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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wa ka cje! Słoń ce, da le kie pod ró że, spon ta nicz ne wy ciecz ki, wy pra wy w nie zna ne, słod kie le ni stwo, po ran na ka wa z

wi do kiem na oce an, orien tal ne śnia da nie, lek tu ra, na któ rą ni gdy nie by ło cza su, kul to wy film oglą da ny przy naj mniej raz
do ro ku, wi zy ta u sio stry na dru gim koń cu Pol ski, któ ra wie jak wy glą dasz tyl ko dzię ki pro fi lo wi na fa ce bo oku, do te -
go mnó stwo spo ko ju, ci szy, wspa nia łych wi do ków, bło gie go bu ja nia w ob ło kach od bi ja ją cych się w lu strze wo dy, gdy
za nu rza my się w błę kit nej ot chła ni… Na ko niec dnia lek ka ko la cja z wi do kiem na za chód słoń ca, uświet nio na lamp ką
lo kal ne go wi na i to co naj bar dziej lu bi my, pla no wa nie atrak cji, aby ko lej ny dzień był jesz cze bar dziej uda ny od po przed -
nie go. To wszyst ko wła śnie nad cho dzi! Nie zmar nuj cie ani chwi li, ani jed ne go dnia wa ka cji, a tym bar dziej urlo pu, któ -
ry, jak się oka zu je, co raz czę ściej nie jest już tak oczy wi sty, jak obo wiąz ko we trzy mie sią ce la by dla stu den tów. Nie
ma luj cie w tym cza sie sa lo nu, nie wy mie niaj cie okien w sy pial ni i nie po rząd kuj cie stry chu, to wszyst ko na praw dę mo -
żna zro bić pod czas je sien nych sza rych dni, uni ka jąc tym sa mym co rocz nej chan dry. 

Te raz cze ka ją na Was je zio ra oto czo ne so czy stą zie le nią, roz grza ne słoń cem pla że, eg zo tycz ne mo rza ude ko ro wa ne
barw ną ra fą, nie koń czą ce się gór skie szla ki, a przede wszyst kim przy ja cie le, z któ ry mi daw no nie mie li ście oka zji za -
nur ko wać. Mo że się oka zać, że tak jak nie gdyś, wspól nie opra cu je cie plan nur ko wej wy pra wy ży cia, w któ rą tym ra -
zem rze czy wi ście uda się wy ru szyć, al bo wręcz prze ciw nie, po sta no wi cie spró bo wać cze goś zu peł nie no we go. Od kryw cy
pod wod nych głę bin to lu dzie od wa żni, spra gnie ni no wych do znań, cie ka wi świa ta i lu dzi. Z pew no ścią to wła śnie dla -
te go co raz czę ściej spo ty ka my zna jo mych nur ków pod ża gla mi, na strzel ni cy, czy prze glą da ją cych się w lu strze wo dy
z per spek ty wy pta ka… A gdzie Was mo że my spo tkać? Po dziel cie się z na mi wra że nia mi z wa ka cji. 
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Azo ry? To por tu gal ski ar chi pe lag na
środ ku Oce anu Atlan tyc kie go. Wy spy
to czub ki wul ka nów, na dal dzia ła ją -
cych. Są tu i kal de ry (je zio ra wul ka -
nicz ne), i go rą ce źró dła, a ta kże
szcze li ny, z któ rych ca ły czas wy do -
by wa ją się siar ko we wy zie wy. Re jon
jest ak tyw ny sej smicz nie, ale więk -
szość wstrzą sów jest nie od czu wal na. 

W prze wod ni kach pi szą, że wy spa Świę te -
go Mi cha ła (Săo Mi gu el) jest wiecz nie zie lo -
na i peł na ży cia. Jest sty czeń i pol ska sza ru ga,
i na wet wi zja czę stych opa dów desz czu na
Azo rach nam nie groź na – le ci my zła pać
choć tro chę słoń ca i ode rwać się od co dzien -
no ści. Na śro dek oce anu. By le da lej!

Naj pierw – pod róż jesz cze Pol skim Bu -
sem (już za mie nio nym we Fli xBu sa) na lot -
ni sko w Ber li nie. Do praw dy nie wiem, po

co nam pa pier ki na ba ga że, sko ro po tem i
tak jest wol na ame ry kan ka w od bie ra niu
tych ba ga ży, po le ga ją ca głów nie na po ka -

Azory, São Miguel
– punkt widokowy
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za niu pa lu chem, któ ry ple cak się wy bie ra.
Schöne feld to ty po we lot ni sko ta nich li nii:
ze trzy ba ra ki po sta wio ne w po lu, nie opo -
dal cen trum han dlo we go (kil ka przy stan -
ków au to bu sem). I tu spo ty ka nas pierw sza
nie spo dzian ka. Bez pro ble mu prze cho dzi -
my przez pierw szą kon tro lę kart po kła do -

wych i se cu ri ty con trol, ale przed przej -
ściem przez ga te oka zu je się, że w apli ka cji
nie ma na szych kart po kła do wych. Znik nę -
ły. Re start te le fo nu nie po mógł, kart nie ma,
nie mo żna ich zro bić od no wa, bo je ste śmy
już od pra wie ni i w ogó le nic nie mo żna
zro bić. Pod cho dzi my nie mal ja ko ostat ni do

bram ki i zbie ra my si ły do ewen tu al nej wal -
ki z sys te mem, bo nie ma opcji, że by śmy
nie po le cie li na wa ka cje! Na szczę ście pa -
ni, wi dząc pol skie pasz por ty, wi ta nas swoj -
skim „dzień do bry” i po wy słu cha niu
na szych tłu ma czeń dru ku je nam kar ty po -
kła do we… na dru kar ce igło wej. Mie li ście
kie dyś ta kie sty lo we kar ty po kła do we? Bez
pro ble mu wcho dzi my do sa mo lo tu, cho -
ciaż wi ta ją cy nas ste ward ma nie co zdzi -
wio ną mi nę, ale ak cep tu je ta kie kar ty. Z
ulgą sia da my w fo te lach. Z ko lej nych kart
po kła do wych ro bi my na wszel ki wy pa dek
zrzu ty ekra no we.

Na lot ni sku imie nia Ja na Paw ła II w Pon -
ta Del ga da lą du je my ko ło 23. Po przed nia
noc spę dzo na w Pol skim Bu sie nie na stra ja
nas zbyt roz ryw ko wo, chce my tyl ko na pić
się wi na, któ re ku pi li śmy na lot ni sku w Li -
zbo nie i pójść spać. Ale trze ba do stać się do
ho te lu. Tak sów ka do cen trum mia sta kosz -
tu je wię cej, je śli pod ró żny ma ba gaż (a fi -
nal nie, tak czy siak, 10 EUR).

Nasz ho tel to Re si den cial Se te Ci da des,
nie da le ko ści słe go cen trum, przy ru chli wej,
acz kol wiek wą skiej i jed no kie run ko wej uli -
cy. Ma my po kój na trze cim pię trze, na
szczę ście w ho te lu dzia ła win da. Mel du je -

Na Azorach jest zawsze zielono
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my się, do sta je my od prze mi łej pa ni re cep -
cjo nist ki kor ko ciąg i za pew nie nie, że nic się
nie sta nie, je śli za pła ci my ra no.

W po ko ju otwie ra my okna, że by nie co
prze wie trzyć i od kry wa my ro le ty ze wnętrz -
ne (faj na spra wa, okno mo że być otwar te, a
ro le ta chro ni przed ostrym wschod nim słoń -
cem). Okna po ko ju wy cho dzą na we -
wnętrz ny dzie dzi niec ho te lu i jed no cze śnie
wy po ży czal nię sa mo cho dów, z któ rej po -
tem sko rzy sta my (ja ko go ście ho te lo wi ma -
my zni żkę). Nad na mi jest ta ras, z któ re go
jest faj ny wi dok na mia sto i oce an, idzie my
tam na chwi lę z wi nem. Gdzieś tam, przed
na mi, jest port. W ła zien ce wi dzę, że do lu -
stra przy mo co wa ne są lamp ki, obok wi si
sznu rek, więc bez za sta no wie nia – że by
włą czyć świa teł ka – cią gnę za sznu rek.
Lamp ki na dal są zga szo ne, za to skądś sły -
szę dzwo nek. I od kry wam przy sznur ku na -
pis: EMER GEN CIA. Se kun dę póź niej
dzwo ni te le fon w po ko ju i sły szę, jak Wil -
czy roz ma wia z re cep cjo nist ką, że to oczy -
wi ście po mył ka i bar dzo prze pra sza my za
za mie sza nie Zna czy: dzia ła! Alarm trze ba
wy łą czyć dru gim przy ci skiem w oko li cy
drzwi. Od te go cza su bar dzo uwa żam, za -
nim coś na ci snę lub po cią gnę Ko lej ny przy -

cisk alar mo wy znaj du je my nad łó żkiem, tuż
obok wy łącz ni ka świa tła – i tu taj też trze ba
uwa żać, że by nie na roz ra biać. Azo ry po wi -
ta li śmy więc z przy tu pem.

Ra no idzie my na śnia da nie (od 7:30 do
10:00). Jest po da wa ne w ba rze na pierw -
szym pię trze na sze go ho te lu. Bar jest nie -

wiel ki, rap tem kil ka sto li ków, na bla cie –
szwedz ki stół z nie wiel kim w su mie wy bo -
rem. Wę dli na, ser, twa róg, owo ce, jo gur ty,
płat ki, mle ko, kil ka ro dza jów pie czy wa. Ka -
wa i her ba ta. Po chła nia my wi ta mi ny. Po
śnia da niu idzie my w mia sto. Po ma cać Azo -
ry. Ode tchnąć oce anicz ną bry zą. Z oko ło

Widok z naszego okna
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ze ra stop ni w Pol sce wpa da my w bez piecz -
ne kil ka na ście, jest sło necz nie, cho ciaż po
nie bie plą czą się ja kieś chmu ry. Po dob no
zmien ność po go dy na Azo rach jest już słyn -

na. Miej sco wi mó wią: nie po do ba ci się po -
go da? Po cze kaj 5 mi nut! I to się na praw dę
spraw dza, o czym w cią gu na stęp nych kil -
ku dni prze ko nu je my się wie lo krot nie.

Tym cza sem idzie my do Mer ca do da
Graça, czy li na miej sco wy targ. Wia do mo,
chcesz po znać ja kieś miej sce, idź na targ i
zo bacz, co je dzą. Przy wej ściu na targ jest

A tu widok z naszego tarasu 
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uro czy, ma lut ki skle pik z se ra mi i in ny mi lo -
kal ny mi sma ko ły ka mi. Na zy wa się O Rei
dos Qu eijos, czy li król se rów. I fak tycz nie,
by ło w czym wy bie rać! Do se rów – ma sa
prze two rów owo co wych, li kie rów i win. W

ha li tar go wej spo ty ka my wiel ką, bia ło -czar -
ną, sztucz ną kro wę (Azo ry sły ną z fan ta -
stycz nej wo ło wi ny), kil ka sto isk z
wa rzy wa mi, znacz nie mniej sto isk z przy -
pra wa mi, mię sem, ry ba mi (resz ta jest po

pro stu za mknię ta) i skle pi ki z ciu cha mi. A
w głę bi jest sa lon fry zjer ski, czyn ny w piąt -
ki i so bo ty… De cy du je my się od ra zu na
miej sco we go ana na sa (z nich też sły ną Azo -
ry), pro si my sprze daw cę, że by go nam od
ra zu po kro ił i po tem sia da my na ła wecz ce i
pró bu je my. Nie jest bar dzo słod ki, ra czej
kwa sko wa ty, ale na praw dę smacz ny, a że
jest nie wiel ki, to w sam raz na je den raz.

Po tem włó czy my się ulicz ka mi, znaj du -
je my spo ro opusz czo nych ka mie nic, uczy -
my się cho dzić wą ski mi uli ca mi pra wie bez
chod ni ków, za to z mkną cy mi za szyb ko sa -
mo cho da mi. Cza sa mi mam wra że nie, że za
chwi lę bę dę po trą co na lu ster kiem! Za nim
się przy zwy cza ję do te go sza leń stwa, mi ja
kil ka dni. Jed nak mi mo te go, że miej sco wi
je żdżą jak wa ria ci, nie wi dać wy pad ków.
Zresz tą nie ma ją za bar dzo gdzie się roz pę -
dzić, ma ją le d wie ka wa łek dro gi szyb kie go
ru chu, a po za tym wy spę spo wi ja sieć ser -
pen tyn… Nie mniej jed nak na dro gach jest
bez piecz niej niż w Gru zji.

Tra fia my do ba ru Café Clip per i za ma -
wia my li kier z ma ra kui (po por tu gal sku: ma -
ra ku ża). To jed na z rze czy, któ rych mu si my
spró bo wać na wy spie! Bar man o fi zjo no mii
dzwon ni ka z No tre Da me sta wia dwie

O Rei dos Queijos
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szklan ki na bla cie, na le wa li kie ru i zo sta wia
bu tel kę, uśmie cha jąc się do nas przy jaź nie.
Li kier jest nie sa mo wi cie słod ki, mo że dla te -
go, że na co dzień nie pi ja my li kie rów ani
in nych słod kich rze czy. Ale prze ko nu je my
się do sma ku i w su mie – do bre to! W ba rze

mo żna ku pić ja kieś słod ko ści, zjeść prze ką -
skę, obej rzeć mecz (a na wet dwa, pod su fi -
tem wi szą dwa te le wi zo ry i na ka żdym le ci
co in ne go), a ta kże ku pić los na lo te rię. Po -
za tym wi dać, że spo ty ka ją się tu miej sco wi.
Li kier wzma ga ape tyt, więc na stęp nym

miej scem jest re stau ra cja na dru gim ro gu
skrzy żo wa nia, gdzie za ma wia my zu pę dnia
(zu pa fa so lo wa z cho ri zo, ja kąś ka pu stą i
ma ka ro nem, pysz na. Sia da my przy sto li ku
na uli cy, co ja kiś czas prze je żdża nią sa mo -
chód, któ ry pra wie ocie ra się o krze seł ka.

Jedno ze stoisk z miejscowymi ananasami
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Na stęp nym punk tem pro gra mu jest bra -
ma miej ska, czy li Por tas da Ci da de na pla -
cu Gonçalo Vel ho. Obok jest ko ściół św.

Se ba stia na i to jest ab so lut ne cen trum mia -
sta. Do oko ła sa me urzę dy. Wszyst kie bu -
dyn ki tu taj to ty po wa azor ska ar chi tek tu ra:

bie lo ne ścia ny i ciem ne ob ra mo wa nia ze
ska ły wul ka nicz nej. Ład ne i wy jąt ko we, na
sta łym lą dzie te go nie spo tka my. Tu, 1500

Musieliśmy spróbować ananasa od razu, na miejscu!
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km od wy brze ża, świat wy glą da nie co ina -
czej, w koń cu przez la ta roz wi jał się osob -
no.

Idzie my wzdłuż na brze ża. Na ty ka my się
na bud ki firm, któ re w se zo nie za bie ra ją
wy ciecz ko wi czów na rej sy w po szu ki wa niu

wie lo ry bów. Naj więk szą szan sę na spo tka -
nie wie lo ry bów ma my w ma ju/czerw cu,
wte dy w oko li cach krą ży wie le ro dza jów

Wąskie uliczki, prawie nieistniejący chodnik
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tych mor skich ssa ków. Po za ni mi mo żna
spo tkać tu del fi ny W stycz niu jed nak bud ki
są za mknię te, tak sa mo zresz tą, jak cen tra

nur ko we. W por cie na sto ja kach sto ją wy -
cią gnię te na zi mę ło dzie, nie któ re do ma ga -
ją ce się pil ne go re mon tu. Bud ki z go fra mi i

lo da mi za mknię te na głu cho. No do bra, jest
16-18 stop ni, je ste śmy po za se zo nem, a za -
miast lo dów zje dli by śmy coś kon kret ne go.

Uroczy zakątek tuż obok naszego hotelu
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Idzie my więc do Re stau ran te Ga stro no mo,
za ma wia my zim ne pi wo. Z ryb, le żą cych w
lo dzie, wy bie ra my jed ną, go spo darz mó wi,
że to bo ca ne gra (a nie jest czar na, tyl ko

czer wo na). Ry ba jest gril lo wa na, do sta je my
do niej ziem niacz ki, ba ta ty, sa łat kę i ryż.
Ryż pod bi ja na sze ser ca na tych miast, jest z
odro bi ną wa rzyw i ma słem, prze pysz ny!

Na gle orien tu je my się, że knaj pa prak tycz -
nie opu sto sza ła. Spraw dza my w go oglach
(prze cież nie bę dzie my bie gać do drzwi), że
jest czyn na do 15.00, a po tem ma prze rwę

Tę zjemy!
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– sje stę. Jest 14:40. Ups! Wła ści wie pra wie
wy ra bia my się z je dze niem, nikt nas nie po -
pę dza, nikt nie da je nam do zro zu mie nia,

że cze ka ją tyl ko, aż skoń czy my. Po za bra -
niu ta le rzy ków, kie dy my już szy ku je my się
prak tycz nie do wyj ścia, tyl ko chce my za -

pła cić, pa ni go spo dy ni przy no si na nasz sto -
lik pięć bu te lek z li kie ra mi, dwa kie lisz ki i
za czy na opo wia dać:

Nasz obiad
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– To są na sze tra dy cyj ne li kie ry. Z ma ra -
kui, ana na sa… Ja naj bar dziej lu bię ten, je -
ży no wy. Któ re go chce cie spró bo wać?

Za sko cze ni wy bie ra my je ży no wy i man -
da ryn ko wy, są oczy wi ście słod kie i cał kiem
moc ne, po tem py ta my o jesz cze in ny tru -

nek: li kier o na zwie Li cor de Le ite. Ko ja rzy
nam się z mle kiem, ale jest prze zro czy sty,
to jak to tak? Do sta je my do spró bo wa nia,

I po obiedzie…:)
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pa ni tłu ma czy, że to ta ki li kier o sma ku
śmie tan ko wym, fak tycz nie jest do bry. Na
ko niec do sta je my proś bę, że by się po dzie -
lić na szy mi wra że nia mi na Tri pa dvi so rze,
go spo da rze ści ska ją nas na do wi dze nia, jak
wu jek z cio cią i że gna my się z ba na na mi na
twa rzach. To był nie zwy kły obiad.

Po obie dzie nie mo gło za brak nąć de se ru.
Zo ba czy li śmy re kla mę: ka wa i pastéis de na -
ta za 1 EUR, sko rzy sta li śmy od ra zu. Oka za -
ło się, że wej ście jest jed no do ka wiar ni (na
le wo) i su per mar ke tu (na pra wo). A gdzie
jest to a le ta? No prze cież w su per mar ke cie!
Gdzieś tam mię dzy pół ka mi z żar ciem dla

psów i ko tów a cia stecz ka mi dla lu dzi są
drzwi w ścia nie, a za ni mi cał kiem po rząd -
na i ob szer na, czy sta to a le ta! No te go jesz -
cze nie gra li. Idziesz ku pić śle dzi ka, wi no,
ser i chleb a przy oka zji mo żesz sko rzy stać.
Do sko na ły po mysł.

W ho te lu usta la my, że we źmie my au to
od ju tra na trzy dni. Ma my wra że nie, że
obe szli śmy mia sto Pon ta Del ga da w ca ło ści
(co nie do koń ca jest praw dą), czas zo ba -
czyć wy spę. Au to kosz tu je nas oko ło 30
EUR dzien nie, to już ze wszyst ki mi ubez -
pie cze nia mi i zni żka mi. Przy naj mniej ni -
czym nie mu si my się mar twić. Wie czo rem
idzie my jesz cze na spa cer wzdłuż na brze -
ża, oglą da my fort w za chod niej czę ści mia -
sta i tra fia my do ba ru na ste ki. W koń cu to
jed na z azor skich po traw na ro do wych.

Au to do sta je my za tan ko wa ne do peł na i
ta kie mu si my od dać. Na wy po sa że niu jest
GPS, któ ry usta wi li śmy na ję zyk pol ski, ale
oka za ło się, że nie je ste śmy w sta nie się z nim
do ga dać, bo nie zna my ad re sów, tyl ko punk -
ty na ma pie, a on z punk ta mi to ja koś so bie
nie ra dzi. Wró ci li śmy więc do na wi ga cji w
te le fo nie. Wy spa ma dłu gość oko ło 90 km,
sze ro kość do 15 km, du ża nie jest, za to moc -
no gó rzy sta. Za czy na my zwie dza nie od za -

Droga przed nami…
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chod nie go krań ca, za trzy mu jąc się co ka wa -
łek na ko lej nym mi ra dor ku (punk cie wi do ko -
wym, port. mi ra do uro). I na gle oka zu je się,
że Săo Mi gu el to wy spa mi ra dor ków. Są ich

tu set ki! Na nie któ rych tra sach są co 200 me -
trów i fak tycz nie, z ka żde go wi dać in ny, rów -
nie pięk ny frag ment świa ta. Przy ka żdym jest
ma ły par king na kil ka sa mo cho dów i do brze,

że przy je cha li śmy w stycz niu, bo mi mo ma -
łej ilo ści tu ry stów, cza sa mi jest kło pot z za -
par ko-  wa niem. A wą skie dro gi nie po zwa la ją
na par ko wa nie na po bo czu.
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Nasz pierw szy punkt wi do ko wy nie na -
stra ja opty mi stycz nie. Coś sią pi z za snu te -
go po ho ry zont chmu ra mi nie ba. Jest sza ro
i po nu ro, jed nak w od ró żnie niu od kra ju –

wzgó rza po kry te są mo krą, so czy stą zie lo -
no ścią. Tra wy, krza ki, kwia ty, wszyst ko jest
zie lo ne! Wi dok jed nak ma my moc no ogra -
ni czo ny mgłą i chmu ra mi. Gdzieś tam

przed na mi jest do li na, spo wi ta bia ły mi
smu ga mi. Oglą da my więc ska łę wzno szą cą
się z dru giej stro ny i jak się od wra ca my, ro -
zu mie my już, skąd się wzię ło to po wie dze -

Pierwszy, zabłocony akwedukt
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nie o 5 mi nu tach. Mgła z do li ny gdzieś so -
bie po szła i przed na mi roz cią ga się pięk ny
wi dok!

