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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wie lu z Was po peł nych przy gód i no wych in spi ra cji wa ka cjach się gnę ło po Nu ras.in fo po raz pierw -

szy. Bę dąc pod wra że niem peł nych ży cia ko lo ro wych raf, obej rza nych na pręd ce w ra mach egip skie go ty -
go dnia peł ne go wra żeń, po sta no wi li ście wró cić pod wo dę. Za pra gnę li ście do kład niej przyj rzeć się bo gac twu
pod wod ne go ży cia, za chwy ca ją ce go nie tyl ko fe erią barw, ale rów nież za ska ku ją ce go ró żno rod no ścią. Być
mo że da ne Wam by ło rów nież za sma ko wać choć przez chwi lę ci szy i to wa rzy szą ce go jej wra że nia ode -
rwa nia od rze czy wi sto ści, pro ble mów i iry tu ją ce go nie ustan nie dźwię ku te le fo nu, mi mo że daw no za stą -
pi li ście kla sycz ny dzwo nek od gło sa mi na tu ry. Z pew no ścią jed nak, gdy na gły en tu zjazm po zwo lił już nie co
prze bić się pod szep tom roz sąd ku, po ja wi ły się czy sto prak tycz ne py ta nia, jak do te go po dejść, gdzie się
zgło sić, czy to w ogó le jest bez piecz ne i je śli tak, to ja ki sprzęt jest po trzeb ny, a przede wszyst kim ile
to wszyst ko bę dzie kosz to wa ło pie nię dzy i cza su. Nie od po wia da my na te py ta nia wprost, pro po nu je my
za to wie le punk tów wi dze nia pre zen to wa nych przez współ pra cu ją cych z na mi wła ści cie -
li szkół nur ko wych, pro wa dzą cych ba zy i do świad czo nych in struk to rów szko lą cych nie tyl ko mło dy nur ko -
wy na ry bek, ale rów nież wpro wa dza ją cych w ko lej ne taj ni ki te go pięk ne go spor tu. Za głę bia jąc się w
lek tu rze Nu ras.in fo znaj dzie cie wie le od po wie dzi, a jed no cze śnie in spi ra cji, aby po dej mo wać ko lej ne wy -
zwa nia. Jed nym z nich mo że być opi sa nie swo ich pod wod nych przy gód i na de sła nie do nas, oczy wi ście
z so lid ną por cją fo to gra fii, mo że się bo wiem oka zać, że przy oka zji ob ja wi się Wasz ko lej ny ta lent – fo -
to gra ficz ny bądź li te rac ki.
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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 30 listopada 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 15 grudnia 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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Tak, to był ko lej ny wy jazd w to sa -
mo miej sce, ale czy oka zał się ta ki
sam? Ab so lut nie nie, wręcz od wrot -
nie! Uda ło nam się zo ba czyć wię cej
no wych miejsc, choć i tak jesz cze
spo ro zo sta ło do od kry cia i obej rze -
nia. W trak cie pod ró ży otu li ło nas
bar dzo swoj skie uczu cie, po rów ny wal -
ne z tym, ja kie po ja wia się gdy wra -
ca my do do mu, tą sa mą dro ga, któ ra
tym ra zem już się nie dłu ży ła. 

Czas jak by szyb ciej mi jał. Nie sa mo wi cie
zmie nia ją cy się kra jo braz, oraz ku na sze mu
zdzi wie niu po go da, szcze gól nie da ły się

Brać
– morze, słońce i zapachy raju
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od czuć, gdy wje żdża li śmy do ostat nie go tu -
ne lu że gna ją ce go gó ry. Na ze wnątrz by ło
13 stop ni, a po dru giej stro nie, gdy na ho ry -
zon cie za czę ło po ja wiać się mo rze, po wie -
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trze osią gnę ło 22 stop nie Cel sju sza. Nie sa -
mo wi te wra że nie, jak by wje żdża ło się w to -
tal nie in ny kli mat. Wraz z upły wem
ki lo me trów tem pe ra tu ra wciąż ro sła aż do
po nad 30 stop ni. Gdy tyl ko na szym oczom

uka zał się Split, wie dzia łem, że już za chwi -
lę po czu ję zna jo me i ma gicz ne za pa chy
roz ma ry nu, oli wy i la wen dy. Po wy je cha -
niu z pro mu na wy spę usły sza łem pięk nie
gra ją ce cy ka dy, któ re wzbu dzi ły wspo mnie -

