczególnie kiedy towarzyszyli nam
nasi wspaniali przyjaciele zamieszkujący
belgijskie włości. Jednak nikt ze znanych mi
właścicieli centrów nurkowych długo nie
wytrzyma w letargu bezczynności, trzeba
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było wracać i zakończyć kursy nurkowe
oraz szykować się do rodzinnego wyjazdu
nurkowego do Chorwacji. A to była jedna
wielka WSPANIAŁA wyprawa. Każdy z naszych klientów znalazł coś dla siebie, nur-
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kowania, zwiedzanie, degustowanie, relaks,
ładowanie baterii na rok szkolny i przysłowiowe nierobienie nic. A to wszytko zaprawione nutą bryzy morskiej, przyjaźni i
życzliwości oraz niezapomnianego wrażenia, że „my tu jeszcze wrócimy”.

I to był idealny moment na powrót do naszych utęsknionych podopiecznych. Wrzesień był pełen zawirowań w tworzeniu
planów, ale przede wszystkim ustalaniu grafiku zajęć basenowych projektu immersioterapii. Nigdy bym nie przypuszczała, że po
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przerwie trwającej ponad dwa tygodnie nasze asy tak świetnie sobie poradzą pod wodą i tyle pamiętają. Nawet się nie
spostrzegliśmy, kiedy czas przeleciał i już
paliło słońce Egiptu na otaczającej nas Wadi Lahami. Dziewicze tereny Morza Czer-
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wonego wprawiły w zachwyt nie tylko nas,
ale przede wszystkim naszych klientów, co
najbardziej cieszy. Jak sobie przypomnę ten
spokój, komforty ciszy i brak trosk, to od razu chcę tam wracać.
Koniec roku zobligował nas do refleksji i
przemyśleń, jednak przede wszystkim do

tego, aby działać dalej i jeszcze bardziej intensywnie. Dodatkowo udało nam się otworzyć sklep internetowy oraz wyszkolić
pokaźną liczbę nurków, a to wszystko robimy, ponieważ kochamy nurkowanie i ten
styl życia. Mam nadzieję, że nie zawiedziemy naszych nurków i wszystkich przyszłych
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podopiecznych również w tym roku. Serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony
rok i życzymy, aby następne lata też były
tak wspaniałe dla Was, jak ten ostatni był
dla nas.
Ewa Drucis
Jagna Blue
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Chcesz opisać wyjątkowe
nurkowanie?
Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?
Napisz do nas
redakcja@nuras.info
71
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SPELEOnurkowe eksploracje
na Bałkanach 2017
Przygotowania do sierpniowej wyprawy eksploracyjnej SPELEOnurkowanie–
Armada–Honzo Dive – Bałkany 2017, której celem było odkrycie dalszych partii zalanych jaskiń w Serbii i Kosowie, rozpoczęły się dobrych kilka miesięcy
wcześniej. Dotyczyły m.in. takich kwestii jak organizacja wyjazdu, dobór składu, pozyskanie wsparcia i pozwoleń na akcje w jaskiniach. Z niektórymi –
jak skład i wsparcie – poradziliśmy sobie szybciej, z innymi – jak pozwolenie – nie mieliśmy pewności niemal do ostatniej chwili przed akcją. Musiałem także zrealizować kilka nurkowań treningowych podczas wyjazdu
poprzedzającego właściwą wyprawę.
Bośnia
Celem przygotowania do głębokiego nurkowania w kosowskiej jaskini, sprawdzenia
i udoskonalenia pewnych patentów konfiguracyjnych w lipcu wyjechałem do Bośni,
gdzie wykonałem kilka treningowych nurkowań do głębokości 75 m w jednej z tamtejszych jaskiń. Owa jaskinia jest o tyle
ciekawa, że profilem nieco przypomina ja-

Jedno z nurkowań w Bośni
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skinię kosowską, dlatego była niemal doskonała do przeprowadzenia treningu. Do
tego znajduje się nieopodal domu moich
bośniackich przyjaciół, co także czyni ją
celem corocznych wyjazdów. Ciekawostką
podczas realizacji tych nurkowań był fakt,
że zapomniałem zabrać z domu ocieplacza
i musiałem pożyczać grubsze spodnie dresowe od mojego przyjaciela i zarazem go-

fot. Anna Budziarek
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spodarza Miso – na szczęście jakąś polarową bluzę zabrałem. Uznałem, że skoro termicznie wytrzymuję 90-minutowe nurkowania w takim odzieniu, to na wyprawie
poradzę sobie bez problemu, o ile oczywi-

ście nie zapomnę właściwego ocieplacza.
Z lokalnymi przyjaciółmi odwiedziliśmy
także suchą jaskinię Ledenica, w której
znajduje się syfon, którego ponoć nikt dotąd nie przenurkował. Sprawa wygląda

Trekking w Serbii

obiecująco i na pewno znajdzie swój finał
w przyszłym roku…
Serbia
Ruszaliśmy 12 sierpnia z dwóch punktów: Hnati z Międzyrzecza, Kori i ja z War-

fot .Honzo
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szawy. Miejsce spotkania: Kraków, gdzie
dołączał do nas Sztygar. Droga do centralnej Serbii zajęła nam więcej czasu niż się
spodziewaliśmy, ze względu na to, że moje auto zaczęło się psuć jeszcze zanim wyjechaliśmy z Polski. Mimo przeszkód
dotarliśmy do Krivego Viru, pierwszego

punktu naszej wycieczki. Tutaj znajduje się
jaskinia wywierzyskowa Vrelo Crnog Timoka, którą wyeksplorowałem „do końca”,
450 m od otworu kończy się szczeliną w
stropie niemożliwą do przejścia dla człowieka. Natomiast na płaskowyżu górującym nad miejscowością kilka lat temu

Entuzjazm przed Studn Czaszek

natknęliśmy się na rozpadlinę skalną, prowadzącą do jaskini. Wtedy od razu zaświtała mi myśl, że być może jest ona połączona
z wywierzyskiem, a na pewno warto to
sprawdzić. Skupiałem się jednak na nurkowaniu od wywierzyska i temat powrócił w
momencie, gdy zabrakło możliwości dal-

fot. Honzo
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szego nurkowania. Po przyjeździe zrobiliśmy sobie więc kilkugodzinny trekking w
pełnym słońcu, jednak bez rezultatu – w
ogóle nie poznawałem drogi i nie potrafiłem odnaleźć lokalizacji rozpadliny. Wracając spotkaliśmy mojego znajomego

Duszko, mieszkającego nieopodal wywierzyska. Zaprosił nas do siebie, poczęstował
pyszną rakiją własnego wyrobu i potwierdził moje przypuszczenia – do rozpadliny
schodzili kiedyś grotołazi i barwili wodę,
która wypłynęła w wywierzysku. Potwier-

Hnati w Studni Czaszek

dzało to moje przypuszczenia, pozostawało jedynie odnaleźć ową rozpadlinę. Duszko jednak drogi nie znał. Pod jedynym
sklepem w okolicy zbierali się lokalni
mieszkańcy i tam rozpytywaliśmy ich o jaskinię nad wywierzyskiem. Okazało się, że

fot. Łukasz Korek
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wiedzą o co chodzi i dwóch młodzieńców
zabrało nas, by pokazać drogę. Zdziwiło
mnie, gdy powiedzieli, że ruszamy tak jak
stoimy, bo to niedaleko – pamiętałem jednak, że trochę się tam szło… Zaprowadzili

nas do otworu jaskini, faktycznie znajdującego się nad wywierzyskiem – jednak to nie
był ten otwór, ten był zdecydowanie mniejszy… Lokalesi wrócili pod sklep, a moi towarzysze wycieczki z entuzjazmem wrócili

Studnia Czaszek

do aut, by zabrać kaski, linę, uprząż itd. Nie
podzielałem ich entuzjazmu, jednak postanowiłem im towarzyszyć. Pozostałem w
komnacie nieopodal otworu, Kori, Hnati i
Sztygar zjechali na dno jaskini. Znaleźli tam

fot. Krzysztof Hnatow
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nawet syfon, którego zdjęcie mi pokazali.
Nie wyglądał zbyt obiecująco, poza tym byłem skoncentrowany na tym, jak znaleźć
właściwy cel tego etapu wycieczki. Po ko-

Sztygar na dnie Studn Czaszek
fot. Krzysztof Hnatow

lejnych wizytach pod sklepem udało się w
końcu znaleźć kogoś, kto znał kogoś, kto
wie, gdzie to jest. Starym UAZem przyjechał młody Ivica, myśliwy, znający dosko-

nale okoliczne lasy. Wiedział, gdzie jest to,
czego szukaliśmy! W tym samym momencie z Belgradu przyjechał kolega znajomego – Uros, będący nurkiem jaskiniowym i

akcja w Studni Czaszek
fot. Łukasz Korek
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Syfon Budki

fot. Łukasz Korek
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wszyscy wpakowaliśmy się do UAZa, gdyż
Ivica powiedział, że inne auta tam nie wjadą. Zaczął padać deszcz, który z minuty na
minutę stawał się coraz bardziej intensyw-

Przed nurkowaniem na dnie Studni Czaszek
fot. Łukasz Korek

ny. Po kilkunastu minutach dojechaliśmy
do otworu – kilkunastometrowej studni z
pochylnią zjeżdżającą pod strop. To było
TO miejsce! Szybko założyliśmy stanowi-

Przy Syfonie Budki

fot. Łukasz Korek
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sko i Sztygar zjechał na dno. Przez radio
nadał jednak smutny komunikat – pochylnia była zawalona i w tym momencie kończyła się ślepo. Bez olbrzymich nakładów

Kartowanie Studni czaszek

fot. Łukasz Korek
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pracy nie było możliwości udrożnienia
otworu, a więc na tamtą chwilę ten temat
był zakończony.
Skoro już byliśmy na miejscu i znaliśmy
lokalizację mniejszego otworu, postanowi-

Transport w Kosowie

fot. Łukasz Korek

liśmy zrobić akcję speleo, a jeśli się da,
również nurkową i dodatkowo skartować
jaskinię, by potem zrobić jej plan. Zabrałem
podstawowy sprzęt do speleonurkowania i
zjechaliśmy na dno jaskini. Gdy zobaczy-

Transport pionowy w Kosowie
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fot. Łukasz Korek