Pięk ny też jest akwe dukt, na któ ry tra fia -
my nie da le ko Mi ra do uro do Pi co Paúl: ob -
ro śnię ty mchem o bar wie od zie lo ne go do

po ma rań czo we go. Chce my go zo ba czyć z
bli ska, cho ciaż dro ga do nie go jest błot ni -
sta. Ki lo metr da lej tra fia my na ko lej ny
akwe dukt, ten na zy wa się Aqu edu to do
Carvăo i nie ma my po ję cia czy to ciąg dal -
szy te go sa me go, czy to osob ne bu dow le.

Trze ba mieć oczy do oko ła gło wy, bo atrak -
cje tu po ja wia ją się znie nac ka.

Mi ra do uro da Vi sta do Rei jest jed nym z
cie kaw szych punk tów wi do ko wych. Wzno -
si się nad je zio ra mi Se te Ci da des, któ re
oczy wi ście wi dzi my za mglo ne. Wy star czy

A ten był kryty!
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jed nak od wró cić się w dru gą stro nę, że by
zo ba czyć oce an. A dla mi ło śni ków miejsc
opusz czo nych grat ką bę dzie Mon te Pa la ce,
któ ry zo stał po sta wio ny w tym miej scu w

1989 ro ku ja ko luk su so wy, pię cio gwiazd -
ko wy ho tel, a te raz zie je dziu ra mi za miast
okien. Ho tel funk cjo no wał rap tem 1,5 ro ku,
po nie waż je go wła ści ciel zban kru to wał.

Przez ja kiś czas obiekt był jesz cze strze żo -
ny, ale na to też skoń czy ły się pie nią dze i
bu dy nek po padł w ru inę. Po dob no są pla ny
od bu do wy, ale pó ki co nic z nich nie wy ni -

Hotel Monte Palace w ruinie
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ka. A szko da, bo to jed no z pięk niej szych
miejsc na wy spie.

Pięć mi nut mi nę ło, wra ca my rzu cić
okiem na stro nę z je zio ra mi i oczy wi ście

ma my już co oglą dać. Je zio ra są dwa:
mniej sze La goa Ver de (zie lo ne) i więk sze
La goa Azul (nie bie skie). Fak tycz nie, ko lor
wo dy nie co się ró żni, pew nie le piej to wi -

dać w sło necz ny dzień. Prze dzie lo ne są
czymś w ro dza ju gro bli, a na za chod nim
brze gu La goa Azul roz ło ży ło się mia stecz ko
Se te Ci da des. Tam wy bie ra my się na obiad.

Lagoa das Sete Cidades
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Po dro dze jed nak za trzy mu je nas jesz cze
je den punkt, tym ra zem nie bar dzo wi do ko -
wy, a bar dziej par king le śny. Wy glą da tro -
chę jak z baj ki, jak wszyst ko tu taj: wą skie
krę te ście żki, drew nia ne płot ki po ro śnię te

mchem, be to no we okrą głe sto ły i ła wy, al -
tan ka, mo stek nad nie ist nie ją cym po to kiem.
Wszyst ko zie lo ne! Sto ły po umiesz cza ne w
za uł kach, od gro dzo ne krze wa mi. Stud nia z
kra nem. I mu ro wa ne gril le… Nic, tyl ko

mieć wła sny wę giel i je dze nie! Te go ty pu
miej sca od po czyn ku spo ty ka my wszę dzie
na wy spie. Wy glą da na to, że są uży wa ne,
bo są w do brym sta nie, naj wy raź niej ktoś o
nie dba. Cza sem na ta kich par kin -

Rest area gdzieś w środku wyspy
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gach/punk tach wi do ko wych spo ty ka my ko -
goś, kto się opie ku je miej scem oraz przy na -
le żny mi do nie go ko ta mi. Ko ty są na wpół
dzi kie, przy cho dzą do peł nych mi sek, ale
od lu dzi jed nak trzy ma ją się na dy stans. Wi -

dać, że prze szły nie jed no. Po obry wa ne
uszy mó wią sa me za sie bie.

Na obiad idzie my do Re stau ran te La goa
Azul. To bar ty pu „pła cisz raz, jesz ile
chcesz”, do wy bo ru ma my mnó stwo ro dza -

jów mięs, ryb, owo ców mo rza, wa rzyw.
Oczy wi ście chce my spró bo wać wszyst kie -
go! Je dze nie jest do bre, cho ciaż tro chę trą -
ci ta kim przy dro żnym ba rem, gdzie sma ki
są ra czej ocze ki wa ne, niż wy jąt ko we Na -

Uroczo po prostu!
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po je są w ce nie, za de ser mu si my za pła cić
osob no. Po si le ni mo że my ru szać da lej, na
pod bój wy brze ża.

Po dro dze jed nak za trzy mu je nas… tym

ra zem nie punkt wi do ko wy, tyl ko sta do
krów, ma je sta tycz nie prze cho dzą cych
przez jezd nię. Kro wy na Azo rach są wa żne,
w koń cu te fan ta stycz ne ste ki skądś mu szą

się brać. Szczę śli we kro wy pa są się ca ły mi
dnia mi na ogrom nych, zie lo nych pa stwi -
skach, z wi do kiem na oce an. Też bym by ła
szczę śli wa! Ale cza sem sta do prze no si się

Katedra
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na in ną łą kę lub wzgó rze (tak, to są kro wy
wy so ko gór skie i ni czym ko zi ce włó czą się
po szczy tach). Bez piecz nie jest zdjąć no gę
z ga zu.

Za chod nie wy brze że peł ne jest nie bez -
piecz nych skał. Że glo wa nie przy brze gu nie

jest mo żli we, wi dzi my spie nio ną wo dę, fa -
le roz bi ja ją się o nie wi docz ne ra fy z wście -
kło ścią. Wśród nich stoi dum nie… „ka te -
dra”, ska ła w kształ cie do mu. A za raz obok
– la tar nia mor ska, Fa rol da Pon ta da Fer ra -
ria. Bia ły bu dy nek z ty po wy mi ciem ny mi

ob ra mo wa nia mi nie jest wy so ki, za to roz -
ło ży sty. Ma jed no pię tro i dwa skrzy dła, po -
środ ku jest wej ście na czte ro pię tro wą
la tar nię wła ści wą. Jak więk szość in te re su ją -
cych miejsc na wy spie – mo żna ją za dar mo
zwie dzić. Wi ta nas pan la tar nik w mun du -
rze, opo wia da głów nie po por tu gal sku (in -
nym tu ry stom), cza sem prze łą cza jąc się na
an giel ski. Na ścia nie wi si ma pa wy spy i
oko lic z dio da mi, w któ rych – jak są dzę –
znaj du ją się ko lej ne la tar nie. A w koń cu
wę dru je my wą ski mi, okrą gły mi scho da mi
na gó rę, do lu stra! Kie dyś na la tar ni pa li ło
się ogni ska, te raz wszyst ko jest zauto ma ty -
zo wa ne, a ka żda la tar nia mor ska ma swój
kod, we dług któ re go mru ga. Dzię ki te mu
na wi ga tor na stat ku wie, któ rą la tar nię wi -
dzi. Pra ca la tar ni ka nie co stra ci ła na ro man -
tycz no ści, ale sta ła się ła twiej sza.

Oglą da my ogrom ne, błysz czą ce lu stra na
szczy cie la tar ni, wy cho dzi my na ma lut ki ta -
ra sik wi do ko wy i pa trzy my na oce an.
Gdzieś tam jest Ame ry ka. Pan la tar nik pro -
po nu je, że zro bi nam zdję cie, więc usta wia -
my się pod lu strem i da je my mu apa rat, a
on… prze cho dzi przez ba rier kę! Na wy so -
ko ści trze cie go pię tra! Na szczę ście nie spa -
da w dół, ma tam jesz cze ka wał gzym su.

Przy lustrze latarni
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Przez Mo ste iros (ska ły, wię cej czar nych
skał) je dzie my do Bre tan ha rzu cić okiem na
pięk ny, za byt ko wy bia ły młyn z czer wo ny -
mi ło pa ta mi, a po tem do Ca pe las obej rzeć
tra dy cyj ny port ry bac ki. Port za dzi wia nas
nie sły cha nie i nie po tra fi my so bie wy obra -
zić, jak miej sco wi ry ba cy ra dzą so bie ze
wzbu rzo nym (cho ciaż i tak tro chę osło nię -

tym!) mo rzem pod czas wo do wa nia ło dzi.
Brzeg w tym miej scu jest wy so ki, na po ziom
mo rza scho dzi my dłu gą i wą ską dro gą. W
mi kro sko pij nym por cie wy bu do wa no po -
chyl nię, któ ra jest ca ły czas za le wa na
wście kły mi fa la mi. Tuż obok z wo dy ster -
czy ma sa skał, za tocz ka jest nie wiel ka, a
bez piecz ne po dej ście do po chyl ni jesz cze

mniej sze. Do oko ła ki piel. Jak tu za cu mo -
wać? Jak od bić? Chy ba cza sa mi ta wo da się
uspo ka ja? Na brze gu stoi kil ka ło dzi, nie któ -
re w ru inie. Nie chcia ła bym być ry ba kiem
w tych oko licz no ściach.

cdn.
Be ata psy che Ci szew ska

fot.: autor

Skały w Mosteiros
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DOŁĄCZ DO NAS -  WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

CENTRUM NURKOWE CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a

40-570 Katowice

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

tel. kom. Paweł: 602 619 807

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl

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

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

http://scubatech.pl
http://www.hydrozagadka.pl
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.bestdivers.pl
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Mo rze Bał tyc kie to sto sun ko wo
mło de, płyt kie, naj sła biej za so lo ne i
zim ne mo rze śród lą do we. Ten nie -
po zor ny pół noc no eu ro pej ski akwen
o dość cie ka wej hi sto rii bu dzi za -
in te re so wa nie licz ny mi, skry wa ny mi
przez la ta ta jem ni ca mi. 

Co ro ku akwen ten od kry wa no we nie -
spo dzian ki, ta kie jak np. od sło nię te przez
or kan Grze gorz w stycz niu bie żą ce go ro ku
bun kry ulo ko wa ne na pla ży mię dzy Dziw -
no wem a Łu kę ci nem w wo je wódz twie za -
chod nio po mor skim. Do dat ko wo,
wia do mym jest, że Bał tyk skry wa w swo ich
cze lu ściach wie le nie bez piecz nych dla ży -
cia i zdro wia or ga ni zmów wod nych, a
przede wszyst kim dla lu dzi, sub stan cji i ma -
te ria łów. We dług sza co wań Głów ne go In -
spek to ra tu Ochro ny Śro do wi ska na dnie
Mo rza Bał tyc kie go znaj du je się oko ło 300

tys. ton po nie miec kich che micz nych sub -
stan cji bo jo wych, z któ rych naj groź niej sze
to ipe ryt, cy klon B, ta bun i fos gen. W Pol -
skiej czę ści te go du że go zbior ni ka wod ne -
go naj więk szym zna nym miej scem

za to pień czę ści che micz ne go ar se na łu jest
oko li ca głę bi Za to ki Gdań skiej, choć zda -
rza ło się od kry cie czę ści ipe ry tu w oko li -
cach Kró lew ca, Wła dy sła wo wa i Dar łów ka.
Z ko lei w Ła zach pod le ga ją cych pod gmi -

Cmentarzysko bałtyckie sprzyjające
nurkowaniu wrakowemu?
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nę Mi le no w kwiet niu 2018 ro ku zna le zio -
no pły wa ją cą w mo rzu mi nę z cza sów II
woj ny świa to wej.

Mo rze Bał tyc kie jest re zer wu arem wie lu
wra ków chęt nie od wie dza nych przez nur -
ków. Na ca łym je go ob sza rze mo żna zna -
leźć nie tyl ko wy żej wy mie nio ne wra ki, ale
ta kże ta kie jed nost ki jak Beng Stu re, UST36,
ko lej ną po zo sta łość po II woj nie świa to wej
– tan ko wiec Ter ra, po cho dzą cy jesz cze z
cza sów I woj ny świa to wej S -50, Be to no -

wiec, tan ko wiec Bur ger me ister Pe ter sen,
tra ło wiec z za cho wa ną na dzio bie ar ma tą i
dwie ma ko twi ca mi. Na dnie spo czy wa ją ta -
kże: Bry za, Abil la, Groź ny, Del fin, Hal sten -
bek, Mont Ver non, Chri sta czy też
Ka no nier ka. W sa mej oko li cy Łe by mo żna
udać się na wy pra wę nur ko wą po czte rech
wra kach stat ków spo czy wa ją cych w ró -
żnych od le gło ściach na dnie Bał ty ku.
Pierw szym z nich jest dzie więć dzie się cio -
me tro wa jed nost ka o me cha nicz nym na pę -

dzie, któ ra za to nę ła po ko li zji z in nym stat -
kiem – Svan hild. Ko lej nym wra kiem war tym
eks plo ra cji jest Mar ga re ta stor pe do wa na
przez bry tyj ską łódź pod wod ną. To wa ro -
wiec ten le ży na głę bo ko ści pięt na stu me -
trów. Jed nym z młod szych obiek tów
spo czy wa ją cych na dnie pol skie go mo rza
jest po głę biar ka Ska wi na. Ten po ło żo ny
pły wa ka mi do gó ry, na pięt na stu me trach,
wrak za to nął w nie wy ja śnio nych oko licz -
no ściach na po cząt ku ma ja 2003 ro ku. Z
ko lei naj le piej zna ną i zba da ną jed nost ką,
któ ra za to nę ła w oko li cy Łe by jest West
Star. Bar dzo skru pu lat ną eks plo ra cję te go
sześć dzie się cio me tro we go obiek tu umo żli -
wia je go umiej sco wie nie. Nie ma mo żli wo -
ści nie za uwa żyć jed nost ki, któ rej masz ty
wi docz ne nad ta flą mo rza z da le ka in for mu -
ją o jej po ło że niu. Do dat ko wym uprosz cze -
niem jest jej ulo ko wa nie na oko ło 2,5
me trach głę bo ko ści za le d wie dwie ście me -
trów od brze gu.

Cie kaw sze jed nak hi sto rie zwią za ne z
cze lu ścia mi Mo rza Bał tyc kie go to te opo -
wia da ne przez rdzen nych miesz kań ców i
ry ba ków z miej sco wo ści są sia du ją cych ze
zbior ni kiem. Jed ną z nich by ła po cho dzą ca
z Dę bek le gen da o za to pio nym przed la ty
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ża glow cu. Dzię ki le gen dzie, re la cjom ry ba -
ków o miej scu spo czyn ku wra ku i za cze pia -
niu sie ci ry bac kich, w 1989 ro ku zo stał
od kry ty przez Mi cha ła Woź niec kie go wrak,
któ ry zi den ty fi ko wa no ja ko za gi nio ny w
1785 ro ku ża glo wiec Ge ne ral Car le ton. W
la tach 1995-1998 zna le zi sko by ło sys te ma -
tycz nie ba da ne przez Na ro do we Mu zeum
Mor skie w Gdań sku. Wy do by cie oko ło 700
za byt ków, wśród któ rych znaj do wa ły się
ele men ty wy po sa że nia okrę to we go –
dzwon okrę to wy z na pi sem „Ge ne ral Car -
le ton of Whit by 1777”, przy rzą dy na wi ga -
cyj ne, ko lek cje an giel skiej odzie ży
ma ry nar skiej i kla mer ki do obu wia, broń,
mo ne ty i przed mio ty co dzien ne go użyt ku,
po zwo li ło na na tych mia sto wą iden ty fi ka cję
wra ku i od kry cie ta jem ni cy je go za gi nię cia,
któ rą tak skrzęt nie przez stu le cia skry wa ło
na sze mo rze.

Mo rze Bał tyc kie w cza sie II woj ny świa -
to wej po chło nę ło wie le me ta lo wych ko lo -
sów. Pierw szym stat kiem wo jen nym, któ ry
spo czął na dnie Bał ty ku był mo to ro wiec
„Wil helm Gu stloff”. Luk su so wy wy ciecz ko -
wiec wcie lo ny do Krieg sma ri ne, słu żą cy ja -
ko pły wa ją ce ko sza ry za łóg włą czo nych do
ope ra cji „Han ni bal”, 30 stycz nia 1945 r. ru -

szył z Gdy ni w swój ostat ni rejs. Sta tek,
gosz czą cy na po kła dzie po nad 8 ty się cy cy -
wi li i oko ło 1,5 tys. na zi stow skich żoł nie -
rzy, zo stał tra fio ny przez trzy tor pe dy
wy strze lo ne z ra dziec kie go okrę tu pod wod -
ne go „S -13” na wy so ko ści Łe by. W nie co
po nad go dzi nę „Wil helm Gu stloff” na za -
wsze spo czął w ot chła ni bał tyc kich wód,
za bie ra jąc ze so bą oko ło 8,5 ty sią ca ludz -
kich ist nień.

Za le d wie dwa ty go dnie po za to pie niu
mo to row ca „Wil helm Gu stoff”, ra dziec ki
okręt pod wod ny „S -13” wziął na cel ko lej -
ny nie miec ki sta tek. 10 lu te go 1945 ro ku
trans por to wiec „Steu ben” zo stał stor pe do -
wa ny, do szło do ro ze rwa nia ka dłu ba i se rii
wy bu chów ko tłow ni i amu ni cji. W wy ni ku
roz le głe go po ża ru nie by ło szans na ak cję
ra tun ko wą. W cią gu pięt na stu mi nut od
prze chy le nia się na pra wą bur tę nie miec ki
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„Steu ben” za to nął, za bie ra jąc ze so bą 3,7
tys. osób, wśród któ rych znaj do wa li się
ucie ki nie rzy i żoł nie rze.

Dwa mie sią ce po za to nię ciu w oko li cach
Łe by dwóch nie miec kich stat ków „Wil helm
Gu stloff” i „Steu ben”, 16 kwiet nia 1945 r.
do łą czył do nich woj sko wy trans por to wiec
„Goya”, czte ro krot nie stor pe do wa ny przez
ra dziec ki pod wod ny sta wiacz min „L -3”. W
wy ni ku eks plo zji sta tek zo stał prze ła ma ny
na pół i w nie speł na sie dem mi nut opadł na

dno Mo rza Bał tyc kie go. Unie mo żli wi ło to
prze pro wa dze nie ak cji ra tun ko wej, z po nad
sied miu ty się cy pa sa że rów ura to wa nych zo -
sta ło za le d wie 200 osób.

Dzię ki do kład nie wska za nej przez ka pi ta -
na Ma ri ne sko po zy cji od na le zie nie wra ku
„Wil helm Gu stloff” nie by ło trud ne. Już kil ka
lat po woj nie zo stał on zlo ka li zo wa ny 19 mil
na pół noc ny wschód od Łe by, na głę bo ko ści
oko ło 47 me trów. Zde cy do wa nie trud niej sze
by ło od szu ka nie po zo sta łych dwóch le żą -

cych w oko li cy Łe by nie miec kich jed no stek
„Goya” i „Steu ben”, któ re od kry to do pie ro w
2002 i 2004 ro ku. Trój wy mia ro wy so nar stat -
ku „Fritz Reu ter” zlo ka li zo wał jed nost kę
„Goya” w oko li cach Ro ze wia na głę bo ko ści
oko ło 75 me trów. Z ko lei na 70 me trach głę -
bo ko ści na pół noc od Ła wi cy Słup skiej od -
na le zio no miej sce spo czyn ku „Steu be na”.
We dług władz pol skich wra ki te uzna wa ne
są za mo gi ły wo jen ne i nur ko wa nie w pro -
mie niu 500 me trów od nich jest bez względ -
nie za ka za ne. Mo rze Bał tyc kie kry je w
swo ich ot chła niach in ne jed nost ki pły wa ją -
ce, któ re chęt nie są od wie dza ne przez sym -
pa ty ków nur ko wa nia wra ko we go.

Po cząt ku ją cym en tu zja stom nur ko wa nia
wra ko we go zde cy do wa nie nie po le ca się
eks plo ro wa nia wra ków spo czy wa ją cych na
du żych głę bo ko ściach. Na le ży pa mię tać,
aby wy bie rać jed nost ki znaj du ją ce się na
głę bo ko ści i w wa run kach do sto so wa nych
do mo żli wo ści i umie jęt no ści nur ka. Z ko lei
ko ne se rom te go ty pu spor tu mo żna ży czyć
tyl ko jed ne go – uda nej za ba wy w od naj dy -
wa niu skar bów kry ją cych się w cze lu ściach
nie po zor ne go Mo rza Bał tyc kie go.

Kin ga Za toń
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Skry te we wnątrz la sów akwe ny
wod ne Po je zie rza Lu bu skie go sły ną z
du żej czy sto ści. Szcze gól nie na tu ral -
nym pięk nem, nie zmie nio nym w wy -
ni ku dzia łal no ści an tro po ge nicz nej,
cha rak te ry zu ją się zbior ni ki wod ne
znaj du ją ce się na te re nie ob sza rów
chro nio nych. 

Jed nym z nich jest po ło żo ne w Pszczew -
skim Par ku Kra jo bra zo wym ryn no we je zio -
ro Chłop. Ten zaj mu ją cy po wierzch nię 227
ha zbior nik o mak sy mal nej głę bo ko ści 23
m ulo ko wa ny jest na krań cu Bruz dy Zbą -
szyń skiej, w ryn nie je zior Zbą szyń skich. Je -
go sil nie uroz ma ico na li nia brze go wa i
po ro śnię te la sa mi pa gór ki oka la ją ce obrze -

że spra wia ją, że jest to je den z ład niej szych
akwe nów wod nych te go te re nu.