nia z te go wspa nia łe go miej sca. Nie po my -
li łem się, po nie waż zna jo me za pa chy otu li -
ły mnie cie płą war stwą wspa nia łych
do znań, na praw dę wy wo łu ją cych wra że nie
po wro tu na swo je miej sce. Po byt roz po czął
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się w so bo tę, a dla nie któ rych już w pią tek,
co da wa ło nam dwa dni ada pta cji do moc -
ne go słoń ca oraz pysz ne go je dze nia. W po -
nie dzia łek nad szedł czas na nur ko wa nie,
po cząt ko wo z ho te lo wej pla ży, po nie waż
wie lu uczest ni ków dłu go nie nur ko wa ło, a
in ni do pie ro roz po czy na li swo ją przy go dę
z tym wspa nia łym spor tem. Choć za zwy -
czaj pierw szy dzień oka zu je się naj dłu ższy,
wszyst kim przy niósł ra dość i za do wo le nie,
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zwłasz cza że wie czor na in te gra cja po głę bi -
ła na wią za ne zna jo mo ści. Ka żde go na stęp -
ne go dnia wy pły wa li śmy ło dzią, aby
po znać bądź od wie dzić prze pięk ne miej sca
nur ko we. Cha rak te ry zo wa ły się one nie spo -
ty ka ny mi for ma cja mi skal ny mi i fa lu ją cy mi
tra wa mi mor ski mi, któ re wy glą da ły jak ła ny
zbo ża na wie trze. Mi mo że pięk no pod -
wod ne go świa ta głę bo ko za pad nie nam w
pa mięć, trze ba przy znać, że rów nież ota -
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cza ją ce go nad mor skie wi do ki po tra fi ły ca -
łą eki pę wpra wić w za chwyt.

Mo nu men tal ne, wy ra sta ją ce z mor skich
fal ska ły, uro kli we za tocz ki z ma ły mi bu -
dyn ka mi, pach ną ca sło dy czą ro ślin ność i
ota cza ją ca wszyst ko la zu ro wa wo da... Coś
pięk ne go! W tym ro ku mie li śmy licz ną gro -
mad kę świet nych dzie cia ków, tych nur ku -
ją cych i tych, któ re wła śnie przy mie rza ją się
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do pod wod nych sza leństw, nie mo gło więc
za brak nąć co dzien nej por cji wy śmie ni tej
za ba wy z ol brzy mią ilo ścią wod nych atrak -
cji. Nie spo sób by ło, na wet po nur ko wa -
niach, wy go nić dzie ci z wo dy. Ich za pał
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oraz ma gicz nie szyb kie ła do wa nie ba te rii
tyl ko po tę go wa ło i przed łu ża ło czas, któ ry
spę dza li śmy na świe żym po wie trzu do póź -

nych go dzin wie czor nych. Mi mo ogrom nej
utra ty ener gii dnia po przed nie go, dzie cia ki
od sa me go ra na by ły go to we na nur ko wa -
nie i po zna wa nie no wych miejsc. Do ro sła
część kur san tów oraz nur ków ta kże wspa -

nia le da wa ła so bie ra dę, stop nio wo osią ga -
jąc co raz wy ższe po zio my za awan so wa nia,
a co za tym idzie głę bo kość. Zaw sze sta ram
się za pa mię tać ten mo ment, kie dy kur sant
po raz pierw szy za nu rza się w wo dzie, jest
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wte dy ta ki nie po rad ny oraz lek ko zszo ko -
wa ny. Tyl ko po to, aby ostat nie go dnia kur -
su po wie dzieć mu, jak ogrom nie się zmie nił
w cią gu tak krót kie go cza su, bo co to jest
pięć dni. Aby po chwa lić, jak wspa nia le so -

bie ra dzi i że te raz już bę dzie co raz ła twiej
i przy jem niej, z nur ko wa nia na nur ko wa nie
je go do świad cze nie i umie jęt no ści bę dą
przy bie rać na si le. Gdy zda rzy się im chwil -
ka zwąt pie nia, to pro szę, aby przy po mnie li

so bie ten pierw szy mo ment za nu rze nia i od
ra zu wi dzę uśmiech na twa rzy. Tak po win -
no być. Wra ca jąc do na szej ro dzin nej wy -
pra wy, oczy wi ście nie mo gło za brak nąć
wi zy ty w sta rej owczar ni, gdzie je dli śmy
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prze pysz ną pe kę. Bę dąc w tym miej scu, za -
wsze czu ję spo kój, lek ką no stal gię oraz otu -
la ją cą wszyst ko do oko ła ci szę. To miej sce
spra wia, że czło wiek na praw dę mo że od -
po cząć, nie tyl ko fi zycz nie, ale przede
wszyst kim du cho wo i umy sło wo. Ostat nie
dwa dni po zo sta ły na zwie dza nie wy spy
oraz pla żo wa nie. Nie któ rzy wy bra li le ża ki,
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in ni wy ciecz kę do miej sco wo ści Bol, któ ra
znaj du je się po dru giej stro nie wy spy. Dro -
ga do mia stecz ka pro wa dzi przez gó ry i
pięk ne kli fo we ser pen ty ny, z któ rych mo żna