łem syfon, lekko się zdziwiłem, gdyż na
zdjęciu wydawał się większy. Zacząłem od
rozpoznania – ubrałem się w skafander oraz
maskę i spróbowałem pokonać znajdujące
się na początku przewężenie. Udało się,
zajrzałem w głąb syfonu – rokował dobrze.
Ubrałem się więc w uprząż z butlami 2x2
w konfiguracji side-mount, przywiązałem
kołowrotek i ponownie pokonując wstępne
przewężenie, zajrzałem dalej – syfon puszczał. Wróciłem po kołowrotek i udałem się
w nieznane. Syfon, początkowo kamienisty,
po kilku metrach stawał się gliniasty, był
jednak na tyle obszerny, że bez trudu płynęło się na niewielkiej głębokości. Po chwili
wynurzyłem się w salce z mulistą wydmą,
nie dostrzegając podwodnej kontynuacji syfonu, za to pod stropem tejże salki widziałem korytarzyki rozchodzące się w obie
strony. Nie mając nurkowo nic więcej do
roboty wróciłem, kartując syfon, który postanowiłem nazwać Syfonem Budki, na
cześć mojej narzeczonej. Po nurkowaniu
spędziliśmy w jaskini jeszcze trochę czasu,
wykonując pomiary i szkice mające służyć
do wykonania planu jaskini. Na dnie studni
leży mnóstwo czaszek zwierząt, które tu
pospadały zapewne wiedzione ciekawością
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lub zgubnym instynktem. Dlatego też nazwaliśmy tę jaskinię Studnią Czaszek. Serbski znajomy grotołaz, prowadzący
ewidencję okolicznych dziur nic o niej nie
wiedział, zatem można powiedzieć z pełnym przekonaniem, że dokonaliśmy odkrycia nowej jaskini. W Serbii odwiedziliśmy
jeszcze dwa znane wywierzyska i nurkowaliśmy w nich rekreacyjnie, udając się następnie do Kosowa.
Kosowo
Tu czekała nas akcja w jaskini Gryka e
Madhe, w Wielkim Syfonie, który dwa lata
temu odkryłem do 70 m głębokości, przy
250 m podwodnych korytarzy. Do akcji potrzebnych było trzech nurków, z których
dwóch nurkowało tylko w Syfonie Wstępnym (30 m dł./9 m gł.) i wciągało sprzęt na
trzymetrową ściankę, za którą znajduje się
Wielki Syfon, w którym nurkował trzeci nurek. Na wyposażeniu nurka eksplorującego
tym razem znajdował się zestaw 2x15 z Tx
15/50, butla 10 l z Ean32, butla 6 l z Ean 75
i butla tlenowa 6 l. W sumie było do przetransportowania przez jaskinię około 200
kg sprzętu nurkowego dla tych trzech osób.
Akcja musiała być przeprowadzona przy
wsparciu „Szerpów”, sami nie dalibyśmy ra-

dy, dlatego też przed wyjazdem skontaktowałem się ze znajomymi, którzy pełnili służbę w siłach KFOR, w ramach Polskiego
Kontyngentu Wojskowego. Wiadomo było,
że raczej uda im się przyjechać, wzięliśmy
więc dla nich kilka kompletów sprzętu linowego i mocno liczyliśmy na ich pomoc. By-

Przed nurkowaniem w Kosowie
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li to żołnierze 6 Batalionu Powietrzno-Desantowego z Gliwic zaznajomieni z technikami linowymi i dzięki temu bez obaw mogliśmy planować ich udział we wspólnej
akcji. Po przybyciu na miejsce jednak nie
mogliśmy się z nimi skontaktować, czekaliśmy cały dzień, odpoczywając po trudach

fot. KFOR
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podróży i bezskutecznie usiłując nawiązać
połączenie. Podjąłem więc decyzję, by nie
czekając na nich dłużej rozpocząć akcję
transportową i przenieść sprzęt tyle, na ile
nam siły pozwolą, cały czas licząc na kontakt. Pierwszego dnia akcji było nas pięć
osób: czterech Polaków i kosowski kolega

Edmond. Wnieśliśmy sprzęt do jaskini i powoli przenosiliśmy go dalej. Była to mocno
wysiłkowa akcja, pot lał się z nas strumieniami, ale z pierwszymi workami dotarliśmy
do syfonu, a ostatnie porzuciliśmy około
400 m od otworu. Wykonaliśmy więc
znaczną część transportu, czego nawet się

Przed nurkowaniem w Kosowie

fot. KFOR
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nie spodziewaliśmy. Wyszliśmy z jaskini
zmęczeni po wielogodzinnej akcji, ale w
tym momencie udało się nawiązać kontakt
z żołnierzami KFOR i już wiedzieliśmy, że
następnego dnia przyjedzie siedem osób.
Gdy przyjechali, rozdzieliliśmy sprzęt linowy i ruszyliśmy na dalszą akcję, jednak już
bez Ediego, którego zatrzymały obowiązki
w pracy. Panowie wykonali znaczną część
roboty i szybko znaleźliśmy się z wszystkimi gratami przy syfonie. Tu pozostało już
tylko przebrać się w sprzęt nurkowy na niewielkiej plaży i rozpocząć podwodną część
przygody. Rozdzieliliśmy cały nurkowy
sprzęt pomiędzy nas, przenurkowaliśmy
Wstępniaka i wynurzyliśmy się przy ściance. Tutaj rozebrałem się z uprzęży, wspiąłem ostrożnie, by nie rozedrzeć suchara, na
szczyt ścianki i zawiesiłem speleodrabinkę,
po której łatwiej było dostać się na górę.
Wciągnęliśmy cały sprzęt, po czym zmontowałem go i przenieśliśmy nad wodę Wielkiego Syfonu. Jeszcze tylko chwila
koncentracji, po czym założenie sprzętu,
dopięcie butli depozytowej z travelgazem i
zanurzyłem się ku przygodzie. Woda w syfonie była bardzo przejrzysta, chłodna jak
zawsze, a wszystkie poręczówki na miej-
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scu. Tak szybko jak mogłem dotarłem do
Sali Hydry, gdzie z travela przepiąłem się
na gaz denny, pozostawiłem butlę depozytową w korytarzu poniżej i spłynąłem studnią do miejsca, gdzie kończyła się moja
poręczówka sprzed dwóch lat. Dowiązałem
poręczówkę z kołowrotka i ruszyłem ku
nieznanemu. W tej części syfonu występu-

ją szerokie żylety skalne i trudno do nich
poręczować, gdyż mają dość rozwarty kąt i
poręczówka się zsuwa. Nie chciałem jednak zaniechać poręczowania do nich, bo
tworzą swoisty labirynt i w razie zmącenia
i utraty widoczności mógłbym wracając nie
obrać tej najwłaściwszej drogi. Na tej głębokości – ponad 70 m, w głębi jaskini – 600

Malishevo

m suchych korytarzy od otworu i niemal
300 pod wodą, w kraju gdzie nie ma komory dekompresyjnej, najważniejsze to zapewnić sobie stuprocentowe powodzenie
podczas powrotu. Zatem dość dużo czasu
zajęło mi właściwe zaporęczowanie, ale
dotarłem do komnaty, gdzie syfon idzie pionowo w górę. Upewniłem się, że nie ma in-

fot. Krzysztof Hnatow
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nych korytarzy, dowiązałem poręczówkę i
zerknąłem na komputer: 75 m głębokości,
ale nieznacznie przekroczony run-time. A
więc tylko zerknąłem do góry, dostrzegłem,
że w stropie jest szczelina rozchodząca się
na kilka mniejszych i już wracałem. Czekało mnie niemal 300 m korytarzy do przepły-

nięcia i 75 m do wynurzenia, po drodze
podjęcie butli z travelem i następnie przepięcie się na dwa gazy dekompresyjne, w
sumie ponad godzina pod wodą. Realizowałem założony plan i zastanawiałem się
nad dalszym postępowaniem: czy faktycznie były tylko trzy małe szczeliny, którymi

83

woda dopływała do tak dużego kolektora?
A może to tylko światło latarki padło w sposób dający takie złudzenie, a w rzeczywistości za załomem skalnym, w cieniu jest
duży korytarz? Czy zostawić sprzęt w jaskini i sprawdzić to na następnym nurkowaniu
w dniu jutrzejszym, retransport wykonując
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jedynie w cztery osoby? Czy też poczekać z
tym do następnej wyprawy, a teraz akcję
zakończyć – bo żołnierze KFOR dziś wychodzą z jaskini i muszą wracać do swoje-

go miejsca dyslokacji? Może planując nurkowanie trzeba było więcej czasu przewidzieć na eksplorację? A może dać mniejszy
konserwatyzm w planowaniu nurkowania
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ograniczając w ten sposób czas dekompresji? Rozmyślałem nad szeregiem spraw, jednocześnie realizując plan dekompresji i tak
znalazłem się na 6 metrach głębokości,
gdzie zaraz miałem przełączyć się na tlen –
butla wisiała wpięta w linę. Aby jak najszybciej zacząć oddychać tlenem, postanowiłem w tym momencie zmodyfikować
procedurę – najpierw zacząć oddychać tlenem z butli wpiętej w linę, a dopiero potem
odpiąć od siebie butlę z Ean 75, wpiąć ją w
ucho poniżej tlenowej i opuścić, a dopiero
na końcu odpiąć od liny i wpiąć sobie tlenówkę. Pomysł wpadł mi do głowy na gorąco, jednak cóż mogło się stać na tym
ostatnim etapie dekompresji – pionowej
studni, prowadzącej do powierzchni? A zatem oddychając tlenem z butli wpiętej w linę podciągnąłem dolny koniec liny i
zrobiłem na nim ucho do wpięcia nitroksu.
Wpiąłem tę butlę w linę, jednak nie zakręciłem jej, gdyż zawór bardzo ciężko chodził. Ostrożnie opuściłem butlę kilka
metrów niżej i już wisiała sobie gdzieś pode mną – ze sklarowanym wężem, jednak
nie zakręcona. Nasłuchiwałem przez chwilę czy coś nie syczy, ale gaz nie uciekał, a
gdyby nawet – to już było po etapie użycia
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go. Wypiąłem butlę tlenową z liny i chciałem wpiąć ją sobie do uprzęży. W tym momencie zamiast tlenu zassałem pełne usta
wody. Pomyślałem nieco zdziwiony „co
jest?”, przełknąłem zimną wodę i zaczerpnąłem kolejny wdech – znów zamiast gazu
woda. Znów przełknięcie jej i trzecia próba – to samo! Przemknęło mi przez myśl, że
się tu zaraz utopię, kilka metrów pod powierzchnią…W tym momencie w świetle
latarek zobaczyłem oddalający się ode
mnie automat tlenowy – ustnik cały czas był
w moich ustach! Obie ręce miałem zajęte,
gdyż trzymałem w nich butlę z tlenem i nie
byłem w stanie złapać automatu. Nie pozostało mi wiele czasu na zastanawianie się
co robić – już brakowało mi oddechu.
Uznałem, że najszybciej będzie wyrzucić
butlę z tlenem tracąc ją, ale uwolnić ręce i
podciągnąć butlę z Ean75. Cisnąłem tlenówkę i podjąłem butlę nitroksową. Na
szczęście była odkręcona i już nie musiałem na to tracić cennych chwil – wyplułem
ustnik od tlenówki i włożyłem sobie do ust
automat nitroksowy. Sytuacja była opanowana, wrócił normalny oddech i spokój.
Wydłużyłem sobie dekompresję zużywając
cały Ean75 i dodatkowo większość z ciągle

wpiętej do uprzęży butli z Ean32. Niby mogłem skończyć dekompresję wcześniej – ale
odwrócenie profilu gazowego, brak komory deco w całym kraju, czekający mnie wysiłek podczas powrotu z jaskini – uznałem,
że dekompresję warto wydłużyć. Finalnie
wynurzyłem się po 101 minutach i zapyta-