Do dat ko wym atu tem te go zbior ni ka są
prak tycz nie nie zmien ne od lat wa lo ry przy -
rod ni cze i II kla sa czy sto ści wód. Je zio ro
Chłop, dzię ki obec no ści kil ku pól na mio to -
wych i ośrod ków wcza so wych, wo kół któ -
rych pa nu je ni czym nie zmą co na ci sza,

Co ma chłop wspólnego z jeziorem?
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bar dzo chęt nie wy ko rzy sty wa ne jest tu ry -
stycz nie. Na mi ło śni ków na tu ry cze ka ją le -
śne dró żki i ście żki po zwa la ją ce ru szyć na
wy pra wę wo kół je zio ra, aby wy tchnąć od
miej skie go zgieł ku i przy oka zji po dzi wiać
wie le chro nio nych ga tun ków fau ny i flo ry

ty po wych dla te go ob sza ru. Przy odro bi nie
szczę ścia spa ce ro wi cze mo gą na tra fić tu na
wie le cie ka wych oka zów pta ków ob ję tych
Dy rek ty wą Pta sią i Sie dli sko wą, ga dów, pła -
zów, ssa ków i ro ślin te re nów pod mo kłych.
La sy oka la ją ce je zio ro Chłop zna ne są rów -

nież z co rocz ne go wy sy pu grzy bów, a więc
wy bie ra jąc się na dłu ższy spa cer po le sie,
war to za brać ze so bą ko szyk.

Tu ry ści znaj dą tu rów nież licz ne pla że z
po mo sta mi, wy po ży czal nie ło dzi i ka ja ków.
Szcze gól nie cie ka wa li nia brze go wa na zna -
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czo na wie lo ma za tocz ka mi i pół wy spa mi w
po łą cze niu z dłu go ścią je zio ra two rzą w
efek cie sprzy ja ją ce wa run ki dla po cząt ku -
ją cych ka ja ka rzy. Spo ra ilość nie zwy kle
uro kli wych miejsc na brze gach akwe nu po -
zwa la wy siąść z ka ja ka i po pły wać lub ru -
szyć na krót szy lub dłu ższy spa cer po ci chej
oko li cy. Je zio ro łą czy się ma łym prze smy -
kiem z in nym je zio rem ryn no wym, w płyt -
szych je go miej scach mo żna po dzi wiać
po ra sta ją ce dno licz ne ro śli ny wod ne. Nie

za brak nie tu rów nież atrak cji dla mi ło śni -
ków nur ko wa nia i sur fin gu.

Je zio ro Chłop jest miej scem bar dzo chęt -
nie od wie dza nym za rów no przez miej sco -
wych, jak i przy jezd nych węd ka rzy. Ten
na tu ral ny akwen po zwa la na spo koj ne ło -
wie nie z dłu ższych po mo stów, ide al nie na -
da ją cych się do spę dze nia cza su wśród
śpie wu pta ków, jak i z przy brze żnych kła -
dek. Bio rąc pod uwa gę wcze śniej wspo -
mnia ne wy po ży czal nie, nie za brak nie tu

ta kże atrak cji dla ama to rów ło wie nia z ło -
dzi. Wśród licz nie wy stę pu ją cych w czy -
stych wo dach je zio ra ga tun ków ryb mo żna
zło wić: lesz cze, pło cie, ka ra sie, li ny a ta kże
spo re oko nie i szczu pa ki. Na bar dziej wy -
trwa łych węd ka rzy cze ka ją tu ta kże rza dziej
wy stę pu ją ce ga tun ki ryb, ta kie jak wę gorz,
san dacz i wzdrę ga.

Kin ga Za toń

fot.: autor
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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

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

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

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.nalofoty.pl/wyjazdy
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Fo ki bał tyc kie od za ra nia dzie jów
(po cząt ki mo żna okre ślić na koń ców -
kę epo ki ka mie nia) by ły po strze ga ne
ja ko obiekt po lo wań nad bał tyc kich
osad ni ków, w tym miesz kań ców Za -
to ki Puc kiej. Wska zy wać na to mo -
gą licz ne zna le zi ska szcząt ków tych
zwie rząt od kry te w wy ni ku prac ar -
che olo gicz nych. 

Ulu bio nym przy sma kiem tych mor skich
ssa ków są szprot ki, cho ciaż nie po gar dzą
ta kże sko ru pia ka mi, gło wo no ga mi i ma łża -
mi. Mi mo że na lą dzie są nie zdar ne i ocię -
ża łe, pły wa ki te wio dą wod no -lą do wy tryb
ży cia. Nur ku jąc po tra fią po zo stać pod po -
wierzch nią wo dy do dzie się ciu mi nut,
gdzie szyb ko i zwin nie po pi su ją się roz ma -
ity mi akro ba cja mi. Przy odro bi nie szczę ścia
śpią ce fo ki mo żna za ob ser wo wać na pol -
skich pla żach, a na wet na po wierzch ni wo -
dy, na któ rej swo bod nie się uno szą.
Po nie waż nie lu bią da le kich wę dró wek,
pro wa dzą z re gu ły osia dły tryb ży cia.

Fo ki, po mi mo swo jej pło chli wo ści, to
pięk nie pre zen tu ją ce się mor skie zwie rzę ta.
Ci sym pa tycz ni dra pie żni cy są wspa nia ły mi
pły wa ka mi, któ rym wi gor i spraw ność do -
da je nie sa mo wi te go uro ku. W Mo rzu Bał -
tyc kim fo ko wa te re pre zen to wa ne są przez
trzy ga tun ki.

Sza ryt ka bał tyc ka (Ha li cho erus gry pus
gry pus), zna na wszyst kim ja ko fo ka sza ra,
to naj więk szy i naj czę ściej po ja wia ją cy się
u pol skich wy brze ży ssak mor ski. Sam ce te -
go ga tun ku osią ga ją do 300 kg wa gi przy
trzech me trach dłu go ści, zaś sa mi ce osią ga -
ją dłu gość cia ła do dwóch me trów i oko ło
150 kg. Sa mi ce opie ku ją się mło dy mi tyl ko
przez trzy ty go dnie kar mie nia, po czym za -
chę ca ją je do wy ru sze nia w świat i ra dze -
nia so bie sa mo dziel nie. Fo ka ta jest
ga tun kiem ty po wym dla stre fy przy brze -
żnej, o czym świad czy jej wod no -lą do wy
tryb ży cia. Pod sta wą jej die ty są ry by den ne
jak i pe la gicz ne, choć chęt nie za ja da się też
pta ka mi, ośmior ni ca mi, ka ła mar ni ca mi czy
też sko ru pia ka mi.

Fo ka po spo li ta (Pho ca vi tu li na) to naj bar -
dziej roz prze strze nio ny przed sta wi ciel płe -
two no gich. Za miesz ku je za chod ni Bał tyk,
cho ciaż zda rza się spo tkać ją w oko li cach
wysp Wo lin i Uznam. Dłu gość cia ła fo ki
po spo li tej nie prze kra cza 180 cm. Ubar wio -
na jest ja sno sza ro lub ciem no brą zo wo. Po -

Foki bałtyckie – chronić czy tępić?
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sia da nie zwy kle sła by węch, co nad ra bia
do sko na łym wzro kiem i słu chem. Uni ka jąc
wy pły wa nia na otwar te wo dy, trzy ma się
wód płyt kich o ka mie ni stych wy brze żach.
W od ró żnie niu od sza ryt ki, sa mi ce fo ki po -
spo li tej po tom stwem opie ku ją się przez
oko ło pięć ty go dni. Te nie zwy kle zwin ne
ssa ki mor skie do sko na le ra dzą so bie z po -
ło wem ryb. Ich pod sta wo wą die tę two rzą
ga tun ki ryb dor szo wa tych i śle dzie, któ re
uzu peł nia ją bez krę gow ca mi.

Trze ci re pre zen tant fok bał tyc kich to ner -
pa ob rącz ko wa na (Pu sa hi spi da), zna na ja -
ko fo ka ob rącz ko wa na. Jest to naj mniej szy
ssak mor ski Bał ty ku, któ ry osią ga 130 cm
dłu go ści cia ła przy ma sie wa ha ją cej się od
35 do 110 kg. Ga tu nek ten cha rak te ry zu je
się cia łem po kry tym żół ta wo bia ły mi pla ma -

mi ko li sty mi na grzbie cie i brą zo wy mi wło -
sa mi za to ko wy mi. Ner pa za miesz ku ją ca
pół noc ną część Mo rza Bał tyc kie go oraz
słod ko wod ne je zio ra Sa imaa i Ła do ga, uwa -
ża na jest za re likt epo ki lo dow co wej, co na -
da je jej szcze gól ne go zna cze nia w
za miesz ki wa nym śro do wi sku. Po szu ku jąc
po kar mu, do któ re go na le żą śli ma ki, sko ru -
pia ki i dor sze, ner py mo gą za nur ko wać do

głę bo ko ści 300 me trów. W od ró żnie niu od
resz ty re pre zen tan tów bał tyc kich ssa ków z
ro dza ju fo ko wa tych, ner py wy ko pu ją ja my
słu żą ce im ja ko miej sce od po czyn ku, w
któ rym na prze ło mie mar ca i kwiet nia wy -
da ją po tom stwo. Ze wzglę du na nad mier ne
wy bi ja nie fok bał tyc kich po zo sta ło już za le -
d wie osiem ty się cy osob ni ków te go ga tun -
ku.
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Fo ki bał tyc kie, ma jąc w na szym mo rzu
bar dzo do bre wa run ki by to we, roz mna ża ły
się nie zwy kle szyb ko już od mo men tu ich
po ja wie nia się. Wraz ze wzro stem po pu la -
cji z sie ci ry bac kich za czę ło zni kać co raz
wię cej ryb. W pew nym mo men cie ry ba cy
uwa ża li fo ki za wiel kie szkod ni ki w ry bo -
łów stwie. Roz po czę ła się wte dy ma so wa
na gon ka na te zwie rzę ta. Na zy wa ne przez
miej sco wych osad ni ków mor ski mi cie lę ta -
mi sta ły się ofia ra mi ry ba ków, któ rzy za ga -
nia li te bar dzo pło chli we ssa ki w kie run ku
spe cjal nie wzmac nia nych sie ci, w któ rych
du si ły się. Z tłusz czu fok two rzo no tran, z
ko lei ich mię so sta no wi ło po karm po st ny.
W Za to ce Gdań skiej pro ce der ten stał się
nie zwy kle po wszech ny. W la tach 1912-
1929 Mor ski Urząd Ry bac ki za do star cze -
nie szczę ki upo lo wa nej fo ki wy pła cał

pre mię 5 zł. Ze wzglę du na roz mia ry tych
zwie rząt upo lo wa nie ich nie by ło trud ne i
oka za ło się wręcz bar dziej do cho do we niż
ło wie nie ryb, więc li czeb ność wszyst kich
bał tyc kich ga tun ków fok za czę ła dra stycz -
nie spa dać. W ro ku 1914 na sta da li czą ce
30-40 osob ni ków, ry ba cy zła pa li oko ło 70
fok, gdzie dzien na ilość za bi tych zwie rząt
do cho dzi ła do na wet 14 sztuk. Ma so we po -
lo wa nia na fo ki bał tyc kie do pro wa dzi ły do
te go, że z po pu la cji li czą cej oko ło 100 ty -
się cy osob ni ków do lat 80. XX wie ku przy
ży ciu po zo sta ło za le d wie 4500 fok bał tyc -
kich na le żą cych do trzech ga tun ków.

W związ ku z tym, że czło wiek w tak
wiel kim stop niu przy czy nił się do wy tę pie -
nia fok, dzi siaj nie są one w sta nie sa me się
od two rzyć. Z te go wzglę du, po mi mo licz -

nych sprze ci wów ca łej ma sy ry ba ków mor -
skich uwa ża ją cych fo ki za szkod ni ki wy kra -
da ją ce ry by i nisz czą ce sie ci ry bac kie,
wszyst kie ga tun ki bał tyc kich re pre zen tan -
tów płe two no gich są pod ści słą ochro ną
praw ną. W Pol sce po wsta ło kil ka in sty tu cji,
ta kich jak Hel skie Fo ka rium czy Fo ka rium
Sta cji Mor skiej In sty tu tu Oce ano gra fii Uni -
wer sy te tu Gdań skie go, któ rym or ga ni za cje,
np. WWF, po ma ga ją w cią głej ochro nie po -
pu la cji fok bał tyc kich. Z da nych fiń skie go
Cen trum Za so bów Na tu ral nych wy ni ka, że
ochro na fok bał tyc kich idzie w bar dzo do -
brym kie run ku, np. po pu la cję fok sza rych
zwięk szo no do po nad 32 ty się cy osob ni -
ków.

Kin ga Za toń

fot.: pi xa bay.com
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Wakacyjny konkurs Nuras.info
Główna nagroda - SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ - już czeka w redakcji na ZWYCIĘZCĘ!
Do wygrania są również latarki nurkowe, lusterka oraz inne cenne nagrody.

Jak ją zdobyć?
Wystarczy opisać swoje najwspanialsze nurkowanie, podzielić się podwodnymi emocjami i wrażeniami z głębin, które okazały
się czarujące, zaskakujące, przerażające, a z pewnością warte tego, by tam powrócić.

Jak powinien wyglądać konkursowy artykuł?
Pra sa cy fro wa nie zna ogra ni czeń, więc tekst mo że za wie rać do wol ną ilość zna ków, nie mniej szą jed nak niż 1000 słów. Ko niecz nie
do łącz do brej ja ko ści fo to gra fie, któ re nie tyl ko pod nio są wa lo ry tek stu, ale rów nież przy bli żą Cię do NA GRO DY GŁÓW NEJ. Mo żesz
do łą czyć ta kże film!

Gdzie i w jakim terminie należy przesłać artykuł?
Konkurs trwa przez całe wakacje, więc relacje można wysyłać najpóźniej do 15 października 2018.
Komplet materiałów prześlij przez naszą stronę: h6p://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
W razie problemów lub wątpliwości skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@nuras.info

Czy wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na łamach NURAS.INFO?
Na łamach Magazynu zamieścimy wszystkie prace konkursowe zaakceptowane przez Grono Redakcyjne.

W jaki sposób zostanie wyłoniony ZWYCIĘZCA?
Spośród wszystkich opublikowanych na łamach Nuras.info artykułów GŁÓWNĄ NAGRODĘ otrzyma autor najciekawszej relacji
wybranej przez Redakcję i Współpracowników Magazynu, przy czym za najlepszą pracę konkursową niekoniecznie zostanie
uznane najbardziej egzotyczne nurkowanie. Równie istotny jest sposób przedstawienia, lekkie pióro i efektowne fotografie.

Kiedy zostanie ogłoszony wynik?
SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ powędruje do ZWYCIĘZCY najpóźniej 30 października 2018.
Przewidziane są również drobne upominki dla autorów kolejnych pięciu najlepszych tekstów.

mailto:redakcja@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Szyb ko po stę pu ją cy roz wój ludz ko -
ści zwięk szył nie tyl ko ich mo bil ność,
ale ta kże przy czy nił się do roz prze -
strze nie nia się po ca łym świe cie z
na tu ry nie ru chli wych ro ślin. Nie któ re z
nich prze no szo ne by ły ce lo wo, in ne
oka za ły się nie zwy kle nie bez piecz ny -
mi dla no wych śro do wisk pa sa że ra mi
na ga pę. 

Obec nie in wa zyj ne ga tun ki ob cych dla
Eu ro py ro ślin, ze wzglę du na ogrom ne na -
kła dy fun du szy prze zna czo ne na wal kę z ni -
mi, sta no wią nie tyl ko pro blem eko lo gicz ny,
ale i eko no micz ny. W sa mej Pol sce na li ście
ro ślin ob ce go po cho dze nia wy li czo no oko ło
ty sią ca ga tun ków, z cze go osiem dzie siąt to
ro śli ny o mniej lub bar dziej in wa zyj nym
cha rak te rze. Szcze gól nie po dat ne na po ja -
wie nie się ob cych ga tun ków ro ślin są te re ny
mo kra dło we i zbior ni ki wod ne po łą czo ne ze
so bą licz ny mi do pły wa mi.

Co raz licz niej sze alar my do ty czą mniej
zna nych, po cho dzą cych z te re nów Ja po nii,
Ko rei i Chin, rde stow ców azja tyc kich – sa -

cha liń skich (Rey no utria sa cha li nen sis) i ja -
poń skich ostro koń czy stych (Rey no utria ja -
po ni ca). Cho ciaż mo gło by się wy da wać, że

Uwaga, nadchodzą…,
czyli inwazyjne gatunki roślin zagrażające polskim akwenom
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ro śli ny te to drze wa, są one jed nak do ra sta -
ją cy mi do wy so ko ści 3-4 me trów by li na mi,
wci ska ją cy mi się w ka żdy, choć by naj -
mniej szy, wol ny skra wek gle by.

Po cząt ko wo, ze wzglę du na po kro jo we
po do bień stwo do bam bu sów, ofe ro wa no je
ja ko ro śli ny ozdob ne do ogro dów, jed nak
bar dzo szyb ko prze ko na no się o ich nie -
groź nym dla lu dzi, a jed nak sil nie in wa zyj -

nym cha rak te rze. Mia ły to być do dat ko we
re zer wu ary pył ku dla na szych mio do lub -
nych owa dów. Nie ste ty oka za ło się, że
okres ich kwit nie nia (ko niec sierp nia – po -
czą tek wrze śnia) mi ja się z cza sem ak tyw -
no ści pszczół i in nych pył ko lub nych
owa dów. Mó wi się, że azja tyc kie rde stow -
ce czę ściej wy stę pu ją na po łu dniu Pol ski,
buj nie po ra sta jąc do li ny rzecz ne i sta ro rze -

cza, któ ry mi wraz z nur tem prze do sta ją się
na co raz to now sze te re ny. Mi mo że nie sta -
no wią nie bez pie czeń stwa dla lu dzi, są nie -
ma łym za gro że niem dla ro dzi mej pol skiej
bio ró żno rod no ści śro do wisk mo kra dło wych
i wod nych. Do dat ko wo, ob fi cie ulist nio ne
sku pi ska tych by lin po wo du ją sil ne za cie -
nie nie grun tu, co znacz nie ogra ni cza, a na -
wet unie mo żli wia, kieł ko wa nie i roz wój
ga tun ków ro dzi mych. Pro ble ma tycz ne są
rów nież ich kłą cza, któ re wra sta ją na głę -
bo kość na wet dwóch me trów i roz kła da ją
swo je sku pi sko aż do sied miu me trów od -
le gło ści od ro śli ny ma cie rzy stej. Swo ją
obec no ścią rde stow ce azja tyc kie przy czy -
nia ją się ta kże do ob ni że nia po kry wa ne go
grun tu. Usu nię cie ich nie na le ży do ła -
twych, wcze śniej na le ża ło by bo wiem usu -
nąć wszyst kie kłą cza, gdyż na wet z
naj mniej sze go od cin ka po tra fi szyb ko od ro -
snąć.

In nym przy brze żnym ob cym ga tun kiem
ro ślin, lu bią cym wil got ne śro do wi sko, jest
hia cynt wod ny (Eich hor nia cras si pes). Po kry -
wa licz nie ka na ły, sta wy, je zio ra i rze ki. Jest
to szcze gól nie ucią żli wy chwast wod ny
świa ta, któ ry bły ska wicz nie ro śnie po dwa ja -
jąc zaj mo wa ną po wierzch nię co dwa ty go -
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dnie. Tak szyb kim wzro stem swo ich sku pisk
po tra fi za ty kać zbior ni ki i szla ki wod ne,
unie mo żli wia jąc tym trans port wod ny i po -
ło wy, a na wet blo ko wać dzia ła ją ce w oko -
li cy elek trow nie wod ne. Z te go wzglę du
je go mia no „naj bar dziej ucią żli we go wod -
ne go chwa stu świa ta” za pi sa ło się na wet w
Księ dze Gu in nes sa. Do dat ko wym pro ble -
mem jest brak sku tecz nej me to dy do wal ki z
tym in tru zem, w wy ni ku cze go hia cyn to we
za ro śla są ide al ną wy lę gar nią ko ma rów.

Szcze gól nie du żym nie bez pie czeń stwem
dla pol skich akwe nów są ob ce ga tun ki ro -
ślin wod nych bar dzo czę sto wy ko rzy sty wa -

ne w akwa ry sty ce, nie kie dy przy pad ko wo
lub ce lo wo prze no szo ne do na szych zbior -
ni ków. Na uwa gę za słu gu je tu gru bosz
Helm sa (Cras su la helm sii), któ ry nie tyl ko
po tra fi prze trwać zi mę, ale i dzię ki du żym
zdol no ściom re ge ne ra cyj nym i ła two ści
roz mna ża nia we ge ta tyw ne go, roz wi ja się
bar dzo buj nie. Ten in wa zyj ny ga tu nek w
sprzy ja ją cych eu ro pej skich wa run kach sta -
no wi za gro że nie dla pół na tu ral nych wod -
no -błot nych sie dlisk, czym po wo du je
spo łecz ne i eko no micz ne za gro że nia dla
zaj mo wa ne go eko sys te mu.
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Po dob nie ma się sy tu acja z mo czar ką de -
li kat ną (Elo dea nut tal li). Po cząt ko wo po le -
ca na w skle pach akwa ry stycz nych ja ko
ro śli na do oczek wod nych, wy ka zu je ła -
twość w we ge ta tyw nym roz mna ża niu, przy
czym zna na jest ta kże z bar dzo du żych
zdol no ści re ge ne ra cyj nych. Swo ją obec no -
ścią sta no wi za gro że nie dla pół na tu ral nych

sie dlisk wod nych przy no sząc stra ty spo łecz -
ne i eko no micz ne, utrud nia jąc tu ry sty kę i
re kre ację na ob sza rach wod nych.