po dzi wiać cu dow ne wi do ki nad mor skich
miej sco wo ści. Jest to naj star sze mia sto na
wy spie, po sia da mnó stwo piasz czy stych i
ka mie ni stych plaż, roz cią ga ją cych się od

wschod niej za to ki Mar ti ni ca do za to ki Bla -
ca na za cho dzie. Naj bar dziej zna ną pla żą
jest Zlat ni Rat – ka mie ni sty cy pel, któ ry wci -
na się w głąb mo rza, a je go kształt i po ło że -
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nie za le żą od wia tru i prą dów mor skich, in -
ny mi sło wy to ta ka ru cho ma pla ża. Ca ła
wy spa Brač jest uni ka to wa i po sia da jesz -
cze wie le wspa nia łych miejsc do obej rze -
nia. Ma my na dzie ję, że jesz cze tam wró -

ci my, mo że nie za rok, ale w naj bli ższej
przy szło ści. 

Dzię ku je my wszyst kim uczest ni kom za
świet nie spę dzo ny czas oraz nie za po mnia -
ne chwi le. Ma my na dzie ję, że bę dzie cie

nur ko wać i jesz cze nie raz po je dzie cie z
na mi na ko lej ne ro dzin ne wy pra wy nur ko -
we.

Łu kasz Dru cis
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Tak wy glą dać bę dzie pod wod na me dy -
ta cja, któ ra od bę dzie się w li sto pa dzie te go
ro ku w egip skim Da hab. Na ty dzień przy je -
dzie tam gru pa osób pra gną cych za nur ko -
wać na Blue Ho le dla cze goś wię cej niż
sa mej przy jem no ści pod wod nej re kre acji.
Chcą oni za nur ko wać z ideą, któ rą chcą po -
dzie lić się ze świa tem. Prze sła niem jest
zwró ce nie uwa gi na stan czy sto ści wód na
pla ne cie oraz wspar cie ak tyw nych dzia łań
zmie rza ją cych do edu ka cji osób w du żej
czę ści od po wie dzial nych za za nie czysz -
cze nia. Choć to wpraw dzie – no men omen
– kro pla w mo rzu po trzeb, war to na chwi lę
za in te re so wać się ich pla na mi i za py tać sie -
bie, czy war to jest w tym nie ty po wym pro -
jek cie wziąć udział.

Dive For Life 
– zanurkuj w głąb życia

„Wy obraź so bie, że uspo ka jasz od dech, zwal niasz we wnętrz ne tem po, roz -
luź niasz cia ło i po zwa lasz, aby swo bod nie uno si ło się w sta nie nie wa żko ści…
Roz glą dasz się spo koj nie do ko ła i wi dzisz in ne oso by, tak sa mo jak ty swo -
bod nie uno szą ce się w prze strze ni. Po woli zbli ża cie się do sie bie i ła pie cie
za rę ce. Two rzy cie uno szą cy się krąg. Przez chwi lę wspól nie me dy tu je cie, po
czym ra zem wy pusz cza cie z sie bie pe łen sku pie nia od dech, któ ry w wi docz -
ny spo sób uno si się wraz z wa szy mi in ten cja mi do nie ba….”
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Już sam po mysł zor ga ni zo wa nia pod -
wod ne go krę gu jest no wy. Co praw da or ga -
ni za cja PA DI ma w swo jej ofer cie kur sy
łą czą ce jo gę i nur ko wa nie, jed nak prze pro -
wa dze nie me dy ta cji w pod wod nym ry tu ale

spo tka nia z Na tu rą, czy jak mó wią or ga ni -
za to rzy z Mat ką Zie mią w jej ło nie, da je no -
we mo żli wo ści roz wo ju oso bi ste go. Co
cie ka we, fak tycz nie ży cie wy szło z oce -
anów, jak my z wód pło do wych na szych

ma tek. Ta ana lo gia słu ży ja ko men tal na
tram po li na do we wnętrz ne go za nu rze nia
się w głąb sie bie i ni czym w fil mo wym Ava -
ta rze, po czu cia po now ne go po łą cze nia z
Na tu rą.
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To jed nak do pie ro po czą tek ca łe go pro -
jek tu. W trak cie je sien nej ak cji w Da hab na -
krę co ny zo sta nie do ku ment, w któ rym
or ga ni za to rzy prze ka żą ideę Zie mi i jej wód
ja ko nie wy mier nej war to ści, o któ rą po win -

ni śmy za dbać wszy scy. Co cie ka we, ich
pla ny ma ją kon kret ny wy miar i za ło że nia.
W ce lu skon kre ty zo wa nia swo ich dzia łań,
wy bra li jed no z od le głych miejsc na szej
pla ne ty, aby tam roz po cząć pro ce sy edu ka -