Ekipa w Kosowie

łem Hnatiego czy nadal chce nurkować w
Wielkim Syfonie – potwierdził. Powiedziałem mu więc, że jest robota pod wodą do
zrobienia, bo trzeba odnaleźć tlenówkę.
Hnati zanurkował i odnalazł ją wbitą między skalne ściany na dnie studni. Ustnika
nie znalazł – co ciekawe, wymieniałem go

fot. ŁukaszKorek
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tuż przed wyprawą i zamontowałem poprawnie. Podał mi ją po wynurzeniu, ja w
tym czasie rozłożyłem karimatę, na której
odpoczywałem po nurkowaniu. Kori przygotował gorący posiłek z racji żywnościowych, jakie zabraliśmy ze sobą za syfon.
Ogrzewałem się też chemicznymi ogrzewaczami. W tym czasie Hnati i Kori klarowali
sprzęt do transportu przez pierwszy syfon.
Dyskutowaliśmy także o dalszej akcji i finalnie uznaliśmy, że wynoszenie sprzętu w
cztery osoby byłoby samobójstwem, a więc

dziś kończymy akcję przy wsparciu KFOR.
Po godzinie uznałem, że dość odpoczynku,
zwinąłem karimatę, podawaliśmy sobie cały sprzęt na dół do Syfonu Wstępnego,
gdzie był wpinany w wiszące liny, wypiąłem drabinkę i wskoczyłem do wody. Podpięliśmy do siebie tyle sprzętu, ile
mogliśmy, by zabrać wszystko naraz i popłynęliśmy ku plaży, na której od siedmiu
godzin czekali nasi towarzysze. Po wynurzeniu okazało się, że jest wszystko poza
moją karimatą, którą koledzy zostawili z

Malishevo

fot. Krzysztof Hnatow
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drugiej strony syfonu. Do tego żaden z nich
nie chciał po nią płynąć ponownie – była
bardzo wyporna. Uznałem, że jestem w stanie to zrobić, nawet ambicjonalnie – by pokazać, że się da. Poza tym na czym bym
spał w dalszej części wyprawy? Wróciłem,
zabrałem ją, przy powrocie trzeba było
oczywiście płynąć na wydechu i początkowo wciągnąć się pod wodę, zapierając o
skałę, ale udało się. Po wynurzeniu szybko
przebraliśmy się w kombinezony speleo,
spakowaliśmy cały sprzęt do transportu i jedenastoosobową ekipą wynieśliśmy wszystko z jaskini. Cała akcja trwała trzynaście
godzin. Po wyjściu okazało się, że panowie
z KFOR muszą szybko wracać, także nawet
nie było czasu wypić herbaty. Pożegnaliśmy się stwierdzając, że dla wszystkich była to świetna akcja, wymieniliśmy się
naszywkami i naklejkami, a następnie rozeszliśmy w swoje strony. Byliśmy bardzo
wdzięczni polskim żołnierzom za okazaną
nam pomoc w transporcie. Dla nich z kolei
była to dobra lekcja powtórkowa z technik
linowych.
Z kronikarskiego obowiązku wspomnę
tylko o krótkiej akcji w jaskini Malishevo,
gdzie wprawdzie nie udało się zanurkować,
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ale za to dzięki bardzo niskiemu poziomowi wód gruntowych udało się zweryfikować
posiadane informacje i stwierdzić, że z całą pewnością bez użycia metod górniczych
nie da się tam zanurkować.
Macedonia

Po akcji w Kosowie udaliśmy się do Macedonii, pragnąc zanurkować w znanym
wywierzysku Vrelo Matka. Złapałem lokalny kontakt, dopłynęliśmy łódką pod otwór,
odbywając piękny rejs zalanym kanionem i
zrealizowaliśmy nurkowanie. Olbrzymie

Po 13 godz. akcji w Kosowie

korytarze, piękne komnaty, biała skała i kilkudziesięciometrowa widoczność zrobiły
na nas ogromne wrażenie. Co ciekawe, woda w jaskini jest cieplejsza niż w kanionie –
13 vs 10 stopni. Po tym nurkowaniu wróciliśmy na przystań, gdzie zostałem poproszo-

fot. KFOR
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ny o zanurkowanie pod pomostem w celu
wyłowienia różnych utopionych rzeczy.
Ponieważ nie chciałem ubierać się w cały
sprzęt, który już częściowo wysechł na powietrzu o temperaturze 28oC (a zaraz mieliśmy pakować go do auta i wracać do
Polski), zdecydowałem się zanurkować jedynie w kąpielówkach i uprzęży z jedną
butlą dwulitrową. Konieczny był oczywiście kaptur. Początkowo czułem, że woda
jest bardzo zimna, jednak po kilku chwilach
przyzwyczaiłem się. Pływałem kilka minut
– dość długo, by przeczesać całe dno pod
pomostem, jednak bez skutku – poza śmieciami nic nie było – ktoś już to wszystko
wcześniej wyłowił bez wiedzy gospodarzy…Na tym zakończyliśmy akcje nurkowe
tej wyprawy.
W drodze powrotnej do kraju mieliśmy
jeszcze jedną przeszkodę do pokonania,
awarię mojego auta, włącznie z odpadnięciem koła tuż po przekroczeniu polskiej
granicy. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi
okoliczności i napotkaniu przyjaznych ludzi auto udało się naprawić na drodze na
tyle, że mogliśmy ostrożnie kontynuować
podróż. Hnati ze Sztygarem eskortowali nas
do Krakowa, gdzie się rozstaliśmy. Z trudem

dojechaliśmy do Warszawy, byliśmy mocno zmęczeni, ale cali i zadowoleni z przeprowadzonych akcji.
W wyprawie uczestniczyli: kierownik –
Dominik Graczyk „Honzo”, speleonurkowie: Łukasz Korek „Kori” i Krzysztof Hnatów „Hnati”, wsparcie osobowe, techniczne
i inne: Tomasz Kowalik „Sztygar”, Uros Acimovic – Serbia, Edmond Shabi, Fatos Katalozzi, Artur Tigani – Kosowo, żołnierze
KFOR: d-ca por. Krzysztof Kałwak, por. Robert Ryszawy, plut. Jakub Kuźma, plut. Robert Ciupak, kpr. Tomasz Szęciński, st. szer.
Michał Deginder, st. szer. Kamil Lech.
Wsparcie wyprawy, które istotnie przyczyniło się do realizacji naszych zamierzeń:
Armada, Santi, KDP-CMAS, Ammonite, Klinika Medyczna IBIS, wsparcia technicznego
udzielił także Tomasz Socha „Diesel” oraz
Piotr Dąbrowski „Płetwa” z „Dive Project”.
Za okazane wsparcie serdecznie dziękujemy!

gdzie uczy technik nurkowania pod stropem od
podstaw do pełnej autonomii, zarówno w systemie
partnerskim, jak i francuskim. Organizuje także wyprawy nurkowe do mniej popularnych rejonów jaskiniowych.

Dominik Graczyk „Honzo”

Autor jest instruktorem M2 KDP-CMAS i pasjonatem nurkowania w jaskiniach oraz eksploracji nowych zalanych jaskiń. Prowadzi kursy PJ-1
KDP-CMAS oraz Warsztaty SPELEOnurkowania,
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Zamiast ocieplacza w Bośni
fot. Anna Budziarek
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Baltictech 2017
subiektywnym okiem
To moje trzecie odwiedziny na
Baltictechu, pierwsze jednak jako turysty – słuchacza. Dotąd na BT jechałem jako wystawca, jednak za
każdym razem bardzo ubolewałem
nad tym, że muszę siedzieć na stoisku, a obok mnie trwają prelekcje,
prezentacje i wystąpienia ludzi, których bardzo chciałem posłuchać.
Dwa razy udało mi się wykorzystać przerwę w zainteresowaniu stoiskiem i uciec na
pojedyncze prelekcje. Do dzisiaj doskonale pamiętam bardzo ciekawą prezentację
Kamila Iwankiewicza o nurkowaniach w
najwyżej położonych akwenach świata. Kamil z niezwykłą pasją opowiadał o swoich
barwnych przeżyciach w miejscach często
90
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bardzo odległych od ludzkich osiedli i szlaków. Kapitalnie opisywał szczegóły swoich
wypraw, jego opowieść bardzo zapadła mi

w pamięć. Po Baltictechu 2015 byłem mocno zmotywowany, by na kolejną edycję wybrać się już tylko jako słuchacz. Baltictech
to impreza konsekwentnie rozwijana co
edycję i rosnąca w siłę. Chciałbym, by kolejna edycja stołecznego Nurgresu podpiętego pod Podwodną Przygodę starała się
chociaż w minimalnym stopniu korzystać z
przykładu pomorskiej konferencji. Niestety,
ostatni Nurgres to była czysta rozpacz. Impreza, która chwali się liczbami odwiedza-
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jących rosnącymi w tysiące, a więc z dużo
większym potencjałem niż Baltictech, a w
repertuarze ledwie trzy, może cztery ważne
nazwiska, w tym tak na serio trzy poważne
prezentacje i gorąca premiera filmu to zdecydowanie za słabo. Z Baltictechem jest ten
problem, że grafik wykładów z góry skazuje nas na dokonywanie trudnych wyborów,
gdyż o tej samej godzinie toczyły się trzy
prezentacje w trzech różnych miejscach.
Niestety, nie opanowałem sztuki bilokacji
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(jeszcze!), więc musiałem dokonywać trudnego wyboru. W tym roku przyjąłem klucz,
że chodzę przede wszystkim na prezentacje opowiadające o wrakach, ale oczywiście dość szybko udało mi się złamać to
postanowienie.
Zacząłem od Marcina Bramsona, który
opowiadał o swoim najnowszym projekcie
– eksploracji meksykańskiej jaskini Box Ki
Sin. Do tej prezentacji przyciągnęła mnie
przede wszystkim historia odkrycia jaskini i

szczegóły projektu. Box Ki Sin to cenota odkryta przez polskiego nurka na stałe mieszkającego na Jukatanie –Bartka Buszko.
Bartek w ramach projektu zgromadził sympatyczną, międzynarodową grupę nurków,
którzy starają się dokonać precyzyjnego
mapowania jaskini i ją porządnie oporęczować dla przyszłych turystów. Projekt o tyle
trudny i ciekawy, że obecnie do jaskini można się dostać jedynie pieszo, idąc kilka kilometrów przez dżunglę. Marcin sporo
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czasu poświęcił przybliżaniu problematyki
organizacji takich nurkowań – choćby kwestii transportu sprzętu w dżungli: do transportu sprzętu potrzebni byli tragarze, a tych
cały czas było jak na lekarstwo, pomimo że
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uczestnicy oferowali porządną stawkę wynagrodzenia. Marcin podkreślał kilkakrotnie, że założony projekt nie ma żadnych
zewnętrznych sponsorów, a nurkowie w
nim biorący udział sami finansują wszystkie
jego składniki. Mnie w całej tej opowieści
zabrakło elementów opowiadających o początku projektu – o samym poszukiwaniu
czy odnalezieniu jaskini. Jak to wyglądało?
Czy Bartek zaglądał do wszystkich okolicznych zalanych dziur, o których opowiadali
mu lokalni? W którym momencie zorientował się, że to jest miejsce, które warto dokładniej zbadać i jeszcze nadać mu
intrygującą nazwę – Box Ki Sin czyli Czarny Diabeł?
Kolejny wykład to była dla mnie obowiązkowa pozycja. Leigh Bishop opowiadał o swoich nurkowaniach na wraku
Britannica. Raz, że Leigh Bishop jest nietuzinkową postacią, to jeszcze historia nurkowań na Britannicu, bliźniaku Titanica, na
którego punkcie mam autentycznego bzika.
Leigh to legenda wśród nurków wrakowych, jego zdjęcia spod wody publikowane
były w szerokiej maści prasie i publikacjach
na temat wraków. Oprócz zeksplorowania
czterystu dziewiczych wraków wokół wy-

