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Swoją pasję łączą z pracą w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie. Zawsze podczas nurkowań
towarzyszy im biało-czerwona ﬂaga z obszyciem OPP. Gracjan, Darek oraz Maciek poprzez swoją
pasję chcą promować nasz region, pokazywać, że jest to świetny pomysł na spędzanie czasu
wolnego oraz integrować środowisko policyjne.
Gracjan Górski, Darek Paluch i Maciej Surowiec, oprócz tego że są świetnymi funkcjonariuszami pracującymi w Oddziale
Prewencji Policji w Olsztynie z małym wyjątkiem (Maciek pracował w OPP ale przeszedł do ruchu drogowego), mają
niecodzienne hobby, którym jest nurkowanie. Po służbie bodźcem dającym im „kopa” i mnóstwo pozytywnej energii,
radości oraz satysfakcji jest właśnie nurkowanie. W wolnym czasie zbierają się we wspólnym gronie, aby ponurkować
w różnych warunkach pogodowych oraz na różnych akwenach.
Policjanci posiadają różny stopień zawansowania w nurkowaniu, dlatego mają inne doświadczenie, co jednak nie
stanowi żadnej bariery. W tej trzyosobowej grupie nurkowej, są trzy różne osobowości, trzy różne charaktery i trzy
różne temperamenty, które nie przeszkadzają w ich wspólnej pasji. Zawsze podczas wspólnych wypadów, policjanci
podkreślają swoje przywiązanie do Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. W jaki sposób? Za każdym razem podczas
wypraw nurkowych towarzyszy im biało-czerwona ﬂaga narodowa obszyta napisem OPP. Twórcą tego zgranego teamu
jest Gracjan Górski, który od około 10 lat nurkuje rekreacyjnie i technicznie. Warto też zaznaczyć, że Gracjan Górski
również jest instruktorem nurkowania w federacji SDI – TDI POLSKA (www.tdisdi.com). Poprzez nabyte uprawnienia
instruktorskie dołączył do ogólnoświatowej federacji nurkowej SDI - TDI. Ponadto Gracjan prowadzi dodatkowe szkolenia
dla przyszłych adeptów sztuki nurkowej. Maciej Surowiec jest płetwonurkiem stopnia średniego w Federacji CMAS P2,
od 8 lat nurkuje rekreacyjnie i technicznie. Natomiast Dariusz Paluch dołączył jako trzeci do ekipy nurkowej
olsztyńskich policjantów. Darek nurkuje od roku i posiada stopień OWSD – 1 w federacji SDI, jednak regularnie
podnosi swoje umiejętności oraz specjalizacje nurkowe doskonaląc i szlifując swój warsztat nurkowy pod czujnym okiem
kolegów. Zatrzymując się przy Darku warto dodać że „Daro” ma bezcenny wkład w logistykę nurkową oraz stronę
techniczną nurkowania związaną z ﬁlmowaniem, robieniem zdjęć, montowaniem ﬁlmów nurkowych i dokumentowaniem
dotychczas osiągniętych sukcesów podwodnych. Wszyscy trzej z pełnym poświęceniem oddają się tak samo pracy jak i
swojej pasji. Jeśli tylko warunki im na to pozwalają, starają się każdą wolną chwilę spędzić na nurkowaniu. Każde
zanurzenie i eksploracja jezior dostarcza im niesamowitej adrenaliny. Ponadto jak sami mawiają nurkowanie jest
odskocznią od codzienności, gdzie poprzez obcowanie z ﬂorą i fauną mazurskich jezior przenoszą się do innego świata,
świata w którym rytm podwodnego życia uwarunkowany jest ściśle z obowiązującymi prawami natury, świata którego
głębiny niejednokrotnie są wyzwaniem i jednocześnie możliwością obcowania z pięknem natury które, kryją w sobie
piękne jeziora regionu Warmii i Mazur. Bogactwo fauny i ﬂory jezior, możliwość obserwacji wielu gatunków ryb,

raków, makro i mikroorganizmów wodnych, roślinności wodnej, a także osiąganie planowanych głębokości, powoduje że
nurkowanie stało się ich pasją, a także swoistym stylem życia. Służba w Policji, podobnie jak nurkowanie wymaga od
płetwonurka pełnej determinacji, a przede wszystkim pokory. W tym sezonie policjanci z Olsztyna mogą pochwalić się
licznymi nurkowaniami rekreacyjnymi i technicznymi na głębokości od 20 do 40 m (J. Wuksniki), pobytami i
doskonaleniem warsztatów nurkowych w różnych bazach nurkowych m.in. w Akademii Podwodnej w miejscowości Narty
nad Jeziorem Świętajno (swoją drogą najczystsze jezioro na Warmii i Mazurach), baza nurkowa - kamieniołom
„Piechcin”, baza nurkowa „Aquarius” – Jezioro Piłakno miejscowość Sorkwity, a także obserwacje, czyszczenie i
rekultywacje olsztyńskich jezior m.in. Tyrsko, Redykajny, Ukiel. Darek Gracjan i Maciej poprzez swoją pasję chcą
promować nasz region, pokazywać, że jest to świetny pomysł na spędzanie czasu wolnego przez każdego oraz
integrować środowisko policyjne.
Jeżeli chodzi o najbliższe plany związane z nurkowaniem policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie planują
uczestnictwo w ogólnopolskich warsztatach nurkowych, chcą także wykonać kilka głębokich nurkowań m.in. w Jeziorze
Hańcza, Jeziorze Wuksniki oraz Jeziorze Ukiel. Z pewnością policjanci będą chcieli wzbogacić się o nurkowania wrakowo
– morskie na Bałtyku (eksploracja płytkich wraków w Zatoce Gdańskiej tj. ORP „Bryza” ORP „Delﬁn” KFK UJ
301„Kanonierka” ORP „Groźny”) oraz zaliczyć głębokie wraki Bałtyku takie jak M/T Terra, ORP „Ślązak czy Trałowiec
„Munin”. W trakcie realizowanych nurkowań nie zabraknie z nimi ich nieodłącznego atrybutu – znaku nurkowego, jakim
stała się przygotowana przez Darka Palucha ﬂaga biało-czerwona z obszyciem OPP Olsztyn.
Kończąc chcemy naszym policyjnym nurkom życzyć „tyle samo zanurzeń oraz wynurzeń”.
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