Uwa gę na le ży zwró cić rów nież na po ja -
wia ją cych się w pol skich akwe nach re pre -
zen tan tów ro ślin za rod ko wych – azol lę
pa prot ko wa tą, zwa ną drob ną (Azol la fi li cu -
lo ides) i azol lę ka ro liń ską (Azol la ca ro li nia -

na). Ro śli ny te uwa ża się za drob ne pa pro -
cie wod ne bier nie uno szą ce się na po -
wierzch ni to ni wod nej. Azol le to ro śli ny
nie za ta pial ne dzię ki ich spe cy ficz nej bu do -
wie. Z cien kich ło dyg wy ra sta ją dwa rzę dy
da chów ko wa to na cho dzą cych na sie bie,
dwu pła to wych li ści po kry tych wło ska mi za -
trzy mu ją cy mi na po wierzch ni war stwę po -
wie trza oraz ko rze nie przy by szo we. Ta w
za ry sie trój kąt na lub wie lo kąt na pa proć
wod na o śred ni cy trzech cen ty me trów, w
za le żno ści od na sło necz nie nia, mo że przy -
bie rać ko lo ry od zie lo ne go po żół ta wy lub
ciem no czer wo ny. Ła twość frag men ta cji, ró -
żno za rod ni ko wość i mro zo od por ność spra -
wia ją, że są to ga tun ki nie zwy kle ła two
roz prze strze nia ją ce się po zbior ni kach
wod nych. W Pol sce po cząt ko wo trak to wa -
no je ja ko efe mor fi ty, któ re swo ją eks pan sję
roz po czę ły w wy ni ku cią gle za cho dzą cych
zmian kli ma tu. Zdol ność szyb kie go przy ro -
stu i po dwa ja nie swo jej ma sy w za le d wie 3-
6 dni za wdzię cza ją ży ją cym w ich
ko mo rach li ścio wych si ni com Ana ba ena
azol lae. Azol le wy stę pu ją bar dzo czę sto w
eu tro ficz nych zbior ni kach o cie płej wo dzie,
gdzie naj czę ściej są to sta ro rze cza i zbior ni -
ki an tro po ge nicz ne. Obec ność azol li w pol -
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skich zbior ni kach jest szcze gól nie nie bez -
piecz na ze wzglę du na za gra ża nie wod nym
ga tun kom ro ślin ro dzi mych oraz na tu ral -
nym sie dli skom przy rod ni czym, o czym
świad czą po kry wa ją ce się, z uwa ża ną za
ga tu nek dia gno stycz ny, rzę są drob ną (Lem -
na mi nor) wy ma ga nia sie dli sko we, z któ -
rych ga tun ki ro dzi me są przez nie wy pie-
ra ne. Pły wa ją ca war stwa azol li się ga mi lio -

nów po je dyn czych ro ślin i two rzy war stwę
kil ku – kil ku na stu cm mią ższo ści. Azol le za -
ję ły już licz ne sie dli ska pol skich śro do wisk
wod nych od Dol ne go Ślą ska po Do li nę
Środ ko wej Od ry, skąd stop nio wo za sie dla -
ją ko lej ne sta ro rze cza. Two rzą prak tycz nie
jed no ga tun ko we agre ga cje pro wa dząc do
bra ku mie sza nia wo dy i od ci na nia do pły wu
świa tła do zbior ni ka, czym po wo du ją eu tro -

fi za cję wód i spa dek tle nu. Bar dzo ła two
przy cho dzi im eli mi na cja ro dzi mych ga tun -
ków pleu sto no wych i zmniej sza nie po pu la -
cji ryb. Cho ciaż po cząt ko wo azol li cię żko
by ło prze trwać zi my, tak do brze do sto so -
wa ła się do pa nu ją cych w Pol sce wa run -
ków kli ma tycz nych, że za czę ła sta no wić
du ży pro blem w sta wach ho dow la nych za -
chod niej i po łu dnio wo -za chod niej Pol ski.

Kin ga Za toń
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Wy brze ża Pół wy spu Ko re ań skie go
kry ją w so bie za lą żek „ra ju upra gnio -
ne go”. Po szu ki wacz upra gnio nej przez
wszyst kich idylli po wi nien choć na
chwi lę za trzy mać wzrok na szcze gól -
nie uro kli wej po łu dnio wo ko re ań skiej
wy spie Je ju. 

Choć to wa rzy szy jej umiar ko wa ny kli -
mat, to na wet zi mo wą po rą rzad ko mo żna
tu spo tkać tem pe ra tu rę spa da ją cą po ni żej
0ş C. Ta umiej sco wio na w Cie śni nie Ko re -
ań skiej wul ka nicz na oa za na tu ral ne go pięk -
na, a za ra zem ra ju dla mi ło śni ków spor tów
mor skich, nę ci tu ry stów swo im nie tu zin ko -
wym bo gac twem przy rod ni czym. Zdo mi -
no wa na przez się ga ją cy 6400 m wul kan
Hal la san, wy spa Je ju szczy ci się nie zwy kle
cza ru ją cy mi i je dy ny mi w swo im ro dza ju
miej sca mi. Nie ak tyw ny wul kan wy spy Je ju,
w któ re go kra te rze znaj du je się po wsta łe
po nad 25 000 lat te mu je zio ro Ba en gnok -
dam, sta no wi nie la da atrak cję.

Zbu do wa na głów nie z la wy i ba zal tu

struk tu ra tej wy spy po zwo li ła na ukształ to -
wa nie się wy jąt ko wych, na tu ral nych prze -
kształ ceń geo lo gicz nych, zna nych ja ko
wy spy wul ka nicz ne Je ju i ryn ny la wo we,
któ re na le żą do świa to we go dzie dzic twa

UNE SCO. Te na tu ral ne ka na ły wy two rzo ne
przez mag mę sta no wią obec nie jed ne z naj -
więk szych ja skiń, któ re nie tyl ko są ogrom -
ną atrak cją tu ry stycz ną, ale i miej scem
wie lu ba dań na uko wych. Wy jąt ko wą uwa -

Kraina porannego spokoju – wyspa Jeju
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gę sku pia tu ta kże nie tknię ty, ce chu ją cy się
wy jąt ko wą eko lo gią Las Go tia wal bę dą cy
głów nym źró dłem wo dy dla miesz kań ców
wy spy, ale i sie dli skiem wie lu uni kal nych
ga tun ków ro ślin te re nów pod mo kłych.

Przy czy ni ło się to do po wsta nia na tym te -
re nie re zer wa tu przy ro dy zna ne go bar dziej
ja ko Na ro do wy Park Hal la.

Z po nad 1565 wy stę pu ją cych tu ga tun -
ków ro ślin na czy nio wych, cha rak te ry stycz -

nych dla stref ozię błych, umiar ko wa nych i
sub tro pi kal nych, aż trzy dzie ści trzy to ga -
tun ki en de micz ne wy spy. Po ło wa z tych ga -
tun ków, okre śla na ja ko ro ślin ność po lar na,
za gro żo na jest wy gi nię ciem. Na sa mej wy -
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spie wy stę pu je po nad sie dem na ście ga tun -
ków ssa ków i osiem ga tun ków ga dów,
osiem ro dza jów pła zów, 198 ro dza jów pta -
ków i aż 947 ga tun ków owa dów.

Cho ciaż Ko rea Po łu dnio wa jest sto sun ko -
wo ma ło zna na ja ko za lą żek tu ry stycz ny, to

zde cy do wa nie na le ży przy być tu dla sa me -
go nur ko wa nia na wy spie Je ju. Na le ży jed -
nak pa mię tać, że ze wzglę du na fluk tu acje
pły wów wo kół Pół wy spu Ko re ań skie go,
bar dzo czę sto wo kół oko licz nych wul ka -
nicz nych wy se pek po wsta ją sil ne prą dy wi -

ro we. Spra wia to, że nur ko wa nie na tych
ob sza rach mo że być trud ne i wa żne jest,
aby miej sce za nu rze nia by ło od po wied nio
do bra ne do na szych mo żli wo ści i spraw no -
ści fi zycz nej. Kie dy już jed nak zde cy du je -
my się na pierw sze za nu rze nie w wo dach
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oka la ją cych wy spę Je ju, z utę sk nie niem
wra ca się w to miej sce. W cie płych wo dach
te go te re nu wi docz ność utrzy mu je się w
prze dzia le 25-50 me trów. Wraz z ka żdym
po głę bia ją cym się me trem oczom nur ka po -
ja wia się ma gicz ny wi dok licz nych mięk -
kich, ogrom nych i nie zwy kle wie lo bar-
w nych ko ra low ców oraz za miesz ku ją cych

je wod nych krę gow ców. Cię żko jest ode -
rwać wzrok od en de micz ne go ży cia, wśród
któ re go kró lu ją mor skie śli ma ki, ry by, pła -
zy i sub tro pi kal na ro ślin ność wod na two -
rzą ca spój ny ko ra lo wy las.

Kin ga Za toń

fot.: pi xa bay.com
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Ba li jest jed ną z naj bar dziej zna -
nych wysp in do ne zyj skich. Jej sły ną -
ce z nie zwy kłej uro dy i kli ma tu la sy
tro pi kal ne, pla że, sztu ka i folk lor
przy cią ga ją co ro ku mi lio ny tu ry stów.
Ba li, ze wzglę du na umiej sco wie nie
na niej aż 30 ty się cy ró żnych świą -
tyń, no si mia no „wy spy świą tyń”.
Przy by wa jąc na tę wy spę, na le ży się
przy go to wać, że bę dzie to pod róż na
wie lu płasz czy znach… od sma ku tam -
tej szej kuch ni, po pa nu ją cą tam kul -
tu rę i nie zwy kłą przy ro dę.

Po dob nie jak po łu dnio wo ko re ań ska wy -
spa Je ju, Ba li usia na jest wul ka na mi. Znaj -
du je się tu wul ka nicz ne pa smo gór skie,
któ re go naj wy ższym szczy tem (3142 m n.
p. m.) jest bu dzą cy się dwa ra zy do ro ku
wul kan Agung. Po łu dnie wy spy po ra sta ją
licz ne la sy tro pi kal ne na cho dzą ce na te re ny
wy żyn ne i ni zin ne. Ide al nym do peł nie niem
te re nu jest wil got ny rów ni ko wy kli mat o
utrzy mu ją cej się tem pe ra tu rze 25-27şC.

Naj bar dziej roz wi nię tym re gio nem wy spy
jest po łu dnie. Mo żna tu zna leźć licz ne ku -
ror ty i wsie spe cja li zu ją ce się w kon kret -
nych ro dza jach rze mio sła. Bę dąc na Ba li
nie mo żna przejść obo jęt nie obok słyn nych

po traw tam tej szej kuch ni, naj po pu lar niej -
sze kom po zy cje to mie szan ka ry żu i owo -
ców mo rza. Mó wi się, że rdzen ni
miesz kań cy wy spy z ła two ścią ho du ją
wszyst kie ga tun ki ry żu i po da ją je w nie zli -

Egzotyczna wyspa Bali dla nurków
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czo nej ilo ści kom bi na cji – od plac ków po
ry żo we wi no brem. Na le ży rów nież wspo -
mnieć o po ło żo nej na pół no cy wy spy miej -
sco wo ści Lo vi na, któ ra sły nie z plaż o
czar nych, wul ka nicz nych pia skach. W oto -
cze niu licz nych, do rod nych palm, po śród
kry sta licz nie czy stych wód, mo żna po dzi -
wiać po ja wia ją ce się w oko li cach sta da del -
fi nów.

Miej scem szcze gól nie lu bia nym przez
mi ło śni ków spor tów wod nych jest Ulwat,
po ło żo ny na krań cu cy pla. Choć pla ży nie
ma tu co szu kać, to ze wzglę du na za pie ra -
ją ce dech w pier siach wi do ki, szcze gól nie
upa trzy li so bie to miej sce sur fe rzy i nur ko -
wie. Oka la ją ce błę kit ną wo dę wy so kie kli fy
na da ją te mu miej scu nie sa mo wi ty kli mat,
co wręcz po tę gu je do zna nia zwią za ne z

nur ko wa niem. Na le ży ta kże pa mię tać, że
in do ne zyj skie ra fy ko ra lo we nie zo sta ły
jesz cze do koń ca po zna ne przez płe two -
nur ków, co po zwa la nam li czyć na wie le
za ska ku ją cych mo men tów w trak cie za nu -
rze nia, zwłasz cza że miej sca te czę sto okre -
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śla się mia nem naj pięk niej szych i naj lep -
szych miejsc nur ko wych świa ta. Mi ło śni cy
nur ko wa nia po win ni zwie dzić szcze gól nie
stro mo opa da ją ce ścia ny wo kół wy spy
Men jan gan, któ ra sły nie nie tyl ko ze wspa -
nia łych wi do ków, ale i przej rzy sto ści na wet
do 50 me trów.

Pla nu jąc nur ko wa nie, z pew no ścią nie
mo żna po mi nąć Tu lam ben – miej sca le żą -
ce go u stóp wul ka nu Gu nung Agung, sły ną -
ce go ze spo czy wa ją ce go tam ame ry -
kań skie go wra ku SS Li be ry z cza sów II woj -
ny świa to wej oraz czar ne go wy brze ża wul -
ka nicz ne go.

Wy spą zna ną z licz nych nur ko wań w
prą dzie jest Nu sa Pe ni da. W to miej sce
przy cią ga nie daw no od kry ty raj dla mi ło śni -
ków ma kro świa ta, zna ny ja ko Pu ri Ja ti, ale
ta kże mo żli wość spo tka nia nie sa mo wi tych
stwo rzeń ja ki mi są Mo la Mo la.

Po nie waż nur ko wa nie to wiel ka pa sja
wie lu lu dzi, pa ry, któ re zbli żył do sie bie ten
sport, mo gą na wy spie Ba li zor ga ni zo wać
pod wod ną ce re mo nię ślub ną w nie zwy kle
ma gicz nej sce ne rii.

Oczy wi ście nie za brak nie tu ta kże miej -
sca dla osób pre fe ru ją cych zło ci ste pla że –
naj chęt niej od wie dza ną jest Ku ta Be ach,
gdzie tu ry ści mo gą wy bie rać spo śród licz -
nych knaj pek i ba rów, ale ta kże sko rzy stać
z lek cji dla po cząt ku ją cych sur fe rów.

Kin ga Za toń
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Pan Je rzy Jan czu ko wicz od lat 50. wy do -
by wa z dna Bał ty ku i po mor skich je zior nie -
zwy kłe przed mio ty po cho dzą ce z okre su II
woj ny świa to wej. Na prze strze ni lat brał
udział w wie lu in te re su ją cych eks pe dy cjach
ba daw czych. Pry wat nie to cie pły czło wiek,
ko lek cjo ner i ga wę dziarz. Je go dom „Wil la
Re kin” w gdań skiej Oli wie jest zna na
wszyst kim miesz kań com Trój mia sta. Mia -
łam ogrom ną przy jem ność spo tkać się z
tym nie sa mo wi tym czło wie kiem i prze pro -
wa dzić wy wiad, któ re go pierw sza część zo -
sta ła opu bli ko wa na w 99 nu me rze
Nu ras.in fo.

Na ta lia Ka sow ska: Jed no z pierw szych
du żych osią gnięć w hi sto rii dzia łal no ści
Klu bu Płe two nur ków przy Zrze sze niu Stu -
den tów Pol skich Po li tech ni ki Gdań skiej,
któ re mo że Pan nam opo wie dzieć?

Je rzy Jan czu ko wicz: Ta hi sto ria roz po -
czę ła się kil ka na ście lat te mu. Zgło sił się do
nas pra cow nik Pol skie go Ra tow nic twa
Okrę to we go. Nur ko wał w woj sku, chciał
nur ko wać z na mi. Wie dząc, że zbie ram i

za pi su ję w spe cjal nym ka je cie cie ka wost ki
z dna akwe nów, wszyst kie za to pio ne czoł -
gi, sa mo lo ty i skrzy nie ze zło tem, rów nież
po dał mi ta ką in for ma cję. Je go ko le ga sta -
cjo nu ją cy na po li go nie draw skim, miał do
czy nie nia ze szko le niem ma ry na rzy – płe -
two nur ków, któ rzy do nie śli mu, że w jed -
nym z je zior na po li go nie, pod czas
ćwi czeń, nur ko wie woj sko wi na tknę li się
na dnie na wrak sa mo lo tu Fw -190 (Foc ke
Wulf). Po trak to wa li to ja ko cie ka wost kę, zaś

ge ne ra li cja uzna ła to za ba jecz kę, już nie
mó wiąc, ile z ta kim zna le zi skiem by ło by
kło po tu. Mam du że do świad cze nie z ta ki -
mi in for ma cja mi, je że li na oko ło sto wia do -
mo ści jed na z nich bę dzie traf na, to i tak
wiel kie szczę ście. 

Lu dzie miesz ka ją cy w po bli żu je zior i in -
nych akwe nów ma ją bar dzo wie le fan ta zji.
Już te raz do cho dzi do te go, że w pra wie ka -
żdym – oczy wi ście w naj głęb szym miej scu
– znaj du je się ja kiś „Ty grys”. A że mu się

Niezwykła sylwetka polskiej archeologii… cz. 2
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jesz cze pa lą lam py... Je żdżąc w trak cie
week en dów na wy pra wy po szu ki waw cze
na je zio ra: Iń sko, Jam no, Stol sko i in ne, za -
wsze po dro dze był po li gon draw ski, gdzie
co naj mniej je den dzień po świę ca li śmy na
ta kie prze szu ki wa nia. Po sze ściu la tach
wresz cie uda ło się na tra fić, na głę bo ko ści
17 me trów, na le żą cy do gó ry brzu chem i
roz człon ko wa ny na trzy czę ści nie miec ki
my śli wiec Mes ser sch mitt 109 G -6. 

Po otrzy ma niu ze zwo le nia na po szu ki -
wa nie i wy do by cie nie miec kie go sa mo lo tu
od wo je wódz kie go kon ser wa to ra za byt ków,
przy stą pi li śmy do wy do by cia. Przy wieź li -
śmy pięt na ście dwu stu li tro wych be czek po
spi ry tu sie z obej ma mi i ha ka mi do za cze -
pia nia i z urzą dze niem do na peł nia nia za to -
pio nych be czek, aby pod nieść sa mo lot.
Zdo bycz zo sta ła prze ka za na lot ni czej Fun -
da cji „Pol skie Or ły”, gdzie pod czu łą opie -
ką pa na Zbi gnie wa Niem czyc kie go sa mo lot
ro ze bra no i po od świe że niu roz po czę to
żmud ną ope ra cję skła da nia. 

Swo ją do ku men ta cję udo stęp ni ła Fun da -
cja „Mes ser sch mit ta”. Fi nan so wał to pan
Zbi gniew Niem czyc ki. Sa mo lot zo stał cał -
ko wi cie od re stau ro wa ny, aż do sta nu go to -
we go do lo tu! Wszyst ko ory gi nal ne! Nie
sta ra no się o uzy ska nie mo żli wo ści la ta nia,
bo po prze glą dzie, dla bez pie czeń stwa,
trze ba by wy mie nić ja kieś wa żne ele men ty
i w tym mo men cie sa mo lot stra cił by stu pro -
cen to wą ory gi nal ność. Tak ory gi nal ne go sa -
mo lo tu na wet Niem cy nie ma ją... W cza sie
woj ny nie miec ki prze mysł wy pro du ko wał
oko ło 34 ty sią ce ta kich sa mo lo tów, by ły to
jed ne z lep szych. Do dziś po zo sta ło tyl ko
sie dem sztuk. Nasz eg zem plarz ma na wet

mo żli wość ko ło wa nia po pły cie lot ni ska,
sil nik jest ory gi nal ny! Wszyst ko jest ory gi -
nal ne. W trak cie re stau ra cji oka za ło się, że
bra ku je tro chę ró żnych de ta li. Je cha li śmy
za tem nad to je zio ro i prze szu ki wa li śmy
metr po me trze, w cał ko wi tej ciem no ści.
Sze reg drob nych de ta li uda ło nam się od -
na leźć. To by ła praw dzi wa ar che olo gia...
Pew ne go dnia pan Zbi gniew Niem czyc ki
za dzwo nił i za pro sił ca łą na szą eki pę do
Gó rasz ki na za po zna nie się z ak tu al nym
sta nem re stau ra cji sa mo lo tu. 

Zo sta li śmy prze wie zie ni pry wat nym he -
li kop te rem po nad je go lot ni skiem, po ka zał
nam pry wat ne han ga ry, zbio ry sa mo lo tów,
etc. Ak tu al nie ten wspa nia ły, od bu do wa ny
obiekt hi sto rycz ny znaj du je się w Mu zeum
Lot nic twa w Kra ko wie. In ter net i Fun da cja
„Mes ser sch mit ta” po mo gły uzy skać wie le
in for ma cji, w tym na te mat pi lo ta. Po sia da -
my je go „ksią żecz kę woj sko wą”, zdję cie,
na zwi sko. Gdy je go brat przy je chał do
Gdań ska, uda ło nam się zna leźć ta kże za -
nie dba ny grób nad je zio rem, ko ło pa sa star -
to we go... Trze cia Rze sza obie ca ła, że ka żdy
po le gły lot nik, po wy gra nej woj nie, zo sta -
nie na koszt Rze szy eks hu mo wa ny i zro bi
mu się uro czy ste po cho wa nie w je go ro -
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dzin nej wsi. Jak wie my, Rze sza nie do trzy -
ma ła sło wa. Ma my szkic miej sca ka ta stro fy
te go sa mo lo tu. Te raz już nie jest nam po -
trzeb ny. Stra ci li śmy na po szu ki wa nia sześć
lat, a gdy by nam da li ten szkic... 