brzeża Wielkiej Brytanii, na liście „zaliczonych” obiektów Leigh ma odhaczone takie
perełki jak: RMS Lusitania, RMS Titanic, MV
Wilhelm Gustloff, czy szwedzki galeon
Mars. Leigh nurkował na Britannicu kilkanaście razy i bardzo barwnie nakreślił całą
swoją znajomość z tym wrakiem, opowiedział o zmieniającym się stanie statku, zaprezentował też sporo materiału video z
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nurkowań na Britannicu. Chłonąłem każdą
klatkę filmu marząc o tym, że kiedyś będę
miał okazję zobaczyć Britannica na własne
oczy. Jest to jedyny okręt z wielkiej trójki
White Star Line (Olympic, Titanic i Britannic), który można jeszcze podziwiać i mieć
nadzieję, że kiedyś zobaczy się go przez
szyby własnej maski. Titanic leży zdecydowanie za głęboko (cztery kilometry w głąb
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Oceanu Atlantyckiego), a Olympic został
pocięty na drobne. Z Britanniciem też łatwo
nie jest, choć leży on „zaledwie” na stu
trzydziestu trzech metrach głębokości przy
greckiej wyspie Keos, to jednak nie jest wrakiem udostępnionym do zwiedzania. Warto przypomnieć, że Britannic nigdy nie miał
okazji pływać na wyznaczonej dla siebie
trasie transatlantyckiej przewożąc bogatych

pasażerów. Krótko po wybuchu I wojny
światowej został wcielony do brytyjskiej
marynarki wojennej, przemalowany i dostosowany do służby jako statek szpitalny. Zatonął dwudziestego pierwszego listopada
tysiąc dziewięćset szesnastego roku w wyniku napłynięcia na minę postawioną przez
niemiecki okręt podwodny. Tym razem
ofiar było bardzo malutko. Prawie wszyst-
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kich pasażerów udało się ewakuować z
okrętu, jedynymi ofiarami katastrofy byli pasażerowie dwóch szalup, które zostały wessane przez pracujące wciąż śruby
okrętowe. Statek tonął płynąc na pełnej parze, ponieważ kapitan chciał za wszelką cenę doprowadzić okręt do brzegu. Z tysiąca
trzystu pasażerów i załogantów śmierć poniosło trzydziestu. Wychodziłem z tej prezentacji bardzo pozytywnie nakręcony, co
jest na pewno ogromną zasługą prezentującego.
Tego dnia odbywały się jeszcze dwie
prezentacje, które mnie interesowały, a których godziny się pokrywały. W głównej auli Krzysiek Starnawski opowiadał o
nurkowaniach jaskiniowych. Krzysiek może budzić kontrowersje, zwłaszcza za sprawą wpisów, które zamieszcza w Internecie,
ale nie można mu odmówić dużych osiągnięć i niesamowitego życiorysu nurka jaskiniowego. Już raz słuchałem jego prezentacji i podejrzewałem, że opowieść będzie
powtórką z rozrywki. W kolejnej sali występował Hubert Jando, historyk, który jest
członkiem ekipy „Santi – Odnaleźć Orła” i
właśnie o Orle opowiadał. Przeczytałem jego książkę o naszym okręcie i wiedziałem
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mniej więcej, czego się spodziewać, więc
ten wykład oddałem moim współuczestnikom wyprawy na Baltictech. Tak jak podejrzewałem, Hubert skupił się na omówieniu
wszystkich zakładanych teorii zatonięcia
Orła, które bardzo szczegółowo opisał w
książce. Kłopot w tym, że książka to tak naprawdę praca naukowa, niezbyt strawna dla
przeciętnego czytelnika. Dla mnie historia
Orła jest ogromnym magnesem, więc prze-

brnąłem przez lekturę, pomimo że autor
używa suchego języka naukowego ani na
moment nie pozwalając sobie na lżejszy
ton. Aż czasami żałowałem, że nasz badacz
historii nie wzorował się na Bobie Ballardzie, który odkrył Titanica i napisał na ten
temat bardzo przyjemną i wciągającą lekturę. Co do Krzyśka Starnawskiego, tu też się
nie pomyliłem w podejrzeniach i otrzymałem głównie powtórkę z treści prezentowa-
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nej podczas zeszłej edycji Podwodnej Przygody. Starnawski jednak całkiem ciekawie
rysował swoją opowieść, prezentując cały
proces zdobywania doświadczenia w nurkowaniach jaskiniowych, o sprzętowej prowizorce i kombinatoryce typowej dla lat
osiemdziesiątych. Cieszyło mnie to, że pomimo poróżnienia się z Bartłomiejem Gryndą, który wspierał technicznie eksplorację
jaskini Hranicka Propast, Krzysztof wyrażał
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się o nim z ogromnym szacunkiem i dziękował mu za udział w projekcie.
Na koniec sobotniego rozkładu jazdy została mi ostatnia obowiązkowa pozycja,
czyli Paul Vincent Toomer i jego opowieść
o ratownictwie nurkowym w praktyce. Paul
opowiedział o konkretnym wypadku nurkowym, w którym ofiarą był nurek rebriderowy. Prosty wypadek łączący klasyczne

przyczyny większości wypadków – rutynę,
nie reagowanie na sygnały ostrzegawcze i
przeświadczenie o swojej odporności na
nieszczęście. Asystent instruktora niechcący
zalał rebrider, zakończył bezpiecznie nurkowanie, ale miał ochotę na kolejne. Sprzęt
wyglądał na sprawny, ale Paul mu bardzo
jasno odradził, by wchodził z takim sprzętem pod wodę. Asystent poszedł więc po-
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szukać innej opinii i znalazł przygodnego
„specjalistę”, który utwierdził go w przekonaniu, że nie ma problemu z nurkowaniem.
I tak nasz asystent poszedł na nurkowanie
solo i skończył jako wyciągany z dna nieprzytomny nurek. Nic mu się na szczęście
nie stało. Paul przede wszystkim bardzo
prosto i bardzo fajnie objaśnił całą sytuację
w typowo brytyjskim stylu zakrapianym odpowiednią dawką brytyjskiego poczucia
humoru. Merytorycznie nie był to dla mnie
szczególnie odkrywczy wykład – ale może
wcale nie było to jego celem. Na Baltictech
przybywają przede wszystkim doświadczeni nurkowie techniczni, do których powinien trafić ten przekaz. Nam, mniej
zaprawionym nurkom rekreacyjnym, przyda się kolejna kropla otrzeźwienia, przypominająca
byśmy
nie
ignorowali
niewygodnych opinii, uwag i sygnałów.
W sobotę odbył się jeszcze bankiet dla
uczestników konferencji. Wstęp był dodatkowo płatny, więc nie wszyscy zdecydowali się na nim pojawić. W tym roku bankiet
przeniesiono do zewnętrznego lokalu, całkiem przyjemnej knajpy na nabrzeżu, gdzie
goście mogli dobrze zjeść, napić się i poskakać w rytm muzyki. Nie był to obowiąz-
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kowy punkt imprezy, ale raczej dobry pomysł dla tych, którzy znają się już z ludźmi
ze środowiska. Taki dodatkowy, przyjemny
akcent tego dwudniowego święta nurków.
W zasadzie dla mnie impreza nie musiała
się wyprowadzać z budynku targów, bo
wtedy miała w sobie jakoś tak więcej uroku
imprezy nieformalnej, bardziej sprzyjającej
integracji ludzi, bo w lokalu czuć było, że
wszyscy bawią się świetnie wyłącznie w ramach swoich podgrupek. Rozumiem jednak, że tutaj decydują inne względy i
organizatorzy po prostu woleli przenieść
imprezę na zewnątrz, nie martwiąc się o
stan sal konferencyjnych i stanowisk wystawców, a goście mogli się spokojnie wyszaleć w miejscu do tego dobrze
przygotowanym. Nie można było oczywiście zapomnieć o tym, by się wyspać, bo
pierwsze niedzielne prelekcje startują o
10:00 a jeszcze trzeba zjeść śniadanie, doprowadzić się do ładu i dotrzeć do budynku Pomorskiego Parku Technologiczno –
Naukowego. Stąd dobrym pomysłem było
znalezienie noclegu w licznych kwaterach
rozsianych w Gdyni w pobliżu centrum
konferencyjnego. Nam udało się dotrzeć na
pierwszy wykład z delikatnym spóźnie-

niem. Była to prezentacja holenderskiego
nurka – fotografa.
Vic Verlinden opowiadał o czterech dekadach nurkowania wrakowego. Niezwykle
sympatyczna, sentymentalna wyprawa w
przeszłość świata nurkowego. Fajnie było
zobaczyć zdjęcia znanych mi miejsc nurkowych Egiptu, gdzie zamiast dobrze rozwiniętych baz nurkowych królował piasek
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pustyni na nabrzeżu, jakieś pojedyncze namioty i prowizoryczne chatki. Vic bardzo
przeglądowo zaprezentował mnogość wraków, które miał przyjemność odwiedzić i
obfotografować, a wśród nich był Britannic,
Roompot (indyjska fregata z 1853r.), Leopoldville czy HMS Victoria.
Tego dnia nie miałem większych problemów z wyborem interesujących mnie pre-
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zentacji, koniecznie chciałem posłuchać
Phila Shorta, który opowiadał o odkryciach
archeologicznych wokół greckiej wyspy
Antikythera – zwłaszcza o słynnym skomplikowanym mechanizmie astrologicznym,

którego zasada działania do dziś rodzi więcej pytań niż odpowiedzi. Phil jest uznawany za guru wśród nurków technicznych, jest
bardzo poważanym instruktorem nurkowań
głębokich i posiada ogromne doświadcze-
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nie w nurkowaniach wrakowych. Jego prezentacja była fantastyczną skarbnicą ciekawych wiadomości o odkryciach antycznych
śladów ruchu morskiego w basenie Morza
Śródziemnego. Do tego naprawdę warto
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było posłuchać Immi Vallin, która łączy
ogromną pasję do nurkowania z pasją naukowca odkrywcy. Immi od lat zajmuje się
badaniem wraków w regionie bałtyckim i
jej prezentacja w zasadzie skupiała się na
samym elemencie poszukiwań i identyfikacji wraków, przedstawiając szeroki wachlarz przykładów z Bałtyku.
Jeszcze wspomnę opowieść Basa Poelmanna o ratownictwie na morzu, wypadkach dotyczących łodzi, w naszym
przypadku nurkowych. Pas zajmuje się
szkoleniem ludzi pracujących w żegludze
właśnie z zagadnień bezpieczeństwa. Dużo opowiadał o różnych niebezpiecznych
sytuacjach, które mogą wydarzyć się na łodziach transportujących nurków. Uświadamiał nas w kwestiach planowania swoich
wypraw z dala od lądu, byśmy nie zapominali o tym, że aby nurkowania się udały, należy najpierw dopłynąć, a potem
bezpiecznie wrócić do brzegu jakimś środkiem transportu. Pokazał masę sprzętu, który może pomóc w sytuacjach krytycznych,
zachęcał do rozbudowywania swojego arsenału sprzętu do lokacji i ratowania. Drugim ważnym elementem prezentacji były
sieci rybackie. Bas jest współtwórcą funda-