cyj ne wśród lo kal nych miesz kań ców.
Twier dzą, że wpraw dzie i u nas jest jesz cze
wie le do zro bie nia, jed nak w Eu ro pie świa -
do mość dba nia o śro do wi sko jest co raz
więk sza. Więk szość z nas se gre gu je śmie ci,
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a Unia Eu ro pej ska co ro ku prze zna cza na
śro do wi sko kwo ty idą ce w mi lio ny eu ro.
Ina czej jest jed nak w kra jach o ni ższej świa -
do mo ści zwią za nej z od po wie dzial no ścią

za zmia ny eko lo gicz ne na Zie mi. Zie mia
jest jed na, a jej wo dy ze so bą po łą czo ne.

Na po czą tek or ga ni za to rzy wy bra li In die.
Po pierw sze, we dług nich jest to miej sce

stra te gicz ne dla czy stych wód. In die to trze -
ci naj więk szy tru ci ciel wo dy na świe cie ma -
ją cy aż 7000 km li nii brze go wej. Gę ste
za lud nie nie wy brze ża, brak ka na li za cji i se -
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gre ga cji śmie ci spra wia, że wszyst kie od pa -
dy w efek cie koń czą w mo rzu. Do te go kraj
ten le ży na pół wy spie cen tral nie wy su nię -
tym w głąb Oce anu In dyj skie go. Ka żdy, kto

był w In diach, wi dział na wła sne oczy
ogrom śmiet ni ska w ja ki ten kraj się za mie -
nia. Dru gim po wo dem, dla któ re go wy bra no
In die jest fakt, że wła śnie tam te raz ist nie ją

naj bar dziej sprzy ja ją ce wa run ki dla zmia ny
na sta wie nia i uru cho mie nia pro gra mów
wspie ra ją cych czy ste wo dy. Roz wi ja ją ca się
go spo dar ka przy no si co raz wię cej pie nię dzy,
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któ re co raz czę ściej idą na eko lo gię.
Pol scy ini cja to rzy ca łej ak cji je żdżą do

In dii od kil ku na stu lat, na wią za li tam wie -
lo let nie przy jaź nie i co cie ka we twier dzą,
że to do bry mo ment, aby za ara nżo wać

współ pra cę z lo kal ny mi or ga ni za cja mi i na -
kie ro wać ich na dzia łal ność na rzecz ja ko -
ści wód. Zna jąc lo kal ną spe cy fi kę wie dzą,
że za in te re so wa nie i wspar cie Za cho du mo -
że być dla lo kal nych władz mo bi li zu ją ce,

szcze gól nie je śli du cho wą ini cja cją ca łe go
pro gra mu jest me dy ta cja – do bro na ro do we
In dii. I tak ko ło się za my ka.

Film z nur ko wa nia w Da hab oraz ca ły
do chód z tej ak cji bę dą za lą żkiem pro ce su
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o po ten cjal nie ogrom nej ska li. Z fil mem
oraz wspar ciem miej sco wych ak ty wi stów

na si nur ko wie uda dzą się do in dyj skich
wio sek, roz po czy na jąc pro gra my edu ka cyj -
ne, któ re też bę dą sfil mo wa ne. Fil my te tra -
fią do od po wied nich or ga nów zaj mu ją cych
się śro do wi skiem, po ka zu jąc za an ga żo wa -
nie lu dzi ze świa ta. Przyj dzie ko lej na ich
ruch, je śli miej sco we wła dze się za an ga żu -
ją, ca ła ak cja przy nie sie re al ny efekt. A

wszyst ko to za czną pol scy nur ko wie te go
ro ku w Da hab. Trwa na bór na warsz ta ty.
Chęt ni wciąż mo gą do łą czyć.

Tu znaj dziesz wię cej na te mat ak cji:
www.di ve for li fe.org

Dawid i Zosia Rzepeccy 

fot. Malgorzata Nicolaos



http://teclinediving.eu
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Wi dzę kwa dra to we z prze ra że nia
oczy Kry si. Jesz cze „kon tak tu je”, ale
jest o krok od wy bu chu nie kon tro lo -
wa nej pa ni ki. Znam ta kie oczy. Na -
tych miast przy po mi nam so bie, że
Kry sia mó wi ła, że ma klau stro fo bię.
Na szczę ście wi dzę, że jej chło pak,
Pio trek, spo koj nie wi si ko ło niej i
cze ka na mo ją de cy zję. Kry sia przy -
tu li ła się do piasz czy ste go spon gu na
skrzy żo wa niu, na któ rym od by wa się
sub tel ny spek takl gry świa tła sło necz -
ne go prze dzie ra ją ce go się przez ażu -
ro wy strop. 