Z pew no ścią ma ją du żo in nych in for ma -
cji o za to pio nych, za ko pa nych ró żno ściach.
Ten pi lot, ze swo ją gru pą bo jo wą, tre no wał
w po łu dnio wej Fran cji. Kie dy otrzy mał roz -
kaz prze ba zo wa nia na lot ni sko w Draw sku,
rów no cze śnie przy by ły tam naj now sze sa -
mo lo ty, wy po sa żo ne w znacz nie moc niej -
sze sil ni ki. Pod czas tra gicz ne go lo tu pi lot
roz po czął lą do wa nie, ale oka za ło się, że
nie przy zwy cza jo ny do więk szej mo cy sil ni -
ka, miał za du żą pręd kość do lą do wa nia, a
ścia na la su, czy li ko niec pa sa, szyb ko się
zbli ża ła. Do dał więc gwał tow nie ga zu, aby
prze sko czyć po nad la sem, a zwięk sze nie
ob ro tów śmi gła (du ży cię żar) wy wo ła ło
gwał tow ną re ak cję i skłon sa mo lo tu w kie -
run ku je zio ra, któ re le ża ło rów no le gle do
pa sa star to we go. Sa mo lot wpadł do wo dy,
pi lot ude rzył czo łem o kok pit i stra cił przy -
tom ność, nie mógł wy do stać się z ka bi ny...
Na stęp ne go dnia Niem cy spro wa dzi li nur -
ka, któ ry wy do był cia ło.

NK: Wil helm Gu stloff to je den z naj bar -
dziej atrak cyj nych wra ków Bał ty ku i naj bli -
ższy Pa na ser cu. Od był Pan tam wie le
nur ko wań. Czy dzię ki tym pod wod nym in -
wen ta ry za cjom od krył Pan ja kieś cie ka we
in for ma cje na te mat te go obiek tu?

JJ: To wrak pe łen ta jem nic... W ostat nich
dniach stycz nia 1945 ro ku przy go to wy wa -
no by ły sta tek pa sa żer ski „Wil helm Gu -
stloff” do ak cji „Han ni bal”, czy li do

prze wo zu Niem ców ucie ka ją cych przed
czer wo ną za ra zą, czy li Ar mią Czer wo ną. A
te raz pod fla gą Krieg sma ri ne, po ma lo wa ny
na sza ry bo jo wy mor ski ko lor, bę dzie wy -
wo ził do Nie miec ucie ki nie rów/uchodź ców
z ziem zaj mo wa nych przez na jeźdź ców,
czy li Pru sy Wschod nie. Na dzio bie i ru fie
mo co wa no dzia ła prze ciw lot ni cze. Okręt,
któ ry ostat nie czte ry la ta za cu mo wa ny przy
kei w Oksy wiu był wy ko rzy sty wa ny ja ko
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hulk za miesz ka ły przez ma ry na rzy II Dy wi -
zjo nu Szkol ne go Okrę tów Pod wod nych,
gdzie po bie ra li na uki jak tor pe do wać
alianc kie stat ki z za opa trze niem dla Eu ro py
ze Sta nów. Na pirs, gdzie stoi wła śnie „Wil -
helm Gu stloff” pod je żdża ją woj sko we cię -
ża rów ki i do ła dow ni dzio bo wej i ru fo wej
dźwi giem ła do wa ne są skrzy nie. Ale z
czym? I to jest wła śnie pierw sza ta jem ni ca.
Te go nikt nie wie. 

Oczy wi ście wów czas jesz cze tro chę nie -
miec kie go po rząd ku po zo sta ło, ja kieś do ku -
men ty o wie zio nym to wa rze idą za
to wa rem, ale je den kom plet do ku men tów
po zo sta je na okrę cie, któ ry nie ba wem bę -
dzie znisz czo ny. Dru gi kom plet po zo sta je
w Gdy ni, ale po zdo by ciu mia sta i por tu
przez So wie tów, w ogól nym ba ła ga nie, kto
bę dzie za przą tał so bie czas i gło wę, ko mu
po trzeb ne ja kieś szpar ga ły na pi sa ne po nie -

miec ku... A mo że wła śnie w tych szpar ga -
łach po nie miec ku jest roz wią za nie za gad -
ki? Na zwy kłą lo gi kę, Niem cy sta ra li się
wy wieźć wszyst ko co się da, co nie po win -
no wpaść w rę ce zdo byw ców, a więc de -
po zy ty mu ze al ne, ko ściel ne, pry wat ne,
ban ko we. Co jesz cze? Te go też wła śnie po -
szu ki wa li Ro sja nie. Na na szą ko rzyść jest
przy pusz cze nie, że Ro sja nie dys po no wa li
tyl ko sprzę tem kla sycz nym, czy li sprzę tem
cię żkim, nu rek był „nie ru cha wy”, nie wszę -
dzie mógł się prze ci snąć. Wie my, co to jest
„ści śnię cie” nur ka. Nas to zu peł nie nie do -
ty czy, a dla nur ka kla sycz ne go sta no wi po -
wa żne, wręcz śmier tel ne nie bez pie czeń -
stwo. Je śli po kład stat ku był po chy ły, nu rek
kla sycz ny stwier dzał, że jest tam nie bez pie -
czeń stwo ze śli zgu, a w kon se kwen cji cię żki
wy pa dek ci śnie nio wy lub śmierć, gdy jest
du ża ró żni ca po zio mów. I tu jest na sza wy -
ższość. Po pro stu trze ba spraw dzić, czy nie
zo sta wi li tam cze goś dla nas... To ko lej na
ta jem ni ca.

Po po łu dniu 30 stycz nia okręt rzu ca cu -
my i wy ru sza w swój ostat ni rejs, ale nikt
na wet nie przy pusz cza, nikt nie prze czu wa,
że już o 21:08 trzy so wiec kie tor pe dy
opusz czą wy rzut nie tor pe do we i z du żą
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pręd ko ścią po mkną ku swe mu prze zna cze -
niu. Ich za da nie to trze ma wy bu cha mi
znisz czyć le wą bur tę li niow ca, co spo wo -
du je za to nie cie zra nio ne go okrę tu w cią gu
63 mi nut. Si łą in er cji, po za la niu ma szy -
now ni, okręt jesz cze prze do przo du, bo je -
go 27 ty się cy ton roz pę dzo nej sta li do 12
kno tów po wo du je, że prze pły nie jesz cze
oko ło 1,5 mi li. Okręt ma dłu gość 20 me -
trów, a mo rze w tym miej scu Ła wi cy Słup -
skiej ma 43 me try. Po go da jest naj gor sza z
mo żli wych: mi nus 18o C i za wie ja śnie żna.
Na okrę cie pa nu ją egip skie ciem no ści, bo
wła śnie trze cia so wiec ka tor pe da tra fia do
sa mej ma szy now ni, co ją za le wa i wszyst -
kie agre ga ty za trzy mu ją się peł ne wo dy. Jak
zwie dza nie wra ku roz pocz niesz od dzio bu,
to zo ba czysz, że wła śnie dziób jest pra wie
ode rwa ny od ka dłu ba wra ku. Spra wa jest
wła ści wie pro sta: naj pierw pierw sza tor pe -
da wy bi ła ol brzy mia dziu rę w dzio bie. Ol -
brzy mia dziu ra, bo to prze cież nie
pan cer nik, ale sta tek pa sa żer ski, więc bla -
chy też są cień sze... 

Jak so bie zda my spra wę, że przy dłu go ści
okrę tu 208 me trów i pły nąc z trze ma dziu -
ra mi z jed nej bur ty przy głę bo ko ści 43 me -
try, wy star czy oko ło 15 czy 20 stop ni

prze chy łu na dziób i już dziób „Gu stlof fa”
szo ru je o dno! Na dnie za zna cza prze by tą
dro gę, two rząc coś w ro dza ju du żej ski by
rol ni czej z pia sku dna. No i dziób się te raz

od ry wa od kor pu su. A wła śnie w dol nej
czę ści ka dłu ba jest dzio bo wa ła dow nia, jest
ca ła ro ze rwa na, część z ła dun ku z pew no -
ścią jest znisz czo na wy bu chem 350 ki lo gra -
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mów tro ty lu, tyl ko nie wiem czy to tro tyl
ame ry kań ski przy wie zio ny do Ar chan giel -
ska, czy so wiec ki? A czy ktoś za dał so bie
tru du i prze pły nął te 1,5 mi li po dnie na kur -
sie 320, po oglą dał, po pa trzył, czy jesz cze
tam le żą skrzy nie, któ re nie zo sta ły znisz -
czo ne wy bu chem, a tyl ko wy pa dły z dziu -
ra wej ła dow ni? To ko lej na ta jem ni ca.
Mia łem oka zję prze pły nąć przez ca ły szyb
od ła dow ni dzio bo wej. Wpły wasz z dzio -
bo we go po kła du, kil ka dzie siąt me trów
kom plet nej ciem no ści i wy pły wasz przy
dnie, ko ło ro ze rwa nej ła dow ni, lą du jesz na
pia sku dna mo rza.

W so wiec kich ar miach dru gie go rzu tu
by ły „tro fiej ny je otria dy”. Ich za da niem by -
ło prze szu ki wać i kwa li fi ko wać wsze la kie
do bro do wy wo zu do ZSSR. Na przy kład
de mon to wa li szy ny do po le ro wa nia... Ła pa -
no wszyst kich jeń ców i ich też prze py ty wa -
no wzglę dem wszyst kie go, co mo żna
za brać. Więc ci woj sko wi też mie li oka zję
ze znać, co zo sta ło przy wie zio ne na pirs w
Oksy wiu cię ża rów ka mi dnia 30 stycz nia i
za ła do wa ne na okręt „Gu stloff”. Ja kie to to -
wa ry ła do wa no do sa lo nów, bo nie mie ści -
ły się w szy bie ła dow ni? Prze glą da jąc
„Księ gę Wra ków” Urzę du Mor skie go, pod

nr 73 znaj du je my opis, że jest to du ży sta -
tek o na zwie „Łe ba 1”, a na dzio bie ol brzy -
mi na pis go tyc ki mi li te ra mi z mo sią dzu. I o
co tu cho dzi, to za ta ja nie na zwy te go wra -
ka? Kto wy dał ta ką de cy zję i dla cze go zo -
sta ło to za ta jo ne? To ko lej na ta jem ni ca. Jak
wie my z hi sto rii, w la tach od 1948 do 1953
nad wra kiem zna la zło się kil ka so wiec kich
stat ków woj sko wej fir my „EPRON” zaj mu -
ją cej się pra ca mi pod wod ny mi. Przez kil ka
lat, jak tyl ko by ła do bra po go da, eki pa nur -
ków pe ne tro wa ła ten wrak. Za po mo cą dy -
na mi tu to ro wa no so bie przej ścia do
wnę trza wra ku i wy do by wa no… No wła -
śnie, co, to ko lej na ta jem ni ca. 

Dla cze go tyl ko kil ka lat pe ne tro wa no ten
wrak? Lub też dla cze go aż tak dłu go sie -
dzie li na tym wra ku? W ro ku 1994 na pi sa -
łem pi smo do kon su la tu ro syj skie go w
spra wie pe ne tra cji „Gu stlof fa”. Nie od po -
wie dzia no. Na pi sa łem do gen Le bie dzia,
któ ry 25 lat ko men de ro wał Bor nem Su li no -
wo, a te raz jest Dy rek to rem - ko man do rem
Mu zeum Mor skie go w Pe ters bur gu. Wy mie -
nia li śmy ze so bą ko re spon den cje grzecz no -
ścio we, aż zde cy do wa łem się za py tać o to,
co mnie in te re su je. Za py ta łem wła śnie o
spra wy „Gu stlof fa”. Już się wię cej nie ode -

zwał. Ko lej na ta jem ni ca. To jest ty po wa tak -
ty ka so wiec ka. Wszyst ko utaj nio ne.

NK: Ja kie pla ny ma Pan na przy szłość?
JJ: Tę wy pra wę pla nu ję od mo men tu zdo -

by cia jej ta jem ni cy. Za czę ło się to w od le -
głych cza sach. Do ćwi czeń i tre nin gów z
bu tla mi by ło po trzeb ne sprę żo ne po wie trze.
Przez przy pa dek do wie dzia łem się, że w
Przed się bior stwie Po ło wów i Usług Ry bac -
kich w Gdy ni jest sprę żar kow nia. Fir ma
mia ła po wie trze do uru cha mia nia sil ni ków
ku trów ry bac kich. Ze zło mo wa ne go nie -
miec kie go okrę tu pod wod ne go uru cho mio -
no sprę żar kę. Spra wa za czę ła się oko ło 50
lat te mu. 

Pro wa dzi łem re gu lar ne za ję cia i kur sy
nur ko wa nia swo bod ne go na ba se nie Wy -
ższej Szko ły Mor skiej. Do ćwi czeń by ły po -
trzeb ne bu tle i sprę żo ne po wie trze.
Do wie dzia łem się, że ma ją kom pre sor wy -
so ko ci śnie nio wy w Przed się bior stwie Po ło -
wów Da le ko mor skich i Usług Ry bac kich
„AR KA”. Po dob no z po rzu co ne go U -Bo ota
wy mon to wa no kom pre sor i po ma łym re -
mon cie za in sta lo wa no go na lą dzie. Wy ko -
rzy sty wa ny był do na peł nia nia sprę żo nym
po wie trzem wy so ko ci śnie nio wych bu tli
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„prze my sło wych”, któ re słu ży ły ja ko star ter
do sil ni ków die sla w ku trach ry bac kich.
Tam bli żej po zna łem jed ne go z me cha ni -
ków, któ ry na peł niał nam bu tle. Mi nę ło pa -
rę lat, aż któ re goś dnia pan Mie czy sław
opo wie dział mi pew ną hi sto rię. Kie dy miał
16 lat, zo stał przy ła pa ny na kra dzie ży ja -
błek przez ja kiś pa trol nie opo dal Pio tro gro -

du. Zo stał za mknię ty w piw ni cy. 
Oka za ło się, że jest tam z nim ja kiś czło -

wiek. Przed sta wił się ja ko lejt nant car skiej
gwar dii, któ re go za trzy mał pa trol. Do pro -
wa dzo no go do ko men dy i po roz po zna niu,
że jest bia ło gwar dyj skim ofi ce rem ska za no
na śmierć przez roz strze la nie. Wy rok na ka -
za no wy ko nać na tych miast, czy li na za jutrz

o świ cie. Ofi cer opo wie dział mu więc swo -
ją hi sto rię. Słu żył w od dzia le car skiej
„Ochra ny” i pew ne go dnia je go od dział
otrzy mał roz kaz kon wo jo wa nia car skie go
skarb ca z Mo skwy do Pio tro gro du, gdzie
cze kał jacht mo to ro wo -ża glo wy, któ rym
skar biec ma być prze wie zio ny do Za chod -
niej Eu ro py, a da lej do Szwaj ca rii. 

W mo men cie prze ła dun ku z wo zów do
jed nost ki pły wa ją cej do szła do eki py in for -
ma cja, że wła śnie bol sze wi cy za mor do wa -
li ca łą ro dzi nę Ro ma no wych i rap tem
oka za ło się, że ca ły ten skarb jest ni czyj,
czy li ni ko go, czy li… te go od dzia łu stra ży.
Nie by ło cza su na dzie le nie się łu pa mi, bo
w ka żdej chwi li mo gli być aresz to wa ni.
Szyb ko od bi li od brze gu i po pły nę li na za -
chód. Na stat ku po kłó ci li się i za czę li wal -
czyć mię dzy so bą. Fi nal nie z ca łej za ło gi
po zo stał tyl ko on je den, nie ma ją cy po ję cia
jak ste ro wać jach tem mo to ro wo -ża glo-
wym. Jacht za czął to nąć, a ofi cer do pły nął
do brze gu. 

Za pa mię tał jak był uło żo ny brzeg i la tar -
nie mor skie. Po do pły nię ciu do brze gu udał
się pie szo w kie run ku Ro sji, gdzie zo stał
poj ma ny przez bol sze wi ków. Ra no ofi cer
zo stał roz strze la ny, a pan Mie czy sław, zło -



Nuras.info 6/2018

63

dziej ja błek, tro chę po tur bo wa ny i prze gna -
ny do do mu. Miał do syć da le ko do wo je -
wódz twa rze szow skie go, ale tam wła śnie
cze ka ła na nie go ro dzi na. 

W ro ku 1926 do szła do nie go wia do -
mość, że po trze ba du żo rąk do pra cy przy
bu do wie Gdy ni, więc udał się tam, pa mię -
ta jąc o opo wie ści bia ło gwar dyj skie go ofi ce -
ra. Po sta no wił uczyć się na ry ba ka, bo to go
zbli ża ło do skar bu. Nim skoń czył na uki,
wy bu chła woj na, po tem za pa no wał re żim
ko mu ni stycz ny, więc o otrzy ma niu pasz -
por tu mo żna by ło tyl ko po ma rzyć... 

Na de szły la ta sie dem dzie sią te i stra cił na -
dzie ję na wy pra wę po ten skarb, więc w
chwi li, gdy już szy ko wał się na eme ry tu rę,
pod jął de cy zję, że wła śnie mi prze ka że tę
„ta jem ni cę ży cia”. 

Miał dwie cór ki i wy brał wła śnie mnie na
po wier ni ka! Prze ka zał mi wszyst kie za pa -
mię ta ne wskaź ni ki to po gra ficz ne. Te raz to
miej sce jest na Mo rzu Bał tyc kim, gdzie już
mo żna pod pły nąć we wska za ny punkt z do -
brą elek tro ni ką i uda jąc np. fo to gra fa pod -
wod ne go prze szu kać da ny akwen. A po tem
tyl ko to wy do być... Ale co da lej? Ko go ze
so bą za brać? Ko mu to sprze dać – czy od -
dać do mu zeum, bo tak bę dzie bez piecz -

niej dla zna laz ców? My pod tym wzglę dem
nie je ste śmy jesz cze w Eu ro pie. 

Czy ta łem nie daw no, że czte rech mło dych
płe two nur ków na tknę ło się przy pad ko wo na
za to pio ny ża glo wiec na głę bo-  ko ści ośmiu
me trów, z za war to ścią oko ło pół to ny zło -
tych mo net, któ re go od kil ku dzie się ciu lat
nie sku tecz nie po szu ki wał rząd nor we ski.
Zgod nie z prze pi sa mi po dzie lił skarb na stę -

pu ją co: 1/4 otrzy mał rząd ho len der ski, bo to
by ło ich zło to. Ko lej ne 1/4 otrzy ma ła Nor -
we gia, bo to na ich mo rzu zna le zio no zło to,
a resz tę do sta li zna laz cy... My jesz cze do te -
go „nie do ro śli śmy”...

NK: Bar dzo dzię ku ję za po dzie le nie się
z na mi ty mi fa scy nu ją cy mi opo wie ścia mi i
ży czę od na le zie nia za to pio ne go skar bu. 
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Wspo mi na jąc mój ar ty kuł na te mat
hi sto rii tra gicz ne go upad ku je sio tra w
na szych wo dach, do któ re go przy czy -
ni li śmy się my, lu dzie, dzi siaj uka zu -
ję ma łe świa teł ko w tu ne lu. Jest
szan sa, że za kil ka na ście lat ten
szla chet ny ga tu nek po wró ci do pol -
skich rzek. Mo że się to udać przy
po mo cy Ośrod ka Za ry bie nio we go w
Grzmię cy, któ ry zo stał uro czy ście
otwar ty, z udzia łem mi ni stra śro do wi -
ska, w 2009 ro ku. 

War to przy po mnieć, że nie licz ne je sio try
by ły ob ser wo wa ne w pol skich rze kach jesz -
cze w la tach sześć dzie sią tych XX wie ku,
na to miast ostat nie go – je sio tra ostro no se go
zło wio no w Wi śle w 1965 ro ku. Ry ba mia -
ła 281 cm dłu go ści i wa ży ła 135 kg. Od
tam tej po ry je sio try w Pol sce to rzad kość

spo wo do wa na wzra sta ją cy mi za nie czysz -
cze nia mi rzek oraz ich na gmin ną re gu la cją.
Ta kże roz bu do wu ją cy się prze mysł po wo -

du je, że są sku tecz nie wy pła sza ne z kra jo -
wych cie ków. Obec nie nie ma je sio trów w
ca łej zlew ni Bał ty ku. Ostat nie go zło wio no

Restytucja jesiotra – czyżby szansa

przetrwania tego gatunku?
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w 1990 ro ku u wy brze ży Es to nii, a prze cież
jesz cze w XIX wie ku War sza wa by ła głów -
nym do staw cą ka wio ru na car ski dwór.

Po ja wi ła się jed nak szan sa, aby ta szla -
chet na ry ba wró ci ła do Pol ski. Ma w tym
po móc rzą do wy pro gram re sty tu cji je sio tra.
W je go ra mach rze ki Dra wa i Drwę ca ma -

ją być za ry bia ne na ryb kiem je sio tra ostro -
no se go, pierw sze kil ka set ryb już wy pu- sz -
czo no do rzek w po przed nich la tach. Część
na ryb ku zo sta ła spe cjal nie ozna ko wa na,
nie któ re ry by wy po sa żo no w na daj ni ki te -
le me trycz ne, co po zwo li na ukow com na
lep sze po zna nie ich zwy cza jów. O ile po -

pra wi się stan kra jo wych rzek (z czym jest
co raz le piej) i znik ną na nich ba rie ry ar chi -
tek to nicz ne, jest du ża szan sa, że za kil ka -
na ście lat wy pusz czo ne te raz ry by wró cą do
rzek na tar ło. Jed nak tu taj jest ha czyk! Aby
mo żna by ło w peł ni oce nić sku tecz ność
pro gra mu, mu si mi nąć 50 lat – do te go cza -
su w Bał ty ku po win na już żyć sta bil na po -
pu la cja je sio trów ostro no sych co rocz nie
wpły wa ją ca mię dzy in ny mi do kra jo wych
rzek. Wy bu do wa ny dzię ki do ta cji Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska Ośro dek Za ry bie nio -
wy w Grzmię cy mo że w tym zna czą co po -
móc. Znaj du je się tam za rów no wy lę gar nia,
jak i pod cho wal nia, skąd nie co pod ro śnię -
te je sio try tra fią do rzek. Kra jo wy ośro dek
po zwo li też ogra ni czyć kosz ty za ry bia nia –
obec nie na dal spo ra część ikry je sio tra spro -
wa dza na jest z Ka na dy, a koszt 1 kg się ga
na wet 80 ty się cy zło tych! Na ra zie jed nak
trze ba po cze kać, aż wła sne sta do je sio trów
w ośrod ku pod ro śnie na ty le, by móc od
nie go po zy ski wać ikrę. Jak pla nu je Pol ski
Zwią zek Węd kar ski, obok pro duk cji na ryb -
ku je sio tra, ośro dek w Grzmię cy bę dzie
pro wa dził roz ród i pod chów in nych cen -
nych ga tun ków: ło so sia, tro ci a ta kże cer ty,
świn ki i brza ny. Tym cza sem za pra szam do
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za po zna nia się z fo to re la cją z ta kie go
ośrod ka w Niem czech, któ ry do sko na le ra -
dzi so bie z roz ro dem je sio tra i jest jed nym
z naj lep szych w tej dzie dzi nie.