cji zajmującej się likwidacją sieci zalegających w obszarze wód europejskich i pokazał nam dużo materiałów video z różnych
akcji mających na celu likwidację sieci pływających samopas, porzuconych, zerwanych lub zaplątanych o różne obiekty
podwodne i zagrażających życiu. Kawał
fajnej roboty. Całość efektu prezentacji Basa nieco popsuła mocno nieprzygotowana
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pani tłumacz. W mniejszych salkach na bieżąco decydowano o formule tłumaczenia,
czy było to tłumaczenie wydzielonej grupce w rogu salki, czy były używane słuchawki, czy prezenter przerywał co kilka zdań,
by tłumacz mógł przetłumaczyć jego wypowiedź. I tu, na nasze nieszczęście, zdecydowano się na tę ostatnią formę. Dość
szybko się zorientowaliśmy, że osoby nie-
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znające angielskiego tracą trzy czwarte treści przedstawianej przez Basa. Bas zresztą
sam w pewnym momencie zareagował na
to, że kilka rozbudowanych zdań zostało
przetłumaczone na jedno króciutkie zdanie
po polsku, kwitując je „that was quick”.
Nieco speszona pani tłumaczka zdecydowała się rozbudować tłumaczenie.
Na sam koniec, także w ramach podsu-

mowania, wspomnę o dwóch wydarzeniach prowadzonych przez twórców Baltictech – tutaj przede wszystkim jasno
błyszczeli Tomasz Stachura – twórca marki
Santi i Łukasz Piórewicz, współautor Baltictechu, współuczestnik projektu „Odnaleźć
Orła”. Po raz pierwszy panowie w sobotę
prezentowali sponsorów konferencji i rozdawali nagrody wylosowane przez gości
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imprezy. To jest ważny punkt programu,
gdyż nagrody potrafią przyciągnąć uwagę –
zwłaszcza główny punkt: mocny skuter
podwodny marki Suex, a tym razem do wygrania był jeszcze wyświetlacz NERD firmy
Shearwater i komputer Suunto EON Core.
W niedzielę z kolei panowie przedstawiali
historię konferencji i działań swojej grupy
eksploracyjnej. Nie sposób było oprzeć się
działaniu dobrych humorów prezenterów,
którzy opowiadali o ewolucji imprezy, o
trudach logistyki i dochodzeniu do siebie
po konferencji. Opowiadali także o odkrytych przez siebie wrakach w Bałtyku i na tyle, na ile mogli, pokazywali różne fajne
ujęcia spod wody. Szkoda, że duża część
ich odkryć odbywa się przy okazji różnych
projektów, w ramach których są związani
umową o tajemnicy. Póki co nie mogą więc
szeroko chwalić się fajnymi odkryciami.
Wydaje mi się jednak, że o sporej ilości
tych odkryć Tomek Stachura opowiadał już
wcześniej, bodajże wspominał o nich i pokazywał część tych materiałów na Podwodnej Przygodzie. Obaj panowie wyraźnie
dobrze czuli się w rolach prezenterów i doskonale bawili się z publicznością. Myślę,
że nie mogli się niczego wstydzić, gdyż
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konferencja Baltictech jest wręcz wzorem
sprawnie organizowanej i konsekwentnie
rozwijanej imprezy dla nurków. Warto
zwrócić uwagę, że wszystkie prelekcje były tłumaczone i może tak naprawdę raz zawiodło tłumaczenie (przy okazji Basa
Poelmanna, którego wykład – gdybym nie
znał angielskiego – uznałbym za najmniej

treściwy, a było dokładnie odwrotnie), ale
poza tym cała organizacja nigdzie nie kulała i wszystko fajnie działało.
W trakcie ostatniej edycji przez gdyńskie
centrum konferencyjne przewinęło się siedemset pięćdziesiąt osób, które mogły posłuchać trzydziestu pięciu prelegentów z
całego świata (oficjalne źródła podają licz-
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bę trzydziestu dwóch), wśród których były
naprawdę wielkie i znaczące nazwiska.
Oprócz konferencji, jak zwykle, na miejscu
odbywała się też prezentacja oferty sprzętowej kilku firm produkujących lub sprowadzających sprzęt nurkowy, także pokazali
się przedstawiciele kilku organizacji szkolących nurków. Nigdy nie była to istotna
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część imprezy i nie jest to też ważny powód, by w ogóle przybywać na Baltictech,
tym niemniej dla wystawców była to okazja do pokazania się bardzo konkretnemu
gronu nurkowych klientów. Myślę, że tu
właśnie, w Gdyni, wystawcy mieli okazję
prezentować swoją ofertę właściwej grupie
docelowej, choć ze względu na napięty ciasny grafik wykładów goście niejednokrotnie
wręcz w biegu przemieszczali się pomiędzy
salami i nie mieli zbyt dużo czasu na zwie-

dzanie stoisk. Moim skromnym zdaniem to
jest właściwy kierunek polskich imprez nurkowych, które mają szansę rozwijać się na
naszym niedużym rynku i przyciągać coraz
szersze grono zainteresowanych: zarówno
klientów, jak i wystawców. Życzę powodzenia twórcom, by kolejne wydania szły
obraną drogą i by impreza robiła się coraz
bardziej międzynarodowa – co już jest jakimś zauważalnym elementem dotychczasowych edycji. Życzę też twórcom innych
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imprez w Polsce, by brali przykład z trójmiejskiej ekipy, byśmy mogli przeżywać
równie fajne święta nurkowe tu, w centralnej Polsce, czy na południu. Wspominam
nie bez powodu o tych konkretnych regionach, gdyż to właśnie w tych stronach odbywają się regularnie różne imprezy
okołonurkowe.
Kuba Cieślak
kuba@4divers.pl
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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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All the best!

Rudi
Stankiewicz

Padi Staff no. 610805
www.bestdivers.pl
tel.601321557

PierszaPomocPrzedmedyczna.pl

Magazyn Nuras.info pobierany
jest średnio w 65000 egz.,
nie może zabraknąć
w ni m Twoje j re kla my
kliknij p o szczegóły
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Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Zdarzenie
Dwóch nurków wykonywało zejście
na 50 metrów. Tam jeden z nich miał
narkozę azotową i zasygnalizował to,
więc postanowili się wynurzyć. Podczas wynurzenia, na głębokości 30
metrów, ten który sygnalizował narkozę zdał sobie sprawę, że nie widzi
partnera. Wynurzył się sam i na powierzchni stwierdził, że partnera nadal nie ma. Wszczął alarm.
Na pomoc przypłynęła grupa nurków,
mająca obok kurs nitroxowy. Rozpoczęto
poszukiwania. Nurkowie dysponowali tylko swoimi butlami z nitroxem i niewielkimi
(4 litry) butelkami pony, w których mieli powietrze. Jedna z par nurków doszła do swojego MOD (Maximum Operating Depth –
maksymalna głębokość operacyjna) na głębokości 30 metrów i widziała niżej światło

latarki zgubionego nurka. Bali się zanurzać
dalej oddychając nitroxem, ze względu na
ryzyko zatrucia tlenem. Przełączyli się więc
na pony, w których mieli powietrze i zeszli
na dół, żeby wyciągnąć zgubionego nurka.
Dotarli do niego i stwierdzili, że jest nieprzytomny. Nie mogli go podnieść na jego
jackecie, ponieważ był silnie przeważony.
Zaczęli go wydobywać na swoich kamizelkach. W trakcie tego wydobywania jeden z
nich był zmuszony przejść z powrotem na
oddychanie nitroxem, mimo że było to poniżej MOD, ponieważ skończyło mu się powietrze w butelce pony. Krótką chwilę
później jego automat uległ zalodzeniu i zaczął wyrzucać duże ilości gazu.
Mniej więcej w tym samym czasie wydobywany nieprzytomny nurek uzyskał tak
dużą dodatnią pływalność, że wydobywający go nurkowie nie mogli go już utrzymać
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i „poleciał” do powierzchni. Tam wyciągnięto go na łódź, lecz zabiegi resuscytacyjne nie dały rezultatu.
W tym czasie para nurków, która podniosła go z dna wynurzała się swoim tempem.
Nurek, którego automat oddechowy uległ
zalodzeniu oddychał z niego nadal aż do
powierzchni.
Komentarz
Typowego błędu w asekuracji, jakim jest
zgubienie partnera nie można w żaden sposób naprawić.
Nigdy nie zdarza się tak, żeby narkoza
azotowa ogarnęła dwóch nurków jednocześnie. Ludzie nie są jednakowi i zawsze jeden zareaguje trochę wcześniej niż drugi.
Cały zespół powinien się wtedy wynurzyć.
Nurkowania, które zostało przerwane ze
względów bezpieczeństwa nie należy traktować jak porażkę. Jest to oczywiste, ponie-
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waż przerwanie nurkowania w takim przypadku (na przykład w przypadku wystąpienia objawów narkozy azotowej) jest zgodne
z dobrą praktyką nurkową, zaś nurkowanie
zgodne z dobrą praktyką nurkową nie może być przecież traktowane jak nurkowanie
nieudane. Wręcz przeciwnie – jest bardzo
udane z powodu sukcesu, jakim jest opanowanie sytuacji awaryjnej. To właśnie takie
nurkowania pamięta się najdłużej. Są stałym tematem rozmów przy ognisku i „listkami do wieńca chwały”.
Wiele szkody zrobiło importowanie do
nurkowania sposobu myślenia alpinistów,
którzy jak nie wejdą na górę, to są niezadowoleni. Jest to ich sprawa, jakie mają priorytety. W nurkowaniu natomiast obowiązu- je
zasada: jeśli ze względów bezpieczeństwa
trzeba przerwać nurkowanie – należy je
przerwać i nie jest to powód, by traktować
nurkowanie jako nieudane. Forsowanie zanurzenia pomimo wystąpienia kłopotów jest
błędem dyskwalifikującym zespół nurków
biorących w takim forsowaniu udział, nawet
gdyby akurat przypadkiem takie nurkowanie
„na siłę” się powiodło.
Mam wrażenie, że obaj nurkowie idący
na 50 metrów odczuwali narkozę i wiedzie-

li o tym. Mimo to forsowali zanurzenie dalej, z tragicznym skutkiem. Uważam tak
dlatego, że gdyby forsowanie zanurzenia
nie miało miejsca, jeden z nurków zasygnalizowałby narkozę wcześniej niż kolega i
obaj rozpoczęliby wynurzanie przed osiągnięciem głębokości 50 metrów.
Bohaterstwo przypadkowych ratowników, którzy ryzykowali zatrucie tlenem, z
konieczności oddychając nitroxem poniżej
głębokości dopuszczalnej zasługuje na
uznanie.
Faktem jest jednak, że popełnili błąd, który zniweczył ewentualne efekty prowadzonej przez nich akcji.
Nieprzytomnego należy wydobywać do samej powierzchni, uważając, by
podczas wynurzenia miał zawsze udrożnione górne drogi
oddechowe, przez odchylenie głowy do tyłu. W przeciwnym przypadku gaz
rozprężający się w płucach
wydobywanego, nie mogąc
znaleźć ujścia, spowoduje
silny uraz ciśnieniowy płuc,
który na pewno zabije nurka.
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Ostatnim elementem, o którym należy
powiedzieć, jest zalodzenie automatu oddechowego. Zastosowane postępowanie
(wynurzenie przy oddychaniu z ciągłego
strumienia gazu podawanego przez zalodzony automat) było prawidłowe.
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
Autor jest instruktorem nurkowania, a także adwokatem, doktorem nauk prawnych, prowadzi
własną Kancelarię Adwokacką
www.adwokat.strugal- ski.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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Sponsor na 105– film
Na koniec 2017 roku Ośrodek
Szkolenia Kierowców „MELNYCZOK”
podbił nagrodę za „U- Boota” z jeziora Drawsko o kolejne 5 tys. zł.
Obec nie Spon so ra mi na gro dy, któ ra
wy no si już 105 ty się cy zło tych, są: Po wiat Draw ski, Gmi na Zło cie niec, Ka bel
Tech nik Pol ska sp. z o.o., Ho tel „Pa łac
Siem czy no” wraz z Hen ry kow skim Sto wa rzy sze niem w Siem czy nie, ECN –
Sys te my Nur ko we z Draw ska Po mor skie go, World Tech nix ze Zło cień ca,
Cen trum Re kla my Emen z Draw ska Po mor skie go, su per mar ket In ter marché z