Kry sia by ła by za chwy co na, ale te raz nie
wi dzi nic. Zaw sze wra żli wa na pod wod ne
pięk no – te raz wzrok sku pio ny ma na nie -
mym krzy ku: bła gam, za bierz mnie stąd!
Py tam, ile ma ga zu. Je ste śmy płyt ko, więc
po win na mieć nie wie le mniej ode mnie.
Też ma ło zu ży wa. Ja mam 170. Na szczę -
ście Ma rek, świe ży kur sant pod sta wo wy,

nie świa dom za gro że nia, grzecz nie cze ka
po mo jej pra wej rę ce tam, gdzie po wi nien
cze kać. Wszy scy cze ka ją na mo ją de cy zję.
Kon tro la ga zu w ze spo le, jest do brze. Po na -

wiam py ta nie – Kry siu, ile masz ga zu? Po
kil ku ner wo wych spoj rze niach na ma no -
metr uzy sku ję od po wiedź – 90. Nie jest do -
brze. Stres za czy na łap czy wie kon su mo wać

Taka sobie nie-jaskinia
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ko lej ne ba ry z bu tli. Spo koj nie, ma my dwa
wyj ścia. Mo że my pły nąć w le wo, nie wi -
docz nym śla dem resz ty gru py i prze wod ni -
ka, któ ry nas po rzu cił, mi mo że pro si łam,
że by pły nął wol no. W le wo… hm, nie je -
stem pew na czy wiem, w któ ry ko ry ta rzyk
po pły nę li, bo przede mną był Ma rek, a ja
oglą da łam się na po zo sta łą część dru ży ny,
czy za mną na dą ża ją. Po za tym nie wiem,

jak dłu ga jest ja ski nia, ani gdzie jest tam to
wyj ście… Ma cam kie sze nie. Mam szpul kę
od boj ki, ja kieś dwa dzie ścia pięć, dwa dzie -
ścia sześć me trów, do te go ko lej ną, ty le sa -
mo. Ra zem ja kieś pięć dzie siąt me trów, za
ma ło, Kry si nie wy star czy ga zu. Po za tym
jesz cze bra ku je te go, że by Ma rek się ze stre -
so wał, kie dy zo rien tu je się, że się zgu bi li -
śmy. Czy li trze ba w pra wo. Od su wam się

kil ka me trów od ścia ny śle pe go ko ry ta rzy -
ka i przy po mi nam so bie dro gę, któ rą pły nę -
li śmy. Pły nę li śmy przed tym ka mie niem,
czy za? Przed, chy ba przed... Na pew no
przed, bo prze cież tam wi dać ta kie ma lut -
kie okien ko w ra fie, któ re go na pew no nie
mi ja li śmy. Czy li trze ba skrę cić w pra wo,
mi ja jąc ka mień po le wej i da lej trzy mać się
pra wej stro ny ścia ny. Ty le pa mię tam. Ach,
jak pięk nie to słoń ce prze bi ja przez ażu ro -
wy su fit kom nat ki… Usta wiam Mar ka, że by
pły nął za mną, pod pły wam do Kry si i Piotr -
ka. Kry sia wpa trzo na we mnie jak w ob ra -
zek. Wi dzi, że je stem spo koj na i za czę łam
dzia łać, więc sku pia się na tym, co ma my
ro bić. Usta lam szyk, ja pierw sza, za mną
Ma rek, Kry sia i na koń cu Pio trek. Pły nie my
po wo li, mu szę być pew na, że pły nie my do -
brą dro gą do wą skiej szcze lin ki, któ rą wpły -
nę li śmy do środ ka. Oglą dam się na
dru ży nę, Ma rek spo koj ny i sku pio ny, Kry sia
dziel nie pły nie z ma no me trem w rę ku. Ile
masz ga zu? 90. No do brze, czy li nie jest tak
źle. Jesz cze jed na pro sta, nie ma żad nych
skrzy żo wań. I chy ba wi dzę więk szą szcze -
li nę w ra fie. Oglą dam się, dru ży na jest. Do -
pły wa my do szcze li ny, to ta! Jest na praw dę
nie sze ro ka. Oczy wi ście nie trze ba się prze -
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ci skać, ale wy pły nąć mo żna tyl ko po je dyn -
czo. Wy pły wam, od wra cam się i pa trzę, jak
gó ra ra fy wy plu wa na ze wnątrz ko lej ną oso -
bę. Zaw sze fa scy nu je mnie ta ki wi dok.
Uwiel biam przy glą dać się jak ra fa w da ha -
bo wym Ca ny onie zgrab nie wy plu wa nur -
ków na pięć dzie się ciu me trach… Tu, na
szczę ście, je ste śmy pły ciut ko, kil ka me trów.
Wszy scy są. Kry sia wy raź nie ura do wa na,
mam wra że nie, że chce rzu cić mi się na
szy ję, że by mnie uści skać. No do bra, skup -
my się, ma my jesz cze ka wał dro gi w to ni do
ło dzi. Kon tro la ga zu, na dal nie jest źle. Ja
mam 150. Kry siu, ile masz ga zu? Wi dzę
nie do wie rza nie, gdy spo glą da na ma no -
metr. Pa trzy po now nie, i jesz cze raz – 130.
Masz 130? Pod pły wam, że by spraw dzić,
pra wie 130. Nie 90, tyl ko 130! Ok, za na li -
zu je my to póź niej, na ra zie płyń my. Na
szczę ście mój od ruch kon tro lo wa nia kie -
run ku pły nię cia przy da je się po raz ko lej ny.
Pły nie my w pra wo na skos, tak że nie szczę -
sną nie -ja ski nię zo sta wia my cał kiem z ty łu.
Ma rek ze mną, z ty łu Kry sia z Pio trem.
Wszy scy w po zy tyw nych na stro jach, ja
rów nież. Na wet je śli nie tra fi my do na szej
ło dzi, to trud no. Co praw da wi si na niej
cha rak te ry stycz ny stej dż z kil ko ma octo pu -