Na ta lia Ka sow ska

Fo t.: Mi chał Mar cin kie wicz

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

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

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

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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http://www.bestdivers.pl
http://www.dziecisos.org
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Po śród licz nych, buj nie po ro śnię -
tych la sów Po je zie rza Lu bu skie go,
nie mal ukry te po mię dzy po łą czo ny mi
ze so bą je zio ra mi: Sil na Du ża, Wiel -
kie, Chłop i Stob no, skry wa się je -
zio ro Wę dro mierz. Nie zwy kle przej -
rzy ste i czy ste, choć ze wzglę du na
du żą na tu ral ną po dat ność na de gra -
da cję skla sy fi ko wa ne w III kla sie czy -
sto ści, znaj du je się na te re nie Pszcze-
w skie go Par ku Kra jo bra zo we go. 

Re jon ochro ny na tu ral nych ob sza rów
przy rod ni czych do sko na le za bez pie cza ten
zbior nik przed za nie czysz cze nia mi, co po -
zwa la na utrzy ma nie go w świet nym sta nie
sa ni tar nym.

Je zio ro Wę dro mierz, mi mo bli skie go są -
siedz twa re zer wa tu or ni to lo gicz ne go, dzię -
ki licz nym do pły wom po sia da spo re wa lo ry

tu ry stycz ne. Moc no wci na ją cy się w je zio -
ro pół wy sep, od sła nia ją cy prze pięk ny wi -
dok na ca ły zbior nik, oraz dwie za tocz ki
two rzą nie zwy kle ma low ni czą at mos fe rę

dla po bli skich le śnych ką pie lisk, na le żą -
cych do ośrod ków wy po czyn ko wych, oraz
mniej szych bądź więk szych dzi kich plaż.
Za kaz uży wa nia na te re nie akwe nu po jaz -

Jezioro Wędromierz…
przej rzy sta wo da oka la na dzi ką na tu rą
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dów spa li no wych po zwa la za cho wać nie -
sa mo wi tą ci szę, ide al nie kom po nu ją cą się
z kwit ną cym tu dzi kim ży ciem Re zer wa tu
Przy ro dy. Jest to za ką tek szcze gól nie atrak -
cyj ny dla osób szu ka ją cych cał ko wi te go
wy ci sze nia i od po czyn ku od na tło ku miej -
skie go zgieł ku.

Je zio ro Wę dro mierz o po wierzch ni 73,8
ha sta no wi je den z od cin ków dłu gie go szla -
ku ka ja ko we go, zna ne go ja ko Lu bu ski Szlak
Wod ny, pro wa dzą ce go z Trzcie la, przez le -
żą ce na te re nie Pszczew skie go Par ku Kra jo -
bra zo we go je zio ra (Wiel kie, Wę dro mierz,
Chłop), do Skwie rzy ny. Je go mak sy mal na

głę bo kość się ga ją ca oko ło 12 me trów (śred -
nio 4,9 m) i bar dzo do bra wi docz ność po -
zwa la ama to rom spor tów wod nych na
roz po czę cie przy go dy z nur ko wa niem. Jest
to rów nież zbior nik cie szą cy się uzna niem
mi ło śni ków węd kar stwa. Brak mo to ró wek i
licz ne za ro śla po zwa la ją na spo koj ne węd -
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ko wa nie i cie sze nie się przy ro dą nie zmą co -
ną ludz ką dzia łal no ścią. Wo kół je zio ra po -
wsta ło na wet kil ka ma lut kich plaż z
po mo sta mi prze zna czo nych wła śnie dla
węd ka rzy. Z ryb za miesz ku ją cych zbior nik
naj czę ściej ło wi się li ny, pło cie, oko nie,
szczu pa ki, ka ra sie, wzdrę gi a na wet sie la -
wy.

Tu ry stom wy po czy wa ją cym nad brze ga -
mi je zio ra rów nież nie bę dzie bra ko wa ło
atrak cji. Mi ło śni cy ko lar stwa mo gą wy brać
się na prze ja żdżkę tu tej szy mi tra sa mi ro we -
ro wy mi (czer wo na – li czą ca oko ło 50 km,
nie bie ska – się ga ją ca oko ło 60 km i czar na
pro wa dzą ca le śny mi dró żka mi, dro ga mi i
szo sa mi). 

Za pa leń com hi sto rii na pew no spodo ba
się jed na z naj więk szych atrak cji te go re gio -
nu – Mię dzy rzec ki Re jon Umoc nio ny
(MRU) i licz ne bun kry cze ka ją ce na zwie -
dza ją cych.

Kin ga Za toń

fot.: au tor 
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Wakacyjny konkurs Nuras.info
Główna nagroda - SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ - już czeka w redakcji na ZWYCIĘZCĘ!
Do wygrania są również latarki nurkowe, lusterka oraz inne cenne nagrody.

Jak ją zdobyć?
Wystarczy opisać swoje najwspanialsze nurkowanie, podzielić się podwodnymi emocjami i wrażeniami z głębin, które okazały
się czarujące, zaskakujące, przerażające, a z pewnością warte tego, by tam powrócić.

Jak powinien wyglądać konkursowy artykuł?
Pra sa cy fro wa nie zna ogra ni czeń, więc tekst mo że za wie rać do wol ną ilość zna ków, nie mniej szą jed nak niż 1000 słów. Ko niecz nie
do łącz do brej ja ko ści fo to gra fie, któ re nie tyl ko pod nio są wa lo ry tek stu, ale rów nież przy bli żą Cię do NA GRO DY GŁÓW NEJ. Mo żesz
do łą czyć ta kże film!

Gdzie i w jakim terminie należy przesłać artykuł?
Konkurs trwa przez całe wakacje, więc relacje można wysyłać najpóźniej do 15 października 2018.
Komplet materiałów prześlij przez naszą stronę: h6p://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
W razie problemów lub wątpliwości skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@nuras.info

Czy wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na łamach NURAS.INFO?
Na łamach Magazynu zamieścimy wszystkie prace konkursowe zaakceptowane przez Grono Redakcyjne.

W jaki sposób zostanie wyłoniony ZWYCIĘZCA?
Spośród wszystkich opublikowanych na łamach Nuras.info artykułów GŁÓWNĄ NAGRODĘ otrzyma autor najciekawszej relacji
wybranej przez Redakcję i Współpracowników Magazynu, przy czym za najlepszą pracę konkursową niekoniecznie zostanie
uznane najbardziej egzotyczne nurkowanie. Równie istotny jest sposób przedstawienia, lekkie pióro i efektowne fotografie.

Kiedy zostanie ogłoszony wynik?
SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ powędruje do ZWYCIĘZCY najpóźniej 30 października 2018.
Przewidziane są również drobne upominki dla autorów kolejnych pięciu najlepszych tekstów.

mailto:redakcja@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Je śli aku rat je ste ście lub wy bie ra -
cie się do Nie miec, go rą co po le cam
wi zy tę w bu dyn ku Mürit zeum, gdzie
znaj du je się nie zwy kle bo ga ta eks po -
zy cja pod wod ne go świa ta. Mürit zeum
jest obo wiąz ko wym punk tem pro gra -
mu zwie dza nia dla wszyst kich tu ry -
stów, ale przede wszyst kim dla
mi ło śni ków przy ro dy za fa scy no wa nych
zgłę bia niem jej ta jem nic. 

To nie zwy kłe cen trum edu ka cji eko lo -
gicz nej po ło żo ne jest nad je zio rem Müritz,
w po bli żu mia sta Wa ren. W je go środ ko -
wym punk cie umiesz czo no naj więk sze w
Niem czech akwa rium dla tu tej szych ryb,
za chwy ca ją cy pod wod ny świat wy su wa się
nam za tem na pierw szy plan. Ogrom nym
po zy ty wem tu tej szej eks po zy cji jest uzu peł -
nie nie wy sta wy no wo cze sny mi po ka za mi

Müritz 
– obowiązkowe miejsce dla pasjonatów podwodnych eksploracji
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mul ti me dial ny mi. Dla kon tra stu, po śród
roz ma itych eks po na tów przy rod ni czo -hi -
sto rycz ne go zbio ru re gio nal ne go, uwa gę
przy cią ga ją zwłasz cza te naj star sze, na -
praw dę wie ko we. Kon cep cja sa me go mu -
zeum jest bar dzo pro sta, od wie dza ją cy ma

przy jem nie spę dzić czas, przy oka zji w spo -
sób in te rak tyw ny po sze rza jąc swo ją wie dzę
z za kre su na uk przy rod ni czych oraz hi sto rii
re gio nu. Głów ne ele men ty wy sta wy pre -
zen tu ją przed sta wi cie li fau ny i flo ry oraz hi -
sto rię Po je zie rza Me klem bur skie go. Jej

cen tral nym ele men tem, jak już wspo mnia -
łam, jest naj więk sze akwa rium w Niem -
czech, o po jem no ści 100000 li trów, w
któ rym mo że my po dzi wiać ro dzi me ry by
słod ko wod ne. Po nad to w dwu dzie stu pię -
ciu akwa riach, w któ rych za pre zen to wa no
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przed sta wi cie li pra wie wszyst kich ga tun -
ków Me klem bur gii, w tym rzad kie sko ru pia -
ki i żół wie, mo żna od szu kać po nad
czter dzie ści ga tun ków wod nych. Ca ła eks -
po zy cja zo sta ła po dzie lo na na te re ny te ma -

tycz ne, w tym mię dzy in ny mi: pod wod ny
świat, pta ki, la sy, hi sto rię re gio nu i wrzo so -
wi ska. Ty siąc let nie dę by w Ive nack, ko ściół
po lny i osie dla miesz ka nio we two rzą ko lej -
ne te ma ty wy sta wo we. Ist nie je rów nież

ogród przy go da i plac za baw. Ma low ni cze
pięk no re gio nu jest za wsze na pierw szym
pla nie.

W Mürit zeum, w ra mach ko lek cji pań -
stwo wej hi sto rii na tu ral nej Me klem bur gii -
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-Po mo rza Przed nie go, znaj du je się oko ło
275 000 eks po na tów, w szcze gól no ści mię -
cza ki, owa dy, ja ja, oka zy pta ków, po ro ża i
ko lek cja geo lo gicz na. Ob szer na bi blio te ka,
li czą ca oko ło 16 000 to mów, kon cen tru je

się głów nie na „Mec klen bur gi cy” i li te ra tu -
rze na uko wej na te mat bo ta ni ki, zoo lo gii,
geo lo gii i hi sto rii na tu ral nej. Wy stę pu ją tu -
taj rów nież wy sta wy oka zjo nal ne oraz ró -
żno rod ne im pre zy, któ re są cie ka wym

uzu peł nie niem sta łej eks po zy cji. Do jazd ze
Szcze ci na do te go nie zwy kłe go miej sca zaj -
mu je za le d wie dwie go dzi ny. Z pew no ścią
war to po świę cić ten czas, aby zo ba czyć
ogrom ne akwa rium peł ne ryb lub w jed nym
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z in te rak tyw nych po koi sta nąć oko w oko z
miesz kań ca mi la su. Gdy by to jed nak wciąż
by ło za ma ło, na wschód od je zio ra znaj -
du je się naj więk szy w Niem czech las i park
na ro do wy z pie szy mi ście żka mi o dłu go ści
oko ło 400 km. Nad kra jo bra zem mia sta gó -
ru je Ko ściół św. Ma rii (XII/XIV w.) oraz Ko -
ściół św. Grze go rza (XII w.). „Po wie trze jest
tu cu dow ne i za le żnie od kie run ku wia tru,
sto jąc na na szym bal ko nie, czu ję za pach
wil got nej bry zy lub jo deł z po bli skich la -

sów”. Tak oto swój urlop w Wa ren opi sy -
wał w sierp niu 1896 ro ku pi sarz The odor
Fon ta ne. Wa ren (Müritz) jest god ne uwa gi
o ka żdej po rze ro ku. To ide al ny punkt wy -
pa do wy dla że gla rzy, nur ków i sur fu ją cych
na de sce. Rów nież w trak cie re lak su ją cej
prze ja żdżki mo żna de lek to wać się wi do -
kiem na roz le głą oko li cę.

Na ta lia Ka sow ska

fot.: Mi chał Mar cin kie wicz

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

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

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Mo im zda niem eg za mi ny to zły po -
mysł. Zaw sze jest to ro dzaj lo te rii,
ktoś mo że mieć szczę ście i zdać, bo
po dej dą mu py ta nia, ktoś mo że mieć
pe cha i nie zdać. Eg za min da je bar -
dzo nie wie le in for ma cji o spraw dza -
nym czło wie ku. Że by ko goś po znać i
spraw dzić, czy na da je się do ta kiej
czy in nej dzia łal no ści, na le ży spę dzić
z nim pe wien czas, znacz nie dłu ższy
niż czas ja kie go kol wiek po je dyn cze go
spraw dzia nu. Dla te go w pew nym sen -
sie ca ły kurs jest eg za mi nem. 

Na bie żą co, w ka żdej chwi li i pod czas ka -
żde go ćwi cze nia in struk to rzy ob ser wu ją nur -
ków i ba da ją, jak ci nur ko wie roz wią zu ją
pro ble my, któ re rów nież na bie żą co się pod -
czas nur ko wań po ja wia ją. Je śli ćwi czą cy po -

peł ni błąd, in struk tor po za ję ciach błąd ten
wy ja śni i bę dzie mo żna go spo koj nie i bez
na pię cia po pra wić. Sys tem ta ki no si na zwę
bie żą cej oce ny umie jęt no ści i w prak tycz nej
czę ści szko le nia przy jął się już na szczę ście
pra wie wszę dzie. Na szczę ście dla te go, że
eg za min prak tycz ny jest skraj nie złym po my -
słem, po nie waż po wo du je re al ne za gro że nie
zdro wia i ży cia nur ków, któ rzy pod czas eg -
za mi nu, pod da ni emo cjo nal ne mu na pię ciu,
bę dą po peł niać wię cej błę dów w tym rów -
nież po wa żniej szych niż pod czas nor mal -
nych za jęć. W kon se kwen cji ktoś mo że
naj zwy czaj niej się za bić. Dla te go eg za min
prak tycz ny jest ab so lut nie wy klu czo ny i in -
struk to rzy, któ rzy go sto su ją po peł nia ją po -
wa żny błąd. Eg za min prak tycz ny ka te go -
rycz nie po wi nien zo stać za stą pio ny przez
sys tem bie żą cej oce ny umie jęt no ści.

Jed nak rów nież eg za min teo re tycz ny jest
złym po my słem. Na le ży tak prze pro wa dzać
za ję cia, że by by ły cie ka we i nur ko wie chęt -
nie w nich uczest ni czy li. Na le ży pro wa dzić
wy kła dy dow cip nie. Roz da wać pod ręcz ni -
ki, któ re czy ta się z za in te re so wa niem. Pro -
po no wać cie ka we fil my szko le nio we na
DVD, któ re chęt nie się oglą da. Tak na le ży
bu do wać wie dzę nur ków, a nie wy mu szać
ją przez su ro wy i ry go ry stycz ny eg za min,
któ ry jak po wy żej wspo mnia łem i tak prze -
cież za wsze jest for mą lo te rii.

Zwłasz cza szko dli wy i kre tyń ski jest eg -
za min te sto wy. O ile eg za min ust ny da je eg -
za mi nu ją ce mu ja kąś szan sę po zna nia
czło wie ka, z któ rym roz ma wia, eg za min
opi so wy da je tę szan sę mniej szą, ale jed nak
umo żli wia sfor mu ło wa nie sa mo dziel nych
od po wie dzi, to eg za min te sto wy jest naj gor -

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Egzamin
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szym spo so bem spraw dze nia czy jejś wie -
dzy i umie jęt no ści. Je go je dy ną za le tą jest
ła twość spraw dza nia, ale nie po to jest edu -
ka cja, że by by ło ła two na uczy cie lo wi!

Zga dzam się, że są dzie dzi ny, w któ rych
test jest obiek tyw nym spo so bem spraw dza -
nia wie dzy. Jest to mo żli we choć by dla te -
go, że przy od po wied niej ilo ści py tań
te sto wych roz kład szczę ścia się nor ma li zu -
je a wy nik sta je się obiek tyw ny. Wów czas
zni ka pro blem „tra fie nia na do bre py ta nia”.
Jed nak w prak ty ce bar dzo rzad ko ta kie te -
sty są sto so wa ne. Uło że nie ich jest trud ną i
skom pli ko wa ną umie jęt no ścią. W nur ko wa -
niu ta kie te sty pra wie nie wy stę pu ją, peł no
jest za to nie chluj nie prze tłu ma czo nych
ame ry kań skich ma te ria łów, któ re tyl ko
„uda ją” na uko we, peł no war to ścio we roz -
wią za nia dy dak tycz ne. Tym cza sem tak na -
praw dę na da ją się wy łącz nie do śmie ci,
po nie waż nie spraw dza ją ni cze go. A ści ślej
mó wiąc spraw dza ją umie jęt ność roz wią zy -
wa nia te stów, umie jęt ność ro zu mie nia spe -
cy ficz nie sfor mu ło wa nych po le ceń, nie zaś
po ziom teo re tycz nej wie dzy o nur ko wa niu.
Przy ko rzy sta niu z ta kich te stów pre fe ro wa -
ne są oso by o umie jęt no ściach „zda wal ni -
czych”, nie zaś nur ko wych. A prze cież

cho dzi nam o to, że by oce nić wie dzę nur -
ko wą, a nie tech nicz ną umie jęt ność ra dze -
nia so bie z te sta mi. Oprócz te go, jak ła two
za uwa żyć, in ten cją za rów no stu den tów, jak
i spo rej czę ści na uczy cie li, jest naj zwy klej -
sze pój ście na ła twi znę, nie zaś do tar cie do
ja kiej kol wiek praw dy.

Kie dyś ro bi łem pi sem ne eg za mi ny teo re -
tycz ne i da wa łem zda ją cym do wy bo ru
dwie wer sje: opi so wą lub te sto wą. Po ni żej
pu bli ku ję obie wer sje ta kie go przy kła do we -
go eg za mi nu na sto pień P1. Przy zna ję, że
nie by ło to grzecz ne z mo jej stro ny, ale nie
by łem w sta nie po wstrzy mać się od wy ra -
że nia w ten spo sób mo jej na uczy ciel skiej
fru stra cji.

Eg za min teo re tycz ny na sto pień P1, wer -
sja opi so wa:

Pyt. 1, 2, 3, 4.
Pro szę po dać: (pyt. 1) przy czy ny, (pyt. 2)

ob ja wy, (pyt. 3) po stę po wa nie przed le kar -
skie oraz (pyt. 4) za po bie ga nie – w przy pad -
ku ura zu ci śnie nio we go płuc.

Pyt. 5, 6.
Pro szę wy mie nić: (pyt. 5) po do bień stwa

oraz (pyt. 6) ró żni ce po mię dzy ba ro trau mą
płuc i cho ro bą de kom pre syj ną.

Eg za min teo re tycz ny na sto pień P1, wer -
sja te sto wa:

Pyt. 1
W po wszech nej opi nii (mniej sza z tym,

czy słusz nej) eg za min te sto wy jest ła twiej -
szy niż opi so wy, jest więc oczy wi ste, że stu -
dent, któ ry pro si eg za mi na to ra o te sto wą
for mę eg za mi nu, sta wia się od ra zu na stra -
co nej po zy cji – da je bo wiem eg za mi na to -
ro wi wy raź ny sy gnał, że nie jest
przy go to wa ny, nie zna wy ma ga ne go ma te -
ria łu i boi się, czy po ra dzi so bie z eg za mi -
nem.
Pro szę pod kre ślić naj bli ższe praw dy zda nie:

Wszy scy stu den ci zda ją so bie z te go
spra wę.

Ża den stu dent nie zda je so bie z te go
spra wy.

Nie któ rzy stu den ci (ci in te li gent niej si)
zda ją so bie z te go spra wę, in ni zaś nie.

Pyt. 2
Pro szę pod kre ślić zda nie, w naj bli ższy

praw dzie spo sób wy ja śnia ją ce, dla cze go
wy bra ła pa ni/wy brał pan te sto wą for mę eg -
za mi nu za miast for my opi so wej:

Je stem do te go stop nia nie przy go to wa -
na/nie przy go to wa ny, że na wet nie wiem, o
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czym jest ten eg za min, więc li czę na to, że
mo że ja kieś po ję cia za war te w od po wie -
dziach te sto wych spo wo du ją, że coś mi się
sko ja rzy.

Nie lu bię eg za mi nów opi so wych, po nie -
waż nie ra dzę so bie z or to gra fią.

Lu bię te sty, po nie waż na wet jak się nic
nie umie, to i tak jest szan sa zdać, za kre śla -
jąc po pro stu lo so wo ja kieś od po wie dzi i li -
cząc na łut szczę ścia.