Draw ska Po mor skie go, fir ma „Mo to –
Styl” z Cza plin ka, Przed się bior stwo Tu ry stycz ne wraz z Re stau ra cją „Sta ry
Dra him” w Sta rym Draw sku, Za kład
Mię sny „Nie dźwiedź” z Ka li sza Po mor skie go, Po mor ski Bank Spół dziel czy
Świ dwin, Di ver Se rvi ce s.c. ze Star gar du, „Sła wo gród” z Cza plin ka, Sto wa rzy sze nie „Wra ker si” z Ło dzi, Mu zeum
Mo to ry za cji i Tech ni ki w Otrę bu sach
pod War sza wą, Ku sa Woj ciech Usłu gi
Ga stro no micz ne „Fast Fo od” z Cza plin ka, „Ma ki bau” Piotr Ma kow ski z By to mia, Piz ze ria Los Ame ri ca nos z
Cza plin ka, PHU MAXX z Ra dom ska
oraz OSK „MEL NYC ZOK”. Film:
www.youtu be.com
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ORP „Kondor” trafi nad
jezioro Drawsko?
Starosta Drawski Stanisław Kuczyński wystąpił do Agencji Mienia Wojskowego o
przekazanie wycofanego ze służby, 20 grudnia ubiegłego roku, okrętu podwodnego.
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– Jestem przekonany, że taki okręt stałby
się niezwykłą atrakcją turystyczną, przyciągającą tłumy podobne do tych, które są
obecne przy „Błyskawicy” w Gdyni – podkreśla Starosta. – Byłoby to oczywiste nawiązanie do sedna akcji Jezioro Tajemnic,
czyli poszukiwania wraku niemieckiego
okrętu podwodnego w najgłębszym akwenie Pojezierza Drawskiego, o którym mówi
miejska legenda powtarzana od kilku pokoleń przez mieszkańców Czaplinka. Być mo-

że okręt spowodowałby także powstanie w
przyszłości historycznego parku tematycznego w okolicy jeziora Drawsko. Podpowiadam ten pomysł biznesowi, bo sądzę, że
miałby wielkie wzięcie. Jeżeli uzyskamy
zgodę AMW, wówczas będziemy szukali
partnera, który podejmie się fizycznego
sprowadzenia „Kondora” w naszą okolicę.
Okręt podwodny ORP „KONDOR” po
raz ostatni opuścił polską banderę w Porcie
Wojennym w Gdyni. To jednostka typu

Kobben, która w polskiej Marynarce Wojennej odsłużyła 13 lat. Okręt, w ramach
ćwiczeń i operacji morskich pod biało-czerwoną banderą, przebył 42 tys. mil morskich. Wychodził w morze blisko 200 razy
i spędził na nim ponad 600 dni, z czego
większość pod wodą.Przed przekazaniem
do Polski wykorzystywały go od 1964 roku
norweskie siły zbroje (razem 53 lata). Wyporność podwodna jednostki to 572 tony,
długość 47,2 metra, zaś szerokość – 4,9 metra. Okręt brał udział w różnych misjach
NATO.
Zdjęcia autorstwa Krzysztofa Miłosza pochodzą ze strony internetowej 3 Flotylli
Okrętów im. komandora Bolesława Romanowskiego (http://3fo.wp.mil.pl/).

Nurkowe atrakcje
w Drawsku
Jezioro Drawsko to nie tylko poszukiwanie zaginionego U-Boota. Fani nurkowania
znajdą tam wiele wraków, które co rusz setkami namierza szczecińska Akademia Morska. Są też specjalnie przygotowane
atrakcje.
– Na zdjęciach znajdują się przedmioty
zatopione w okolicy Ośrodka Wypoczynko108
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wego Drawtur. Stanowią niemałą atrakcję dla
płetwonurków – mówi Emil Kozak ze Szkoły
Nurkowania „Euforia Dive” w Czaplinku. –
Jedno ze zdjęć przedstawia „lustro” (wypolerowana blacha), w którym każdy nurkujący
może zobaczyć swój trym, czyli jaką ma pozycję w wodzie. Beczki na kolejnych fotogra-

fiach nie zawierają żadnych substancji niebezpiecznych. Z tego co wiem, są zalane wodą, albo zasypane piaskiem i celowo
zatopione, jako atrakcja dla nurkujących. Następne zdjęcie przedstawia różnego rodzaju
„graty” typu czajniki, butelki, garnki itd.
umieszczone w klatce po to, żeby się nie roz109

niosły, a tym samym nie zaśmieciły jeziora.
Pojezierze Drawskie oferuje doskonałe
warunki w licznych jeziorach. Zimą sezon
sportów nurkowych wkracza w najkorzystniejszy okres, ponieważ spadające temperatury sprawiają, że przejrzystość wody
znacząco wzrasta i sięga czasem kilkunastu
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Fot. Emil Kozak

Noclegi: http://jeziorotajemnic.pl/wokol-akcji/
Przewodnik śladami „Jeziora Tajemnic”:
http://jeziorotajemnic.pl/przewodnik-opowie-o-jeziorze-tajemnic/
Baza nurkowa OCTO w okolicy Ośrodka
Wypoczynkowego Drawtur: http://bazaocto.pl/

UAM o historii
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Czaplinku kontynuuje współpracę z Uni-

metrów. Oczom fanów tego sportu ukazują
się widoki niedostępne latem. I tak będzie
przez następne miesiące!
Chętnych do podwodnego zwiedzania
zaprasza „Euforia Dive”: https://www.facebook.comE
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wersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To jeden z elementów porozumienia zawartego w ramach Akcji „Jezioro
Tajemnic”.
– Uczniowie LO w Czaplinku mieli już
okazję uczestniczyć w zajęciach realizowanych na Wydziale Historii w Poznaniu, jak
również wysłuchać wykładów prowadzonych cyklicznie przez pracowników naukowych uczelni w Liceum Ogólnokształcącym – relacjonuje Robert Patrzyński, Dyrektor ZSP w Czaplinku. – Po raz drugi miała też miejsce wizyta grupy studentów wraz
z opiekunem dr. Karolem Kościelniakiem.
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W grudniu ub. roku w czaplineckim liceum odbył się w związku z tym cykl wykładów powiązanych tematycznie z historią
wojskowości. Wykłady prowadzili: Wiktor
Stypczyński – 95 regiment strzelców w latach 1800-1815, Hubert Nowak – Joachim
Murat – brawurowy marszałek Napoleona,
Maksymilian Krasoń – Zarys wojskowości
republiki rzymskiej, Krzysztof Czebreszuk –
Operacja „Oluja”, czyli ostatni blitzkrieg
Europy, Mateusz Kanak – Walka z czterema
plagami w ChRL w latach 1958-1962, Ivo

Werwicki – Niemieckie lotnictwo myśliwskie okresu II wojny światowej oraz Błażej
Jankowski – Walki o Czaplinek w 1945 r.
Oprócz poszerzania swojej wiedzy i zapoznania się z akademickimi metodami jej
prezentowania, młodzież miała również
okazję do pozyskania informacji na temat
kierunków studiów oraz przebiegu rekrutacji na poznańskiej uczelni.
Liceum w Czaplinku nieprzypadkowo
jest w centrum zainteresowania Akcji. To
przypuszczalna dawna siedziba tajnej jed-

nostki szkoleniowej Kriegsmarine, w której
szkolić się miały załogi miniaturowych
okrętów podwodnych, jakie – według
bardzo popularnej w Czaplinku legendy
miejskiej – zatopiono w jeziorze Drawsko.
2 października 2017 r. zaczęło tam też
działać Szkolne Biuro Turystyczne, w którym można wynająć przewodnika, który
opowie m. in. o „Jeziorze Tajemnic”. W celu wynajęcia przewodnika prosimy kontaktować się ze Szkolnym Biurem Turystycznym, pod adresem e-mail: szkolnebt@wp.pl oraz numerem telefonu 783
566 556 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08.00 – 14.00).

Dobra wizura i bardzo
dużo wody
Świetną zimową wizurę zapewniają
akweny Pojezierza Drawskiego, w tym jego
serce – jezioro Drawsko. Uwaga na niespotykanie duży stan wody. Miejscami jezioro
i dopływające do niego rzeczki wychodzą z
brzegów!
NABIJANIE BUTLI
Na stronie internetowej Akcji „Jezioro Tajemnic”, w zakładce „Wokół Akcji” wprowadziliśmy rubrykę „Nabijanie butli”.
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Publikujemy tam informacje o miejscach,
które stwarzają możliwość uzupełnienia powietrza. Na razie są trzy: Baza „OCTO” oraz
Centrum i Szkoła Nurkowania „Euforia Dive”
w Czaplinku, a także Baza Nurkowa Ośrodek „Island Camp” nad jeziorem 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 wspomnia-

nej zakładce całkowicie 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:
www.jeziorotajemnic.pl
SPRZĘT
Niezbędny sprzęt nurkowy można nabyć
w drawskiej firmie ECN Systemy Nurkowe
(jeden ze Sponsorów nagrody za „U-Boota”
z jeziora Drawsko).http://www.bare.pl/
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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

Kto zostanie „Dziewczyną
Jeziora Tajemnic 2018”?
Od 12 stycznia 2018 r. wystartował konkurs na „Dziewczynę Jeziora Tajemnic
2018”. Do 24 stycznia można było nadsyłać zgłoszenia fotograficzne do nowego
konkursu dla dziewczyn 18+. Nagroda to
1500 zł. Jesteśmy otwarci na sponsorów,
podobnie jak w ubiegłym roku. Wyniki powinny być znane w Walentynki!
10 stycznia 2018 r. Zarząd Powiatu
Drawskiego w składzie: Starosta Stanisław
Kuczyński, Wicestarosta Jacek Kozłowski,
Etatowy Członek Zarządu Janusz Garbacz i
Członek Zarządu Janina Jung – podjął
uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na
„Dziewczynę Akcji Eksploracyjno-Historycznej Jezioro Tajemnic”. Celem konkursu
jest wybór osoby, której wizerunek zostanie
wykorzystany do promocji Akcji Jezioro Tajemnic.
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Konkurs wystartował 12 stycznia 2018
roku. Do 24 stycznia br. można było nadsyłać zdjęcia kandydatek do tytułu. Od 26
stycznia br. do 7 lutego, do godz. 12.00 na
każdą kandydatkę można oddać głos poprzez ankietę zamieszczoną na stronie internetowej projektu Jezioro Tajemnic:
www.jeziorotajemnic.pl (w ubiegłym roku
były to „lajki” na facebooku).
To jednak nie wszystko, ponieważ w tym
roku jest nowość: trzy kandydatki z największą liczbą głosów będą rozmawiały z
komisją konkursową, która dokona ostatecznego wyboru. Rozmowy odbędą się pomiędzy 8 a 13 lutego 2018 roku. Mogą być
telefoniczne lub przez komunikator wideo,
a najlepiej – osobiste.
– Chcemy dowiedzieć się, co kandydatka
może wnieść do promocji Akcji swoją osobą, swoimi działaniami – tłumaczy Starosta
Drawski Stanisław Kuczyński. – Dziewczyna
„Jeziora Tajemnic” 2017 Honorata Matuszewska ustawiła poprzeczkę bardzo wysoko. Była na bardzo wielu akcjach i osobiście
wspierała nurków. To nie musi być taka sama
działalność, może być coś zupełnie innego,
co przyczyni się do promocji Akcji, ale pewne jest, że trudno jej będzie dorównać.