sa mi, ale nie jest ła two tra fić w to ni na kon -
kret ną łódź, zwłasz cza je śli w oko li cy par -
ku je kil ka in nych, po dob nych. Naj wy żej
wy pu ści my boj kę, wy nu rzy my się i po cze -
ka my na po wierzch ni aż nas zgar ną. Ciem -
no nie jest, wo da cie pła, boj ki ma my, gaz
ma my. Pły nie my. Po pew nym cza sie w od -

da li po ka zu je się cień ło dzi. Chy ba na sza?
Po chwi li na jej tle – moc no zde ner wo wa -
ny prze wod nik, któ ry na nasz wi dok cie szy
się tak, jak by tra fił szóst kę w tot ka. Do pły -
wa my do tra pu i wy cho dzi my. Ku na sze mu
zdzi wie niu, na ło dzi nie wi ta nas eu fo ria
po zo sta łej czę ści gru py. At mos fe ra jest dość
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na pię ta. Ci sza przed bu rzą. Za raz do wie my
się, jak spra wa wy glą da ła ocza mi pierw szej
czę ści dru ży ny, któ ra ja kimś cu dem na dą -
ży ła za prze wod ni kiem, i o tym, co dzia ło
się u nich nad i pod wo dą….

Naj bar dziej wście kła jest Do rka. To prze -
cież jej na rze czo ny zo stał w ja ski ni i nie ży -
je. Za nim do tar li śmy na łódź, wie lo krot nie
po wta rza ła, że mnie za bi je, je śli tyl ko prze -

ży łam. Po pro stu za bi je. Ha nia, któ ra za -
wsze za cho wu je spo kój i wszyst ko umie
wy tłu ma czyć – cier pli wie uspo ka ja ła ją i
za pew nia ła, że na pew no czu wam nad
wszyst kim i nic się ni ko mu nie sta ło, że za -
raz się wy nu rzy my. To cu dow ne, że jest
pew na mo ich pod wod nych umie jęt no ści i
wie, że so bie po ra dzę. Dzię ku ję. Resz ta eki -
py po pro stu cze ka, ale Do rka roz krę ci ła

ma łe pie kieł ko i wszy scy są moc no pod de -
ner wo wa ni.

Prze wod nik wy pły nął z nie -ja ski ni, za
nim wy pły nę ła zdy sza na Ha nia, któ ra z na -
tu ry pły wa bar dzo szyb ko, a tym ra zem le -
d wie na dą ża ła, za nią Do rka i na koń cu
Woj ciech. Wte dy oka za ło się, że resz ty nie
ma. Cze ka li chwi lę, prze wod nik za glą dał
do środ ka, ale na dal ni ko go nie by ło, więc
ru szy li. Prze wod nik pod pro wa dził eki pę w
stro nę ło dzi, po ka zał kie ru nek, w któ rym
ma ją pły nąć, mia no wał li de rem dru ży ny
naj wy ższe go stop niem Woj cie cha i moc no
zde ner wo wa ny za wró cił szu kać zgu bio -
nych nur ków. W cza sie kie dy Woj ciech,
tym ra zem sta jąc na wy so ko ści za da nia, do -
pro wa dził nur ków do ło dzi – prze wod nik
prze szu ki wał ja ski nię, ale nas nie zna lazł.
Wo bec te go po pły nął do ło dzi, że by spraw -
dzić, czy nas tam nie ma. Nie by ło, wo bec
te go za nu rzył się po now nie, że by pły nąć w
na szą stro nę i wte dy… na stą pi ło cu dow ne
od na le zie nie. A na ło dzi sza la ła i pła ka ła
Do rka, że zgi nął jej na rze czo ny i że ona
mnie za bi je, jak tyl ko wyj dę…