Pyt. 3
Kra dzież wie dzy po le ga ją ca na ścią ga niu

pod czas eg za mi nu jest w Pol sce nie ste ty

wciąż jesz cze czę sto spo ty ka ną prak ty ką.
Pro szę pod kre ślić naj bli ższe praw dy zda -
nie:

Tak, wła śnie dla te go wy bra łam/wy bra -
łem for mę te sto wą, bo na niej naj ła twiej
ścią gnąć – wy star czy po ro zu mieć się z part -
ne ra mi co do te go, któ re py ta nia za kre śla -
ją.

Tak sa mo ła two ścią ga się na eg za mi nie
ust nym, pi sem nym w for mie opi so wej i pi -
sem nym w for mie te sto wej.

Nie ma nic nie etycz ne go w kra dzie ży
wie dzy.

Pyt. 4, 5, 6, 7
Te raz, kie dy za gad nie nia zwią za ne z wy -

bo rem for my eg za mi nu są, jak są dzę, wy ja -
śnio ne, pro szę po dać: (pyt. 4) przy czy ny,
(pyt. 5) ob ja wy, (pyt. 6) po stę po wa nie
przed le kar skie oraz (pyt. 7) za po bie ga nie –
w przy pad ku ura zu ci śnie nio we go płuc.

Pyt. 8, 9
Pro szę wy mie nić: (pyt. 8) po do bień stwa

oraz (pyt. 9 ró żni ce po mię dzy ba ro trau mą
płuc i cho ro bą de kom pre syj ną.

Na po cząt ku eg za mi nu, gdy roz da wa łem

te kart ki z py ta nia mi, ro bi łem to tak, że by
in for ma cja o tym, ja kie są py ta nia by ła jaw -
na i oso by, któ re wy bra ły so bie wer sję te -
sto wą do wie dzia ły się, że ci, któ rzy wy bra li
wer sję opi so wą ma ją, jak wi dać, prak tycz -
nie te sa me py ta nia – tyl ko po zba wio ne po -
cząt ko wej, sar ka stycz nej czę ści. By ło z te go
spo ro śmie chu i spo ro za że no wa nych min u
zwo len ni ków te stów, ja zaś mia łem wresz -
cie swo je pięć mi nut na uczy ciel skiej ze -
msty. A co tam...

To masz Stru gal ski

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sko 20 lat ni gdy nie zda rzył się wy pa dek.

http://www.adwokat.strugalski.pl
http://www.adwokat.strugalski.pl
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
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Ja ko in struk tor nur ko wa nia dość
czę sto sły szę ta kie krót kie opo wia -
da nie: – Ja nie mo gę nur ko wać, bo
jak za nu rzy łem się w Egip cie na
trzy me try, to my śla łem, że ucho mi
roz sa dzi!

Kie dyś śmia łem się z ludz kiej nie wie dzy
na te mat pod sta wo wych me cha ni zmów fi -
zjo lo gicz nych na sze go or ga ni zmu, po pew -
nym cza sie jed nak przy ją łem po sta wę
obo jęt ną. Dziś, ja ko in struk tor i tre ner z wie -
lo let nim do świad cze niem, ze zro zu mie niem
i cier pli wo ścią słu cham tych opo wie ści i wy -
ja śniam me cha nizm, któ ry kie ru je wy rów ny -
wa niem ci śnie nia w na szych pu stych
prze strze niach or ga ni zmu, w tym w uszach.

Si łą rze czy ja ki kol wiek dys kom fort w
uchu nie jest mi ły, a czę sto za pa le nie ucha

prze cho dzo ne w dzie ciń stwie psy chicz nie
po tę gu je to przy kre uczu cie. Nie do świad -
czo ny nu rek kom plet nie nie wie, jak so bie
po ra dzić z wy rów ny wa niem ci śnie nia w
uszach, ucząc się bo wiem w płyt kim ba se -
nie, wy czu je za le d wie nie du ży dys kom fort.
Do pie ro, gdy znaj dzie się w wo dach otwar -
tych, np. w trak cie eg za mi nu, i spo tka się
ze znacz nie więk szy mi głę bo ko ścia mi, a
tym sa mym du żo więk szym ci śnie niem
dzia ła ją cym na bło ny bę ben ko we, za czy na -
ją się pro ble my.

Tłu ma czę to na po cząt ku tak – czy gdy -
by tu i te raz ktoś ka zał by zro bić ci szpa gat,
bo la ły by no gi? Oczy wi ście, że tak! Na sza
bło na bę ben ko wa pod czas za nu rze nia po -
cząt ko wo za re agu je wła śnie tak, jak ścię gna
w no gach, gdy bez roz grzew ki zro bi my
szpa gat. Ma pra wo bo leć? Oczy wi ście, że

tak. 80% po cząt ku ją cych nur ków po zna ło
ten ból. Jak by te go by ło ma ło, no wi cju sze
zma ga ją się do dat ko wo z drob ny mi lub
więk szy mi za pa le nia mi uszu. Naj czę ściej
bo wiem ja kie kol wiek za pa le nia ucha ze -
wnętrz ne go, czy też środ ko we go, zda rza się
wła śnie u – jak zwą ich po tocz nie Ame ry ka -
nie – „new bie” (czyt. niu bi, czy li no wi -
cjusz). Wbrew po zo rom pro ble my nie
za czy na ją się na wiel kich głę bi nach, kło po -
ty po wsta ją naj czę ściej w płyt kiej wo dzie,
na głę bo ko ści oko ło 4-7 me trów. To wła -
śnie tam jest naj więk sza roz prę żność ga -
zów, dla te go w tym ob sza rze naj czę ściej
do cho dzi do per fo ra cji bło ny bę ben ko wej
(pęk nię cia bło ny w uchu od dzie la ją cej
ucho środ ko we od świa ta ze wnętrz ne go).

Mu si my roz ró żnić dwie do le gli wo ści
uszu zwią za ne z nur ko wa niem.

Ucho, problemy nurków 
– jak sobie z tym radzić
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Ba ro trau ma, czy li pęk nie cie, wy buch lub
uraz me cha nicz ny oraz za pa le nie. To
pierw sze zda rza się na szczę ście nie zwy kle
rzad ko wśród pol skich nur ków. Dru ga
opcja to w za sa dzie pew nik u no wi cju szy,
choć do świad czo nym nur kom też się zda -
rza, za zwy czaj po trzech lub czte rech
dniach nur ko wa nia gdzieś na wy jeź dzie.
Co cie ka we, DAN (Di vers Alert Ne twork),
or ga ni za cja zaj mu ją ca się m.in. te ma ty ką
wy pad ków nur ko wych, ja ko głów ny uraz
ucha u no wi cju szy uzna je wła śnie per fo ra -
cje bło ny bę ben ko wej. Wy ni ka z te go, że
praw do po dob nie pol scy in struk to rzy nur ko -
wa nia do kład niej tłu ma czą swo im kur san -
tom, jak na le ży po stę po wać z uchem,
ciesz my się za tem.

Na tu ral nie uraz me cha nicz ny mo że mieć
po wa żne kon se kwen cje, w skraj nych przy -
pad kach mo że spo wo do wać na wet utra tę
słu chu.

Jak więc wy rów nać ci śnie nie w uchu
przy za nu rze niu, kie dy cię żar wo dy, tu
zwa ny ci śnie niem, pró bu je wtar gnąć nam
do ucha na pie ra jąc na bło nę bę ben ko wą?

U 90% uczą cych się nur ko wać pro ble my
z za nu rze niem wy ni ka ją ze złej tech ni ki
wy rów ny wa nia ci śnie nia w uchu. 10% to

wzglę dy me dycz ne, któ re czę sto dys kwa li -
fi ku ją z nur ko wa nia. No ta be ne ta kie oso by
bę dą mia ły trau mę rów nież la ta jąc sa mo lo -
tem, bo tam rów nież zmie nia się ci śnie nie.
Si łą rze czy po dob ne pro ble my ma ją też pi -
lo ci, szcze gól nie szyb ko la ta ją cych sa mo lo -
tów ty pu my śli wiec bo jo wy.

Za chwi lę przej dzie my do tech ni ki wy -
rów ny wa nia ci śnie nia w uchu, naj pierw

jed nak wspo mnę o le ka rzach zaj mu ją cych
się te ma ty ką ucha, czy li la ryn go lo gach.
Czę sto moi kur san ci, po nie przy jem nej
przy go dzie z uchem w wo dzie i utrzy mu ją -
cym się bó lem czy sta nem za pal nym,
wresz cie uda ją się do la ryn go lo ga. Mu si my
mieć świa do mość, że więk szość le ka rzy bę -
dzie po stę po wać tak, aby za ni żyć ja kie kol -
wiek ry zy ko nie po wo dze nia ku ra cji,
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dla te go też czę sto bę dą wy my ślać nie stwo -
rzo ne hi sto rie, aby jesz cze bar dziej prze -
stra szyć ta kie go no wi cju sza. Dla te go uda jąc
się do le ka rza, za daj mu pro ste py ta nie –
czy nur ku je al bo czy ma spe cja li za cję z

dzie dzi ny ura zów nur ko wych. Je śli tak, je -
steś w do brych rę kach i masz pew ność, że
po dej dzie rze czo wo i prak tycz nie do te ma -
tu, a przy oka zji po ga da cie so bie o nur ko -
wa niu. Je śli nie, czę sto od ra zu za le ci

an ty bio ty ki, za kaz nur ko wa nia na dwa mie -
sią ce i do da do te go opo wie ści o mo żli wo -
ści utra ty słu chu. Pa mię taj my, że nie
wszy scy le ka rze ma ją spe cja li za cje zwią za -
ne z ura za mi nur ko wy mi.

Na te mat ura zów ucha i sa me go ucha w
licz nych pu bli ka cjach bez pro ble mu znaj -
dzie my wy ja śnie nia ty pu: „Ucho skła da się
z ucha we wnętrz ne go, ucha środ ko we go i
ucha ze wnętrz ne go. Ucho ze wnętrz ne two -
rzy ma łżo wi na uszna i prze wód słu cho wy,
za koń czo ne bło ną bę ben ko wą…” Bla, bla,
bla... Już wi dzę, jak chce cie da lej czy tać,
co w tym uchu jest, jak wy glą da, ja kie są
pły ny ustro jo we, trąb ki i ja kie to wszyst ko
ma na zwy ła ciń skie... Oczy wi ście je że li je -
steś za in te re so wa ny na zew nic twem, pro szę
bar dzo, od sy łam do licz nych opra co wań na
ten te mat. Tu jed nak po sta ram się wy ja śnić
naj wa żniej sze po ję cia i za sa dy dzia ła nia
ucha w śro do wi sku pod wy ższo ne go ci śnie -
nia w wer sji dla la ika.

Pod czas za nu rze nia na stę pu je zmia na ci -
śnie nia ze wnętrz ne go, w wy ni ku cze go po -
wsta je na cisk na bło nę bę ben ko wą. Wo da
na pie ra na bło nę, któ ra wy gi na się do środ -
ka ucha (czy li wła śnie ro bi my szpa gat). Po -
przez tzw. „prze dmu chi wa nie” (la ryn go log

błona bębenkowa
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na zwie to pró bą Val sa lvy od An to nio Val -
sa lva, któ ry opi sał tę tech ni kę już w XVIII
wie ku), nu rek wy rów nu je ci śnie nie z dru -
giej stro ny bło ny bę ben ko wej, czy li w uchu
środ ko wym. Je że li ci śnie nie nie zo sta nie
wy rów na ne, cię żar wo dy na pie ra ją cy na
bło nę bę ben ko wą jest tak du ży, że ból sta -
je się nie do znie sie nia. Wów czas nu rek sa -
mo czyn nie da je dy la do gó ry. Go rzej, je śli
stra cił pły wal ność i spa da da lej w dół na
więk szą głę bo kość. Wów czas cze ka go już
tyl ko per fo ra cja, czy li pęk nię cie bło ny bę -
ben ko wej. Wo da do sta je się do ucha środ -
ko we go i za zwy czaj wte dy czło wiek
do sta je za wro tów gło wy.

Per fo ra cja nie ma pra wa zda rzyć się pod -
czas wy nu rza nia, po nie waż wów czas ci -
śnie nie sa mo czyn nie wy rów nu je się w

za to kach i uszach, chy ba że ktoś po sta no -
wił za nur ko wać z ka ta rem. W ta kim przy -
pad ku prze wo dy łą czą ce ucho z no sem są
za pcha ne i nie dzia ła to po praw nie. Ma my
wów czas do czy nie nia z blo ka dą wstecz ną.
Mó wi się o tym oczy wi ście na kur sach nur -
ko wa nia, więc w ta kich przy pad kach sa mi
je ste śmy so bie win ni.

Jak za tem prze dmu chać ucho? Mi mo że
przez la ta zo sta ło opra co wa nych co naj -
mniej kil ka tech nik, naj bar dziej po wszech -
na, uży wa na w za sa dzie przez wszyst kich
nur ków jest me to da wy my ślo na przez An -
to nio Val sa lvę. Dwo ma pal ca mi za ty kasz
nos i dmu chasz w nie go moc no, krót ko i
ener gicz nie, mniej wię cej co 50-80 cm głę -
bo ko ści. Ot, ca ła ta jem ni ca. Pa mię tasz jed -
nak, że pi sa łem o pro ble mach wy ni ka ją-
cych z nie umie jęt ne go sto so wa nia tech ni ki
wy rów ny wa nia ci śnie nia przez no wi cju szy?
No wła śnie, ni by pro ste, a jed nak cią gle są
po wie la ne te sa me błę dy. Naj lep szym spo -
so bem jest uda nie się do spe cja li sty, aby za -
de mon stro wał, jak na le ży to wy ko nać.
Spe cja li stą w tym przy pad ku jest in struk tor
nur ko wa nia, di ve ma ster, in ny do świad czo -
ny nu rek, le karz. Pod czas za nu rza nia na le -
ży ca ły czas wy rów ny wać ci śnie nie. Nie

cze kaj, aż po czu jesz dys kom fort. Nie za le -
żnie od te go, czy czu jesz ucisk w uszach,
czy jesz cze nie, dmu chaj non stop. Gdy po -
ja wi się ból, to zna czy, że je steś już za głę -
bo ko i nie masz wy rów na ne go ci śnie nia.
Wte dy mu sisz wy nu rzyć się do mo men tu,
gdy ból mi nie (nie ko niecz nie do sa mej po -
wierzch ni) i po now nie spró bo wać wy rów -
nać ci śnie nie. Nie któ re oso by ma ją tak

a błona bębenkowa (membrana tympani)
(czerwona)
b młoteczek (malleus)
c kowadełko (incus)
d strzemiączko (stapes)
e ucho środkowe (auris media)
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dro żne ka na li ki mię dzy uchem a no sem, że
wy star czy prze łknąć śli nę i ci śnie nie sa mo
się wy rów nu je. Nie wie le jest ta kich szczę -
śliw ców, a me to da naj czę ściej sto so wa na
jest przez tych nie wie dzą cych, ja ko spo sób
wy rów na nia ci śnie nia np. w win dzie czy
sa mo lo cie. Dla te go wła śnie ste war de sa da -
je nam cu kier ka, aby po bu dzić wy dzie la nie
śli ny, aby śmy mie li co prze ły kać.

In ne tech ni ki, któ re mo żna wy mie nić to:
ma newr Fren zel’a, ma newr Toyn bee’a, ma -
newr Low ry’a. Cie kaw scy na pew no znaj dą
coś na ich te mat w In ter ne cie. Do dam jesz cze
kil ka prak tycz nych, wy ni ka ją cych z do świad -
cze nia sztu czek, któ re war to sto so wać przy za -
nu rze niu pod czas nur ko wa nia. A za tem:

– za nu rza jąc się, ca ły czas trzy maj pal ce
na no sie;

– prze dmu chaj się już na po wierzch ni wo -
dy, aby zro bić so bie nad ci śnie nie w uszach,
co star czy na oko ło 1 metr pod wo dą;

– przy pro ble mie z wy rów na niem ci śnie -
nia war to cza sa mi od chy lić kap tur nur ko wy
(cza sa mi zbyt szczel nie przy le ga do ucha);

– spraw dza się też prze chy la nie gło wy z
pra wej stro ny na le wą;

– sta raj się prze dmu chi wać czę sto, na wet
co 20-30 cm, a nie do pie ro wte dy, gdy po -

czu jesz ucisk na ucho.
Zda rza się, na szczę ście eks tre mal nie

rzad ko, że żad na z tech nik nie skut ku je.
Naj praw do po dob niej jest to już pro blem
na tu ry me dycz nej, np. skrzy wio na prze gro -
da no sa, po li py, wa dli wa bu do wa ucha,
nie dro żność trąb ki Eu sta chiu sza. Być mo że
nie zbęd ny bę dzie za bieg chi rur gicz ny. Je -
że li jed nak le karz nie znaj dzie przy czy ny
na sze go pro ble mu, jest jesz cze AS W RĘ -
KA WIE. Na ryn ku mo żna do stać ma skę, któ -
ra zo sta ła za pro jek to wa na spe cjal nie dla
osób ma ją cych uszko dzo ną bło nę bę ben ko -
wą, a ta kże in ne pro ble my z usza mi, w tym
trud ność z wy rów ny wa niem ci śnie nia. Ma -
ska wy po sa żo na jest w na usz ni ki, któ re za -
po bie ga ją do sta wa niu się wo dy do uszu.
Spe cjal ne rur ki po łą czo ne z ma ską do pro -
wa dza ją po wie trze do na usz ni ków, umo żli -
wia jąc wy rów ny wa nie ci śnie nia.
Szcze gól nie przy dat na jest dla osób po dat -
nych na in fek cje i za pa le nie ucha.

A za tem do dzie ła. Nie za le żnie czy je steś
nur kiem, fre edi ve rem czy tyl ko snor kle wi -
czem – jaz da pod wo dę!

Ru di Stan kie wicz, 

Tre ner EFR nr 610805

All the best!

Rudi
Stankiewicz

Padi Staff no. 610805
www.bestdivers.pl

tel.601321557

PierszaPomocPrzedmedyczna.pl

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
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Ar ty kuł do ty czą cy ta jem ni cze go
zam ku po śród ba gien nie opo dal je -
zio ra Draw sko za po cząt ko wał po szu -
ki wa nia w sys te mie Li dar. Efekt?
In te re su ją cy!

– Ja ko mi ło śnik hi sto rii i Po je zie rza
Draw skie go ob ser wu ję ak cję Je zio ro Ta jem -
nic. W na wią za niu do ostat nich tek stów do -
ty czą cych Pia secz na i Rze po wa uda ło mi
się od na leźć na współ cze snych ma pach in -
ter ne to wych miej sca opi sy wa nych zam ków
– na pi sał do nas Pa weł Ba jer z Po lic i prze -

Spra wy zam ku – ciąg dal szy
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słał zdję cie. – To map ka z Geo por ta lu, na
któ rej wy raź nie wi dać za rys daw ne go zam -
ku po ło żo ne go na pół noc od Pia secz na.

Spra wa po ru sza na by ła w ra mach Ak cji
Je zio ro ta jem nic w ar ty ku le „Zdo by ty za -
mek i opusz czo ny ko ściół” au tor stwa Ja ro -
sła wa Lesz cze łow skie go.

Jak się oka zje, wie lu od kryć mo żna do -
ko nać do słow nie zza biur ka. Jest to mo żli -
we dzię ki no wo cze snej tech ni ce la se ro-
we go ska no wa nia grun tu Li dar, do stęp nej
przy po mo cy wspo mnia ne go Geo por ta lu.
Li dar to an giel ska na zwa lot ni cze go ska nin -
gu la se ro we go (Li ght De tec tion and Ran -
ging). Li dar prze ni ka przez ko ro ny drzew i
po ka zu je po ziom grun tu. Dzię ki te mu mo -
żna bez pro ble mu lo ka li zo wać zie mian ki,
oko py, a na wet daw ne miej sca kul tu i gro -
dzi ska. Tech ni ka ta po mo gła m.in. w od kry -
ciu kil ku wcze sno śre dnio wiecz nych gro -
dzisk w oko li cach Cza plin ka i Zło cień ca, a
ta kże ty się cy po ten cjal nych sta no wisk ar -
che olo gicz nych na świe cie.

Za pra sza my Czy tel ni ków do za ba wy, po -
nie waż ma py Li da ro we są w In ter ne cie –
więk szość oczy wi ście nie spraw dzo na pod
ką tem ar che olo gicz nym. Prze glą daj cie
zdję cia te re nu wo kół je zio ra Draw sko, Lu -

bie i po wia tu draw skie go. Przy po mo cy kla -
wi sza „Prt Sc” rób cie zrzu ty ekra nów i nad -
sy łaj cie je do nas. Mo że cie przy czy nić się
do no wych od kryć ar che olo gicz nych! Wa -
sze spo strze że nia po sta ra my się prze ka zać
ar che olo gom. Na od kryw ców cze ka ją Cer -
ty fi ka ty Uczest nic twa w Ak cji „Je zio ro Ta -
jem nic”.

Zgło sze nia przyj mu je my po przez for mu -
larz znaj du ją cy się na stro nie in ter ne to wej
pro jek tu: http://je zio ro ta jem nic.pl/zglos -in -
for ma cje/

O tym, jak po ra dzić so bie z Li da rem,
prze czy tać mo żna m.in. tu taj:

http://zdzien ni ka od kryw cy.pl/czym -jest -
-li dar -i -dla cze go -po win ni smy -z -nie go -ko -
rzy stac/

Ile jesz cze ta jem nic skry wa ją oko licz ne
te re ny? Za pra sza my do włą cze nia się w po -
szu ki wa nia!

Od kry wa li se kre ty al bu mu
Re la cja Am ba sa do ra Ak cji Je zio ro Ta jem -

nic – Da riu sza de Lorm – z V Mi sji III Se zo -
nu Ak cji Je zio ro Ta jem nic.