14 lutego powinien zostać ogłoszony
ostateczny wynik i nazwisko nowej
„Dziewczyny Jeziora Tajemnic 2018”. Jej
wizerunek zostanie wykorzystany w publikacjach związanych z Akcją, na stronach
internetowych czy bannerach. Przewidziano także 1500 zł brutto nagrody dla laureatki oraz możliwość przyznania wyróżnień
dla pozostałych uczestniczek. Nagroda może zostać zwiększona, jeśli – jak w zeszłym
roku – zgłoszą się sponsorzy.
Regulamin konkursu na stronie projektu,
w zakładce „konkursy” pod adresem:
http://jeziorotajemnic.pl/dziewczyna-jeziora-tajemnic-2018/
Film z ubiegłorocznego wręczenia Tytułu: https://www.youtube.com/watch?v=ENCxgDFtQG8

Sezon tajemnic 2018
rozpoczęty
Pierwszą tegoroczną Misję w dniach 1214 stycznia 2018 rOKU poprowadziła ekipa Szkoły Nurkowania ANDAtek. Eksploratorzy przybyli z różnych zakątków Polski,
a nawet z zagranicy.
Było zimno, ale na jeziorze Drawsko w
tym roku lodu nie widać. Wizura doskona113

ła. Chłód nie wystraszył poszukiwaczy
przygód z Wrocławia, Gdańska, Częstochowy, Torzymia, Kostrzyna nad Odrą, Szczecina, Zabrza, Dębna czy z Holandii.
Choć zadaniem tej wyprawy było m.in.
przygotowanie do inwentaryzacji podwodnych źródeł odkrytych w pobliżu plaży
miejskiej w Czaplinku, stała się ona także
okazją do spotkania członków i sympatyków powstającego Stowarzyszenia Histo-
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ryczno-Kulturalnego TEMPELBURG. Są to
eksploratorzy, których połączyła działalność w ramach Akcji „Jezioro Tajemnic”.
Relacje z wypraw i odkryć „następców
Templariuszy” będzie można odnaleźć
m.in. na stronach Akcji „Jezioro Tajemnic”.
Nurkom towarzyszyła kamera TVP 3, zaś
relacje pokazano w programach Teleexpress
Extra oraz – obszerniejszą – w Kronice. Eksploratorzy zwiedzili też teren Pojezierza
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Drawskiego. Odwiedzili m.in. bunkry Wału
Pomorskiego, byli także przy głazie „Tempelburg” (dawna nazwa Czaplinka). To wielki polodowcowy, granitowy głaz narzutowy
o obwodzie 19 metrów i wysokości 3,5 metra. Ten największy na obszarze Drawskiego
Parku Krajobrazowego głaz leży w pobliżu
skrzyżowania drogi Czaplinek - Stare Kaleńsko, z gruntową drogą biegnącą z Pławna do
Cichorzecza, na skraju lasu.
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Uczestnicy Misji, których odwiedził organizator „Jeziora Tajemnic” Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, otrzymali także
informację o III konferencji „Jezioro Tajemnic”, która odbędzie się w sobotę, 17 lutego 2018 roku w tradycyjnym miejscu –
siedzibie LO w Czaplinku przy ul. Parko-

wej. Serdecznie zapraszamy media, mieszkańców, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych. W najbliższym czasie
spodziewamy się także kolejnej wizyty legendy poszukiwań podwodnych z trójmiasta – Jerzego Janczukowicza. To
prawdopodobnie jego ekipa podejmie pró-

bę rozwiązania zagadki 76 metra jeziora
Drawsko, gdzie sonar odkrył obiekt przypominający legendarnego U-Boota.
W I Misji III Sezonu Jeziora Tajemnic
uczestniczyli: Anna Kuternowska, Dariusz
Kuternowski, Honorata Matuszewska, Marek Tomaszewski, Wiesław Piotrowski, Marcin Roszak, Artur Cywka, Alina Cywka,
Dariusz de Lorm, Jacek Nowakowski, Michał Rymarek, Michał Fociński, Sławomir
Kolasiński, Andrzej Kurpiel-Towarnicki, Sylwester Reszutek, Piotr Janicki, Robert Patrzyński, Szymon Nowakowski, Monika
Kapczuk, Mariusz Kapczuk, Robert Sikorski,
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Andrzej Sikorski, Katarzyna Konieczna, Maciej Konieczny, Wojtek Ragiel, Ola de
Lorm, Przemysław Glanc, Paweł Nowakowski, Jerzy Kuc, Grzegorz Zięba, Emil Kozak,
Leszek
Krywiak,
Grzegorz
Olechnowicz, Dorota Zwolańska, Daniel
de Lorm, Kamila Majka, Ariel Majka, Marcin Tutur, Małgorzata Krywiak, Adam Brzuska, Radosław Malinowski, Andrzej Kosko,
Sławomir Skonieczny i Przemysław Tosik.
ANDAtek:
https://www.facebook.com/ANDAtek.Polska

Dokąd trafi wycofany ze służby w Marynarce Wojennej okręt podwodny typu Kobben? Z wiadomości podanych w telewizji
wiemy, że interesują się nim różne miasta,
w tym Szczecin, Gdynia i Świnoujście. Jedyny stojący na lądzie Kobben znajduje się
w Gdyni i stanowi niebywałą atrakcję. Podczas dni otwartych przechodzi przez niego
nawet pięćset osób dziennie. Służy tam także studentom kierunków morskich. Tymczasem niedawno w Czaplinku oraz w
Kaliszu Pomorskim powiat drawski utworzył klasy patronackie Akademii Morskiej ze
Szczecina. „Kondor” pod ręką byłby więc
jak znalazł.
Właśnie przyszła odpowiedź z warszawskiej AMW, podpisana przez Marcina Kowalczyka, Zastępcę Prezesa Agencji.

Sprawa KONDORA w toku
Agencja Mienia Wojskowego nie może
przekazać powiatowi drawskiemu okrętu
podwodnego typu Kobben. Decyzję może
jednak podjąć Minister Obrony.
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– Jeśli chcemy okręt mieć za darmo, musimy poprosić Ministra Obrony. Tak też
uczynimy – mówi Starosta Drawski Stanisław Kuczyński. – Poprosiłem też Marszałka Województwa i Wojewodę Zachodniopomorskiego o poparcie naszej inicjatywy.
Z rąk Wicemarszałka Jarosława Rzepy
otrzymałem już stosowne pismo.

W przypadku uzyskania zgody, do rozwiązania zostanie kilka kwestii, w tym między innymi skomplikowany transport okrętu
z Trójmiasta, a także miejsce jego stacjonowania. Starosta najchętniej posadowiłby go
nad jeziorem Drawsko, ponieważ nawiązuje wprost do Akcji „Jezioro Tajemnic” i poszukiwań legendarnego U-Boota w tym

zbiorniku wodnym. Tym niemniej zda się
na wolę mieszkańców, którzy wybiorą lokalizację w internetowym plebiscycie.
Okręt spocząłby wówczas na którejś z nieruchomości należących do powiatu drawskiego znajdujących się na terenie jego
gmin. Starosta ma również nadzieję, że wokół niego powstanie historyczny park rozrywki, nawiązujący do historii poruszanych
w trakcie Akcji „Jezioro Tajemnic”.

Samolot w jeziorze.
To radziecki MIG-15
Ekipa nurków związana z Akcją Jezioro
Tajemnic odkryła odrzutowy myśliwiec. W
piątek (19.01.2018 r.) Dariusz de Lorm,
Ambasador Akcji „JT”, zgłosił oficjalnie
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sprawę Staroście Drawskiemu Stanisławowi
Kuczyńskiemu.
Odrzutowiec nie spoczywa w jeziorze
Drawsko, lecz w jednym z jezior bliżej
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Szczecina, w powiecie stargardzkim. Starosta przyjął zgłoszenie i przekazał je do Starostwa Powiatowego właściwego ze
względu na położenie samolotu, informując jednocześnie telefonicznie przedstawiciela władz tamtejszego powiatu.
Odkrywcy na razie nie ujawniają dokładnej lokalizacji w obawie przed ewentualnym
rozszabrowaniem
znaleziska.
Wszystko wskazuje na to, że aeroplan nie
jest zabytkiem. Został rozpoznany jako
dwumiejscowy odrzutowiec produkcji radzieckiej z lat pięćdziesiątych. Samolot z jakichś powodów musiał wodować na

jeziorze, a w zderzeniu z taflą wody rozpadł się na części. Trudno powiedzieć, dlaczego nie został wydobyty przez Rosjan.
Tym niemniej znajdujące się na pojeździe
numery z pewnością pomogą w ustaleniu
jego historii.
Co ciekawe, tego typu samolot znajduje
się w Czaplinku. Stoi w charakterze pomnika przed szkołą podstawową i jest widoczny dla jadących ulicą Wałecką.
W odnalezieniu samolotu uczestniczyli:
Adam Brzuska, Radosław Malinowski, Andrzej Kosko, Igor Wróblewski, Bartosz
Drzewiecki, Piotr Janicki i Dariusz de Lorm.
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Wkrótce zaprezentujemy film uwieczniający moment odkrycia.

Znamy tajemnicę
zatopionego MIG-a!
Niedawno ekipa nurków związanych z
Akcją Eksploracyjno - Historyczną „Jezioro
Tajemnic” oraz Szkołą Nurkowania ANDAtek odkryła wrak samolotu zatopiony w jednym z zachodniopomorskich jezior. Ta
dramatyczna historia miała miejsce latem
1952 roku. Wiemy już znacznie więcej.
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Oto historia samolotu MiG-15 UTI „Sparka”, którą odtworzył starszy chorąży sztabowy Jarosław Tomczak (obecnie na
emeryturze).
To dwuosobowa wersja szkolno-treningowa (УТИ-Учебно-Тренировочный-Истребитель „Cпарка”) ze składu 159 Noworosyjskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego
Gwardii JW 40431(в/ч п/п 40431) stacjonującego w bazie lotniczej Kluczewo.