Ca ła afe ra za czę ła się od nie win nej od -
pra wy na ło dzi… Eki pa chcia ła pły nąć na
bar dzo zna ne miej sce nur ko we Shark’s Ho -
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me, ja też, ale by ła nas nie ca ła dzie siąt ka i
mie li śmy do łą czyć do in nej eki py na ło dzi,
któ rą za wia dy wał Ja cek – zna jo my in struk -
tor cie szą cy się nie naj lep szą opi nią w śro -
do wi sku nur ko wym. Mia łam po czu cie, że
do łą cza nie do nie go to śred ni po mysł, bo
wie lo krot nie sły sza łam o je go bra ku kom -
pe ten cji. Z dru giej stro ny był sym pa tycz ny,

a my chcie li śmy zo ba czyć to słyn ne miej -
sce. Ja cek by wał w nim wie lo krot nie, więc
uzna łam, że dam mu szan sę, po pły nę li śmy.
Przed do pły nię ciem na po zy cję nur ko wą Ja -
cek zro bił krót ką od pra wę do ty czą cą miej -
sca. Za nie po ko ił mnie, gdy wspo mniał, że
w cza sie na szej wy ciecz ki pod wod nej bę -
dzie my prze pły wać przez nie wiel ki tu ne lik

w ra fie. Mia łam świe że go owu dzia ka i nie
do koń ca chcia łam za bie rać go do tu ne li -
ków. Po za tym pa mię ta łam, że Kry sia też
nie prze pa da za ta ki mi atrak cja mi. Po od -
pra wie po de szłam do Jac ka i za py ta łam
wprost, co to za kil ku me tro wy tu ne lik, o
któ rym wspo mniał i czy jest bez piecz ny dla
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OWD. Czy to ja kaś ja skin ka? Bo mo że nie
bę dzie my tam wpły wać z czę ścią mo jej eki -
py? Ja cek kil ka krot nie, pa trząc mi w oczy
za pew nił, że to tyl ko chwil ka pły nię cia, że
to nie jest żad na ja skin ka, tyl ko ta ki kil ku -
me tro wy prze smyk i że tak, oczy wi ście jest
to bez piecz ne dla wszyst kich nur ków. Na -
wet OWD… Uwie rzy łam. Kie dy pod wo dą
do pły nę li śmy do miej sca, w któ rym za czę -
ła się ca ła „ak cja”, wej ście zde cy do wa nie

mi się nie spodo ba ło. Szcze li na by ła zbyt
wą ska jak dla nur ków re kre acyj nych, ale
za nim zdą ży łam spy tać prze wod ni ka, czy
mo że my opły nąć ra fę, ten – nie py ta jąc ni -
ko go z dru ży ny czy wszyst ko OK i czy
wpły wa my do środ ka – po mknął do przo -
du. A za nim resz ta. Po nie waż szyk mie li -
śmy usta lo ny przed tem – wpły nę łam. Za
wą ską szcze lin ką otwo rzy ła się prze pięk nie
oświe tlo na, ob szer na kom nat ka z ażu ro -

wym su fi tem za chę ca ją ca do dal sze go
zwie dza nia. Tro chę się uspo ko iłam, co
praw da nie był to kil ku me tro wy tu ne lik, o
któ rym opo wia dał Ja cek, ale je śli na koń cu
tej kom nat ki jest wyj ście – da my ra dę. No i
da li śmy…. Ale to już wie cie z po cząt ku mo -
jej opo wie ści.

Kie dy na ło dzi wszy scy już nie co od sap -
nę li po ca łej ak cji, dys kret nie po de szłam do
Jac ka, któ ry nie bar dzo in te re so wał się ca łą
spra wą, spę dza jąc czas ze swo ja eki pą.
Wprost za py ta łam, dla cze go mnie okła mał
i na ra ził mo ich lu dzi na ta kie nie bez pie -
czeń stwo? Prze cież do sko na le wie, że wy -
słał nas do re gu lar nej ja ski ni, pod strop, w
któ rej po win na być po ło żo na sta ła po rę -
czów ka. Wie, bo nur ko wał tam set ki ra zy.
Ja ski nia jest nie du ża, ale ze skrzy żo wa nia -
mi i śle py mi ko ry ta rzy ka mi, dla nur ków ja -
ski nio wych lub ogar nię tych nur ków
wra ko wych do zwie dza nia je dy nie po opo -
rę czo wa niu. Dla cze go mnie okła mał? To,
co usły sza łam, prze szło mo je naj śmiel sze
ocze ki wa nia. Skła mał, bo nie miał wyj ścia,
bo wie dział, że je śli po wie mi praw dę – nie
zgo dzę się, że by śmy tam nur ko wa li, a obie -
cał to miej sce swo jej eki pie i mu siał tam po -
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pły nąć. Mnie za tka ło, ab so lut nie za tka ło.
Po tem pró bo wa łam roz ma wiać, że prze cież
gdy bym wie dzia ła – mo gli śmy okrą żyć ra fę
i nie wpły wać do środ ka, ale żad ne go wy ja -
śnie nia wię cej nie usły sza łam… By łam zbyt

za szo ko wa na, że by dys ku to wać da lej. Po -
szłam po od dy chać i za opie ko wać się swo -
imi ludź mi…