W trak cie week en du spo tka li śmy się, aby
za po znać się ze zdję cia mi z al bu mu, któ ry

wpadł nam w rę ce ty dzień wcze śniej oraz
po znać taj ni ki ob słu gi so na ru. Tra dy cyj nie
eki pa za czę ła zje żdżać do Cza plin ka już w
pią tek. Kwa te rą głów ną na czas V Mi sji JT
był in ter nat li ceum ogól no kształ cą ce go przy
ul. Par ko wej 2. Te goż dnia o godz. 20:00
od by ła się od pra wa i wstęp ne omó wie nie
zdjęć.

W so bo tę eki pę Je zio ra Ta jem nic oso bi -
ście przy wi tał Sta ro sta Draw ski Sta ni sław

Na kamienicach w Czaplinku przebijają napisy z
dawnego Tempelburga
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Ku czyń ski. Na spo tka niu ze Sta ro stą omó -
wi li śmy szcze gó ło wo zdję cia z po zy ska ne -
go al bu mu. Zdję cia przed sta wia ły Tem pel-
burg (dziś Cza pli nek) w la tach 1942-43. Po -
sta no wi li śmy przejść się uli ca mi Cza plin ka
i po rów nać ka mie ni ce na zdję ciach z rze -
czy wi sto ścią. Spa cer po Cza plin ku trwał do

póź nych go dzin wie czor nych. Uda ło nam
się roz po znać więk szość miejsc, ka mie nic i
ulic. Zro bi li śmy zdję cia ist nie ją cym do dziś
bu dyn kom, aby móc je po rów nać z fo to gra -
fia mi z prze szło ści.

Wie czo rem, gdy pod su mo wy wa li śmy
dzień, prze glą da jąc sta re i no we fo to gra fie,

ku na sze mu zdzi wie niu, przy szedł do nas
star szy pan, któ ry ob ser wu je Ak cję Je zio ro
Ta jem nic od sa me go po cząt ku. Ów pan
opo wia dał nam o Cza plin ku z lat 60. i 70.
Za po wie dział, że na ko lej ną ak cję rów nież
przyj dzie. Na stęp ne go dnia, czy li w nie -
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dzie lę, za po zna łem przy by łych z ob słu gą
so na ru bocz ne go.

Dzię ku je my za re la cję.
Przy po mnij my, że na sta ry al bum z nie -

spo ty ka ny mi do tąd zdję cia mi z daw ne go

Tem pel bur ga na tra fił na in ter ne to wej au kcji
Da riusz de Lorm. Sprze daw cą oka zał się –
za strze ga ją cy ano ni mo wość – po to mek
oso by, któ ra kie ro wa ła pra cą or ga ni za cji
RAD w tym mie ście (Słu żba Pra cy Rze szy w
trak cie II woj ny świa to wej po ma ga ła We hr -
mach to wi). W za ku pio nym al bu mie zna la -

zły się uni kal ne, ni gdzie do tąd nie do stęp ne
zdję cia Tem pel bur ga z okre su wo jen ne go.
Więk szość z nich do ty czy dzia łal no ści mi -
li tar nej. Zdję cia suk ce syw nie pu bli ku je na
swo im pro fi lu fa ce bo oko wym Sto wa rzy sze -
nie Hi sto rycz no – Kul tu ral ne Tem pel burg.
Wśród fo to gra fii na szą uwa gę zwró ci ło



Nuras.info 6/2018

90

zwłasz cza zdję cie je zio ra Draw sko. Na je -
go po więk sze niu „explo rer si” do strze gli
obiekt przy po mi na ją cy po szu ki wa ne go
„mi ni -ubo ota”.

Śledz two hi sto rycz ne trwa…

W V Mi sji III Se zo nu Ak cji Je zio ro Ta jem -
nic uczest ni czy li: Ja cek No wa kow ski, Sła -
wo mir Sko niecz ny, Szy mon No wa kow ski,
Ola de Lorm, Ro bert Bień ko, Da rek de
Lorm, Ma riusz Kap czuk, Da niel de Lorm,

Nor bert Piąt kow ski, Kry stian Piąt kow ski,
Sła wo mir Ko la siń ski, Iza bel la Mar chew ka,
Mo ni ka Kap czuk, Do ro ta Bar ba ra Kur piel,
An drzej Kur piel -To war nic ki, Ka mi la Maj ka,
Piotr Ja nic ki, Zbi gniew Sa pi kow ski, Ma rek
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To ma szew ski, Zo sia Kap czuk, Ho no ra ta
Ma tu szew ska, Zbi gniew Ję drze jew ski, Da -
riusz Cie szyń ski i Pa weł No wa kow ski.

Ucznio wie bli żej mo rza
W ma ju br. ucznio wie kla sy pierw szej

tech ni kum in for ma tycz ne go z Ka li sza Po -
mor skie go wzię li udział w za ję ciach z pro -
gra mo wa nia i gra fi ki kom pu te ro wej,
or ga ni zo wa nych przez Aka de mię Mor ską w

Szcze ci nie, uczel nię, któ ra ob ję ła pa tro na -
tem ka li skich in for ma ty ków.

Współ pra ca ze szcze ciń ską Aka de mią
Mor ską i utwo rze nie jej mun du ro wych klas
pa tro nac kich w Ka li szu Po mor skim i Cza -
plin ku roz po czę ło się od Ak cji „Je zio ro Ta -
jem nic”.

Czte ro dnio wy cykl za jęć z pro gra mo wa -
nia C++ oraz gra fi ki 3D pro wa dził Za stęp ca
Dy rek to ra In sty tu tu Tech no lo gii Mor skich

Aka de mii Mor skiej dr inż. Łu kasz Noz drzy -
kow ski wspól nie z wy kła dow cą mgr inż.
Mag da le ną Noz drzy kow ską. W trak cie lek -
cji uczest ni cy za po zna li się m.in. z umiesz -
cza niem ko du PHP w do ku men cie HTML,
two rze niem for mu la rzy HTML oraz ob słu -
gą da nych użyt kow ni ka w skryp tach PHP.
Mi łą od skocz nią od skom pli ko wa nych za -
jęć pro gra mi stycz nych by ły wy kła dy i ćwi -
cze nia na te mat gra fi ki 3D. Ucznio wie
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two rzy li las, w któ rym na ko niec zbu do wa -
li za mek.

Dzię ki udzia ło wi w za ję ciach, w ra mach
kon trak tu sa mo rzą do we go, pro wa dzo nych
na wy so kim po zio mie przez wy kła dow ców
Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie, mło dzi lu -
dzie ma ją szan sę roz wi nąć swo je in for ma -
tycz ne pa sje oraz zdo być wie dzę i umie -

jęt no ści w za kre sie pro gra mo wa nia C++, co
za pro cen tu je w przy szło ści w trak cie stu -
diów na wy ższych uczel niach czy pod czas
pra cy za wo do wej, np. w po szu ki wa nym na
ryn ku pra cy za wo dzie pro gra mi sty.

Mun du ro we kla sy pa tro nac kie w ZSP w
Ka li szu Po mor skim oraz Cza plin ku to po -
kło sie współ pra cy z Aka de mią Mor ską w ra -

mach Ak cji Je zio ro Ta jem nic. To, cze go się
w nich na uczy mło dzież, sta no wić bę dzie
świet ną pod sta wę do stu dio wa nia na Aka -
de mii, a w per spek ty wie do zdo by cia przy -
szło ścio wych za wo dów z wy na gro dze niem
zde cy do wa nie wy kra cza ją cym po nad prze -
cięt ną.

Wi zu al nym wy ró żni kiem kla sy pa tro nac -
kiej są mun du ry wzo ro wa ne na umun du -
rowa niu stu den tów Aka de mii Mor skiej,

Zajęcia z grafiki komputerowej Wirtualny las powoli rośnie
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ufun do wa ne przez draw skie Sta ro stwo. Kla -
sy bę dą re ali zo wa ły sze reg za jęć do dat ko -
wych, wy kra cza ją cych po za pod sta wę
pro gra mo wą w ra mach kon trak tu sa mo rzą -
do we go, pro jek tu unij ne go pro wa dzo ne go
przez Sta ro stwo.

Stro ny In ter ne to we:
ZSP Ka lisz Po mor ski www.aka de mia mor -

ska ka lisz.pl
ZSP Cza pli nek - kla sa Pa tro nac ka:

www.aka de mia mor ska cza pli nek.pl
Film z pod pi sa nia umo wy z AM:

www.youtu be.com

Hi sto ria pod sto pa mi
Je śli ma się żył kę de tek ty wa hi sto rii i sze -

ro ko otwar te oczy, od kryć mo żna do ko nać
na wet pod czas bi wa ku.

Pan Szy mon Ra dom z oko lic Po zna nia
no co wał nie daw no pod na mio tem nad je -
zio rem Draw sko – na Pół wy spie Draw skim,
przy Za to ce Pta siej. Ulo ko wał bi wak na
wznie sie niu, na prze ciw Wy spy Cza plej. Po
prze bu dze niu prze żył nie spo dzian kę:

– Do pie ro nad ra nem zo ba czy łem, że ten
za le sio ny frag ment, obok któ re go spa li śmy i
gdzie rósł pięk ny ma je sta tycz ny dąb, był

http://www.youtube.com/watch?v=KD5L3RSjYfo
http://www.akademiamorskaczaplinek.pl
http://www.akademiamorskakalisz.pl
http://www.akademiamorskakalisz.pl
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ob wa ło wa ny ka mie nia mi. Po sze dłem ka wa -
łek wy dep ta ną lek ko ście żką i zo ba czy łem
frag ment ja kichś fun da men tów, za bu do wy?
Nie ste ty nie za pu ści łem się da lej, bo mie li -
śmy ma ło cza su. Mu sną łem wzro kiem za -
le d wie to, co na ze wnątrz. Wszyst ko, co
zo ba czy łem, jest do brze wi docz ne na za łą -
czo nych zdję ciach. Do rzu ci łem też orien -
ta cyj ną fo to gra fię miej sca, w któ rym się

znaj do wa łem. Na wet na za łą czo nym zdję -
ciu sa te li tar nym wi dać jak by lek ko tę ró żni -
cę w te re nie. Ma ją Pań stwo ja ką kol wiek
in for ma cję, co to mo że być? Ja kieś sta re go -
spo dar stwo? Ele ment ob wa ro wa nia pół wy -
spu? Wi dać, że ktoś tam cho dzi od cza su
do cza su, je stem bar dzo cie kaw hi sto rii te -
go miej sca i mam na dzie ję, że mo że Pań -
stwo już coś o nim wie dzą. Nie wie dzia łem,
gdzie o to za py tać, więc na pi sa łem tu taj.
Ko or dy na ty GPS miej sca: 53.598559,
16.201474.

Dzię ku je my za na de sła nie in for ma cji.
Pro si my nie za wod nych Czy tel ni ków o
wska zów ki, co mo gło być w tym miej scu!

For mu larz kon tak to wy: http://je zio ro ta -
jem nic.pl/zglos -in for ma cje/ 

Za to ka Pta sia – opis Mar ka Hal te ra:
Za pół wy spem Ko ło mąt ma my sze ro kie

na 1200 m wej ście do du żej Za to ki Pta siej,
ogra ni czo ne od pół no cy przez Pół wy sep
Draw ski. W po ło wie dłu go ści li nii wej ścia
łą czą cej cy ple pół wy spów Ko ło mąt i Draw -
skie go pół me tra pod wo dą znaj du je się ska -
ła pod wod na. Ska łę ozna ko wa no czer wo ną
bo ją.

Na za to ce o po wierzch ni 100 ha są trzy
wy spy. Na li nii wej ścia do za to ki, w od le -

gło ści 150 m od Pół wy spu Draw skie go, le -
ży Wy spa Żu ra wia, a 200 m da lej w głąb
za to ki Wy spa Cza pla. Bli żej brze gu pół wy -
spu Ko ło mąt ma my Wy spę Ka czą. Przej ście
mię dzy Cza plą a Ka czą jest sze ro kie le d wie
na 100 m i do dat ko wo jesz cze obu stron nie

Mapka z zaznaczonym miejscem na Półwyspie
Drawskim

Okolice Półwyspu Drawskiego
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zwę żo ne przez trzci ny ota cza ją ce wy spy.
Dla te go na le ży mię dzy ni mi prze cho dzić w
osi prze smy ku. Pół to ra ki lo me tro wy wscho-
d ni brzeg Za to ki Pta siej, na le żą cy do pół -
wy spu Ko ło mąt, jest na ca łej dłu go ści za -
drze wio ny, a po brze że po ro śnię te szu wa-
ra mi. W po bli żu nie go (30-50 m) le żą dwie
ma łe nie na zwa ne jesz cze wy sep ki po łą -
czo ne z lą dem pa sem trzcin. Ostat nie 600
m te go brze gu na le ży do jed nej z dwóch
bez i mien nych ma łych za tok koń czą cych
Za to kę Pta sią. Obie za to ki do cho dzą do na -
tu ral nej gro bli wo do dzia ło wej, sze ro kiej na
100-150 m, roz dzie la ją cej je zio ro Draw sko
i je zio ro Żerd no. Po gro bli bie gnie dro ga
kra jo wa nr 163. Obie koń co we za to ki roz -
dzie la nie wiel ki, za drze wio ny pół wy sep.
Brzeg Ko ło mą tu jest ostat nim frag men tem
brze gu wschod nie go na le żą cym do mia sta
Cza pli nek. Da lej ad mi ni stro wa nie przej mu -
je Gmi na Cza pli nek.

Pół noc ny brzeg Za to ki Pta siej, o dłu go ści
1 km, na le ży do za drze wio ne go Pół wy spu
Draw skie go. Dno wzdłuż tej czę ści pół wy -
spu stro mo opa da pod ką tem 30-45 stop ni
przez 40-50 m od li nii brze go wej. Brzeg cy -
pla do cho dzą cy do wo dy, po ro śnię ty la sem
łę go wym na dłu go ści 500 m jest pła ski, a

na stęp nie prze cho dzi w kli fo wy, za le sio ny
bu kiem.

Pół wy sep Draw ski, czę ścio wo za le sio ny,
od dzie la Za to kę Pta sią od Za to ki Dra him -
skiej, do któ rej wej ście z plo sa głów ne go
ma 600 m sze ro ko ści.

Za pra sza my do nur ko wa nia!

Pa tent na Je zio ro Ta jem nic
Po wiat Draw ski po kil ku mie sią cach sta -

rań za strzegł „Je zio ro Ta jem nic” ja ko znak
to wa ro wy.

– Ak cja oraz jej lo go sta ły się to wa rem
ryn ko wym, ma ją cym okre ślo ną war tość –
tłu ma czy Sta ro sta Draw ski Sta ni sław Ku -
czyń ski. – Po uzy ska niu ochro ny pa ten to -
wej nie mu si my się mar twić, że na przy kład
przed się bior ca z in ne go re gio nu Pol ski roz -
pocz nie al ter na tyw ną ak cję pod tą sa mą na -
zwą.

Po za uzy ska niem praw nej ochro ny, nic
w kwe stii ko rzy sta nia z lo go „Je zio ro Ta -
jem nic” się nie zmie nia. Je dy ną for mal no -
ścią, po za zło że niem wnio sku, bę dzie
pod pi sa nie umo wy li cen cyj nej.

– Cie szy mnie ka żdy prze jaw wy ko rzy -
sty wa nia tej ak cji przez lo kal ny biz nes – do -

da je Sta ro sta Draw ski. – Na dal mo żna bez -
płat nie ko rzy stać z lo go Ak cji, na przy kład
do pro duk cji i sprze da ży ró żne go ro dza ju
ga dże tów. Go rą co do te go za chę cam, bo
jed nym z ce lów te go przed się wzię cia jest
po moc dla ge sto rów bra nży tu ry stycz nej w
re gio nie. Stwo rzy li śmy ni szo wy pro dukt,
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któ re go nikt in ny na świe cie nie ma. Trze ba
to wy ko rzy stać.

Do ku pie nia są już za rów no ga dże ty, jak
i odzież za opa trzo na w od po wied nie lo go.
O przy kła dach pi sze my na stro nie Ak cji
http://je zio ro ta jem nic.pl/, w za kład ce „Wo -
kół Ak cji”. Za sto so wań mo że być wie le.
Mo gą to być: ko szul ki, kub ki, czap ki, bre -
locz ki, ma gne sy lub do wol ne in ne przed -
mio ty i pa miąt ki, któ re chęt nie na by wa ją
nie tyl ko tu ry ści od wie dza ją cy Po je zie rze
Draw skie. Nie ma też prze szkód, aby lo go
Ak cji zna la zło się na stro nach in ter ne to -
wych wszyst kich za in te re so wa nych pod -
mio tów. Do tąd na ryn ku nie po ja wi ły się
jesz cze np. pocz tów ki… Chęt nie na pi sze -
my o ka żdej ini cja ty wie, je że li tyl ko otrzy -
ma my o niej in for ma cję. Na gro dą bę dzie
też Cer ty fi kat uczest nic twa w Ak cji.

Wa run kiem udzie le nia zgo dy na bez płat -
ne ko rzy sta nie z lo go Ak cji Je zio ro Ta jem -
nic do ce lów za rów no ko mer cyj nych, jak i
nie ko mer cyj nych, jest zło że nie do Sta ro -
stwa Draw skie go bar dzo pro ste go wnio sku.

Za pra sza my!
Wzór wnio sku o udzie le nie bez płat nej

zgo dy na uży wa nie lo go do stęp ny jest tu taj:
http://je zio ro ta jem nic.pl/po bierz -lo go/

Se kre ty na fo to gra fii
Od by ły się warsz ta ty fo to gra ficz ne nad

Je zio rem Ta jem nic. Świet ny po mysł!
Czerw co wa do sko na ła po go da i wa lo ry

Draw skie go Par ku Kra jo bra zo we go stwo -

Jest ujęcie -  Warsztaty fotograficzne
ZSP Kalisz Pom.

Warsztaty fotograficzne Jezioro Tajemnic
ZSP Kalisz Pom.

http://jeziorotajemnic.pl/pobierz-logo/
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rzy ły fan ta stycz ne mo żli wo ści dla fo to gra -
fów -ama to rów nad naj więk szym akwe nem
Po je zie rza Draw skie go.

W czerw cu br. człon ki nie Ko ła Fo to gra -
ficz ne go PO ZY TYW z Ze spo łu Szkół Po nad -
gim na zjal nych w Ka li szu Po mor skim wzię ły
udział w warsz ta tach fo to gra ficz nych po pro -
wa dzo nych w ra mach Ak cji Eks plo ra cyj no -

Hi sto rycz nej „Je zio ro Ta jem nic”.
Wy ko na no fo to gra fie nad je zio rem

Draw sko, w Cza plin ku, Sta rym Draw sku i
Żerd nie. By ła to do sko na ła oka zja do szli -
fo wa nia warsz ta tu fo to gra ficz ne go oraz po -
zna nia hi sto rycz nych miejsc na te re nie
po wia tu draw skie go przez uczniów ka li -
skie go Li ceum.

Warsz ta ty nad je zio rem Draw sko po pro -
wa dził opie kun ko ła, na uczy ciel geo gra fii
Pa weł Łucz ko. Przed się wzię cie otrzy ma ło
do fi nan so wa nie Za rzą du Po wia tu Draw -
skie go.

Draw ski Park Kra jo bra zo wy:
http://www.zpkwz.pl/par ki -kra jo bra zo -
we/draw ski -park -kra jo bra zo wy/

Je zio ro Ta jem nic w War sza wie!
Ser decz nie za pra sza my do nad sy ła nia

zdjęć z sym bo la mi Ak cji Je zio ro Ta jem nic.
Po ka żcie, do kąd za wę dro wa ło to przed się -
wzię cie. Po Lon dy nie, Bad Schwar tau i Rzy -
mie, dziś przy szła ko lej na na szą sto li cę.

Czekąjac na światło

Drzwi do Jeziora Tajemnic

Strażnik tajemnicy

Koło tajemnic

http://www.zpkwz.pl/parki-krajobrazowe/drawski-park-krajobrazowy/
http://www.zpkwz.pl/parki-krajobrazowe/drawski-park-krajobrazowy/
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W War sza wie Ak cję pro mo wał przy po -
mo cy ko szul ki z jej lo go miesz ka niec gmi -
ny Cza pli nek Sta ni sław Olesz kie wicz z
ro dzi ną. Zdję cia wy ko nał w ró żnych miej -

scach, m.in. w pod ró ży, ale też w naj bar -
dziej cha rak te ry stycz nych punk tach mia sta
sto łecz ne go.

Dzię ku je my za te fo to gra fie. Pro si my
Czy tel ni ków o wię cej!

Ci, któ rzy bę dą chcie li otrzy mać Cer ty fi -
kat uczest nic twa w Ak cji JT, po win ni prze -
słać zdję cie po przez spe cjal ny for mu larz:
http://je zio ro ta jem nic.pl/zglos -in for ma cje/
(w przy pad ku więk szej licz by zdjęć – pro si -
my o prze sy ła nie ich po je dyn czo).



http://aquadiver.pl
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R 2 TEC STAGE SET

TECHNICAL DIVING EQUIPMENT

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

ul. Derdowskiego 8, Szczecin  Tel/fax +48 91 453 00 17
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Czy nie myślałeś 
o wypromowaniu się 
na łamach gazety?
Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja elek tro nicz na) po -
szu ku je au to rów ar ty ku łów. Je że li znasz się na
fo to gra fii pod wod nej, nur ko wa niu, sprzę cie
nur ko wym, szko le niu płe two nur ków  i chcesz
za ist nieć w świe cie na pisz do nas. Twój ar ty kuł
mo że być opu bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi
nie jest od płat na. W za mian za to ofe ru je my Ci
jed nak pro mo cję w re no mo wa nym ma ga zy -
nie, za miesz cze nie Two je go zdję cia oraz da -
nych kon tak to wych. Na ar ty ku ły cze ka my do
20 każ de go mie sią ca pod ad re sem 
http://nu ras.in fo/.

Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak:

wydawnictwo@nuras.info

http://www.explorer.gdynia.pl
http://www.molamolawear.com
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://scubatech.pl