Pilotem maszyny był dowódca 239 Baranowickiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego
JW 55146 (в/ч п/п 55146) pułkownik Bałakin (полковник Балакин). Lot szkoleniowy
odbył się w lipcu 1952 r. Pułkownik Bałakin
przyjmował od st. leitenanta Sołominowa (?)
egzamin, w strefie nad jez. (…).
Wykonując jedną z figur wyższego pilotażu, MiG-15 UTI wpadł w płaski korkociąg, z którego dla tego typu maszyny

praktycznie nie było możliwości wyjścia.
Obydwaj piloci katapultowali się, mniej
więcej pośrodku jeziora.
Po opadnięciu ze spadochronami na wodę, st. leitenat rozebrał się i ściągnął buty.
Woda w jeziorze była zimna, złapał go
kurcz. Utonął.
50-letni pułkownik Bałakin nie zrobił tego i dopłynął do brzegu od strony m. W(…).
Z powodu znacznego osłabienia stracił
orientację w terenie i ugrzązł w przybrzeżnych trzcinach. Tam znaleźli go miejscowi
rybacy z gospodarstwa rybackiego na
W(…).
Zdjęcia przedstawiają wydobytą przez
rybaków owiewkę oraz fotel z samolotu, a
także pomnik młodszego stopniem, który
nie przeżył katastrofy. Pomnik znajduje się
na Cmentarzu SGW w Chojnie.

W Kaliszu pod Patronatem
Akademii Morskiej
Uczniowie pierwszej klasy technikum informatycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim poznawali tajniki pracy z nowoczesnym skanerem laserowym. Tak działa Klasa Patronacka szczecińskiej Akademii Morskiej.

owiewka
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Młode „wilczki morskie” ćwiczyły z programem Autodesk ReCap pod kierunkiem
dr. Grzegorza Stępnia, wykładowcy Akademii. Dzięki współpracy z Akademią Morską, która jest też Patronem Akcji „Jezioro
Tajemnic”, uczniowie technikum już po raz
drugi mieli możliwość pracy z nowoczesnym skanerem laserowym.
Młodzi informatycy wykonali skan pomieszczenia tworząc zbiory danych 3D ze
skanów laserowych i fotografii, a następnie
dokonali obróbki chmur punktów w programie Autodesk ReCap. Skanery tego typu stosowane są przez architektów oraz

inżynierów do projektowania obiektów z
bardzo dużą precyzją i dokładnością. Przyszli technicy informatycy z ZSP w Kaliszu
Pomorskim będą szkolić się w różnych
dziedzinach w ramach zajęć dodatkowych,
wykraczających poza podstawę programową. Młodzież z zainteresowaniem czeka na
kolejne zajęcia, które będą odbywały się
nie tylko w Kaliszu Pomorskim, ale również
na różnych uczelniach wyższych.
Mundurowe klasy patronackie w ZSP w
Kaliszu Pomorskim oraz Czaplinku to pokłosie współpracy z Akademią Morską w ramach Akcji Jezioro Tajemnic. To, czego się

121

w nich nauczy młodzież, stanowić będzie
świetną podstawę do studiowania na Akademii, a w perspektywie do przyszłościowych zawodów z wynagrodzeniem
zdecydowanie wykraczającym ponad przeciętną.
Wizualnym wyróżnikiem klasy patronackiej są mundury wzorowane na umundurowaniu studentów AM, ufundowane przez
drawskie Starostwo. Klasy będą realizowały
szereg zajęć dodatkowych, wykraczających
poza podstawę programową w ramach kontraktu samorządowego, projektu unijnego
prowadzonego przez Starostwo.
Strony Internetowe:
ZSP Kalisz Pomorski www.akademiamorskakalisz.pl
ZSP Czaplinek- klasa Patronacka:
www.akademiamorskaczaplinek.pl
FILM: www.youtube.com
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Narodziny jeziora
Polodowcowe pochodzenie jeziora
Drawsko znajduje swoje odzwierciedlenie w bardzo zróżnicowanej konfiguracji dna, urozmaiconej licznymi
zagłębieniami i podwodnymi wzniesieniami – pisze Zbigniew Januszaniec w drugiej części artykułu o
prapoczątkach największego akwenu
Pojezierza Drawskiego.

Pisze on, że szczeliny tworzące się w spękanym, topniejącym lodowcu sprzyjały
tworzeniu się podlodowcowych kanałów.
Wody spływające tymi kanałami miały bar-

Nadwodną kontynuacją niektórych, największych podwodnych wzniesień są wyspy. Największe zagłębienia mają z kolei
postać głębokich niecek lub dołów o lejkowatych kształtach.
Tadeusz Leśniak – pracownik naukowy
Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie – w swej publikacji dydaktycznej „Materiały pomocnicze do terenowych zajęć
geologicznych w rejonie nadmorskim”, tłumaczy powstanie nierówności na dnie polodowcowych
rynien
procesami
zachodzącymi podczas topnienia lodowca.
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dzo dużą energię erozyjną, dzięki czemu
wcinały się głęboko w podłoże. Kanały te
miały kręty przebieg nie tylko z powodu
erozji bocznej, ale miały również kręty
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przebieg w przekroju podłużnym, ponieważ – jak pisze autor wspomnianej publikacji – raz wchodziły one głęboko w
podłoże, a innym razem płynęły wyżej,
wchodząc całkowicie w masę lodową. W
ten sposób tłumaczone są przez tego naukowca nierówności dna polodowcowych

rynien w przekroju podłużnym. Nierówności w przekroju poprzecznym tłumaczone
są głównie wytapianiem się wielkich brył
lodu, które podczas zapadania się stropów
podlodowcowych kanałów utkwiły w osadach morenowych w dnie wyżłobionych
przez wodę rynien. Po wytopieniu tych
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wielkich brył lodu, w dnie pozostawały zagłębienia.
Nierówności dna – jak wspomniano
wcześniej – mają niekiedy postać podwodnych wzniesień, znanych wśród wodniaków pod nazwą „górek”, oraz płycizn, które
zlokalizowane są nieraz przy wlocie do zatok, np. przy wlocie do Zatoki Ptasiej, czy
też do sąsiadującej z miastem Zatoki Manewrowej (znanej też pod nazwą Zatoki Południowej). Płycizny te znajdują się
stosunkowo daleko od brzegu, stanowiąc
zagrożenie dla nieznających jeziora żeglarzy. Dodatkowym utrudnieniem dla żeglarzy są głazy narzutowe tkwiące m.in. w
płyciźnie przy wlocie do Zatoki Ptasiej. Jeden z nich kryje się tuż pod powierzchnią
wody. Ponad dwadzieścia niebezpiecznych
dla żeglugi miejsc czaplinecka drużyna
WOPR co roku oznakowuje ostrzegawczymi bojami. Różne niespodzianki, jakie często spotykają żeglarzy i wędkarzy w
związku z mocno pofałdowanym dnem jeziora Drawsko spowodowały, że wśród
miejscowej ludności od dawna krążą nieprawdopodobnie brzmiące opowieści, jakoby jezioro to posiadało podwójne dno i
podwodne pieczary. Powstawaniu tych
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opowieści sprzyja niezwykłe wydarzenie,
które miało miejsce około 1790 roku w bezpośrednim sąsiedztwie Czaplinka. Zsunął
się wtedy po stromym stoku do wód Zatoki
Manewrowej fragment przybrzeżnego obszaru. Efektem tego niecodziennego wydarzenia jest podwodne osuwisko w postaci
spoczywającego na dnie zatoki, pochłoniętego przez jezioro fragmentu lądu, na którym znajdował się plac ćwiczeń
czaplineckiego garnizonu, gdzie jeszcze
dzień wcześniej ćwiczyli musztrę żołnierze
tutejszego szwadronu huzarów.
Wydarzenie to obrosło z czasem wieloma legendami. Zrodził się nawet absurdalny mit mówiący, że w wyniku osiemnastowiecznego zapadnięcia gruntu miała rzekomo powstać cała Zatoka Manewrowa. Przyczynę osunięcia gruntu wyjaśniły badania
podjęte przez berlińskich geofizyków w
1926 roku. Stwierdzono wówczas, że występująca w okolicach Czaplinka struktura
głębszych warstw gruntu sprzyja zjawisku
wypłukiwania przez wodę podziemnych
komór (pieczar). Niektóre obniżenia terenowe lub charakterystyczne lejkowate zagłębienia
w
dnie
jezior
powstały
prawdopodobnie w przeszłości na skutek

zapadnięcia wypłukanych przez wodę pieczar. W jeziorze Drawsko znajduje się wiele takich zagłębień o stromych brzegach.
Jedno z nich znajduje się w Zatoce Manewrowej w pobliżu miejsca, gdzie w XVIII wieku wody pochłonęły wojskowy plac
ćwiczeń. Fragment przybrzeżnego terenu z
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placem ćwiczeń nie zapadł się – jak niektórzy sądzą – lecz osunął się do wody po stromej pochyłości prowadzącej w kierunku
dna głębokiego leja w dnie jeziora.
Jezioro Drawsko powstało w miejscu, w
którym zbiega się kilka rynien. W trakcie
powstawania rynien jednego kierunku, in-

Nuras.info 1/2018
ne prawdopodobnie wypełniał lód ocalając
je przed zasypaniem lodowcowymi osadami. Polodowcowe rynny z reguły nie na całej swej długości wypełnione zostały
wodami jeziornymi. Często widzimy je dziś
w terenie jako podłużne doliny z częściowo podmokłym dnem. Przykładem jest głę-

boka, około 1,5-kilometrowej długości dolina ciągnąca się na południe, na przedłużeniu Zatoki Manewrowej (Południowej),
wzdłuż szosy biegnącej z Czaplinka w kierunku wsi Pławno. Na zboczu i częściowo
na dnie tej doliny zlokalizowane jest czaplineckie Osiedle 700-lecia.

Czy jego mieszkańcy zdają sobie sprawę
z tego, że mieszkają w dolinie będącej efektem działalności wód roztopowych spływających z topniejącego lodowca? W ogóle
rzadko zastanawiamy się nad tym, w jaki
sposób powstała niezwykle urozmaicona,
malownicza rzeźba terenu okolic Czaplinka, w tym nasze wspaniałe jezioro Drawsko, nazywane nieraz – całkiem słusznie –
„Perłą Pojezierza”. Rzadko uświadamiamy
sobie, że otaczający nas krajobraz – z dolinami, wzgórzami i jeziorami – jest śladem
pobytu lodowca, a ściślej mówiąc – pamiątką po gigantycznych roztopach, podczas
których gruba czasza lodowa pękała, rozpadała się i topniejąc zamieniała się w rwące rzeki, których dziełem są m.in.
wyrzeźbione w warstwie polodowcowych
osadów rynny, którym jezioro Drawsko zawdzięcza swoje niezwykłe, rozczłonkowane kształty oraz wysokie i strome brzegi.
Kształty jeziora Drawsko oraz otaczający to
jezioro krajobraz świadczą dobitnie o
ogromnej skali zjawisk zachodzących kilkanaście tysięcy lat temu podczas topnienia
lodowca.
Zbigniew Januszaniec
Foto ze zbiorów UM Czaplinek
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