Sy ren ka

Mar gi ta Śli zow ska

PS 
Opis to po gra fii ja ski ni mo że nie być spój -

ny z jej rze czy wi stym wy glą dem. Po kil ku
la tach ty le pa mię tam. 

Część mo gło mi umknąć…
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Safari nurkowe
St. Jones

Zapraszamy na grudniowe safari nurkowe
na dalekim południu Egiptu na

najciekawszych rafach okolic St. Jones

Termin 8-15 grudnia 2018

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.bestdivers.pl
mailto:reklama@nuras.info?Subject=reklama swiateczna
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Zoo we Wro cła wiu to jed na z naj -
więk szych atrak cji tu ry stycz nych, bę -
dą ca wi zy tów ką wo je wódz twa. Co
ro ku na pły wa ją tu taj mi lio ny tu ry stów.
Kil ka lat te mu do zoo do da no no wo
po wsta łe Afry ka rium – któ re po win no
za chwy cić nie jed ne go sym pa ty ka
pod wod ne go świa ta! 

Za wej ście do Zoo Wro cław za pła ci cie
45 zł. To dość du ża kwo ta, jed nak po tym,
co tam zo ba czy łam, oce niam, że war to! Za -
nim jed nak opo wiem o Afry ka rium, war to
rów nież nad mie nić o wa żnej eks po zy cji,
szcze gól nie dla mnie ja ko dla bio lo gia, bo
wzo ro wa nej na śro do wi sku wod nym dzia -
ła ją cym w mo ich ro dzin nych stro nach. Eks -
po zy cja na zy wa się Od ra rium i jest to

Afrykarium 
– nowe miejsce na mapie wrocławskiego zoo
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ze spół akwa riów po świę co nych na tu ral ne -
mu śro do wi sku rze ki Od ry, czy li mo żna
tam zo ba czyć su my eu ro pej skie, prze pięk -
nie wy bar wio ne oko nie i pło cie, kar pie,
troć, ja zga rze, lesz cze. Te raz czas, aby
wspo mnieć kil ka słów o Afry ka rium. Jest
tam aż 15 mi lio nów li trów wo dy, 19 akwa -
riów i ba se nów. Afry ka rium po dzie lo no na
eko sys te my:

Mo rze Czer wo ne – w zbior ni ku o po jem -
no ści mi lio na li trów wo dy za chwy ca ra fa
ko ra lo wa i po nad 60 ga tun ków pięk nych,
ko lo ro wych ryb (przy głów nym wej ściu);

pla ża nad Mo rzem Czer wo nym – gdzie
ży ją pu styn ne żół wie (przy głów nym wej -
ściu);

Wiel kie Je zio ra Afry kań skie (Tan ga ni ka i
Ma la wi) – mo że my ob ser wo wać oko ło 50

ró żnych ga tun ków ryb, m.in. wie lo barw ne
pie lę gni ce (na do le bu dyn ku);

Ka nał Mo zam bic ki – je go naj więk szą
atrak cją jest 18-me tro wy prze zro czy sty tu -
nel z akry lu, któ ry umo żli wia po dzi wia nie
żół wia zie lo ne go, re ki nów, płasz czek, a ta -
kże in nych ga tun ków ryb (dół bu dyn ku);

Wschod nia Afry ka – zo ba czy my tu hi po -
po ta my ni lo we i zwie rzę ta za miesz ku ją ce
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sa wan nę, jak: gó ral ki (da le cy krew ni sło ni,
choć przy po mi na ją al pej skie świ sta ki),
mrów ni ki (czę sto my lo ne z ame ry kań ski mi
mrów ko ja da mi!) oraz dik di ki (jed ne z naj -
mniej szych an ty lop) (gó ra bu dyn ku);

Wy brze że Szkie le tów Na mi bii – miesz -
kań ca mi tej stre fy są ko ti ki afry kań skie (czę -
sto my lo ne z fo ka mi) i pin gwi ny przy lą-
d ko we (ina czej toń ce), me du zy, a ta kże cie -
ka we ga tun ki ryb, jak np. dra pie żne mu re ny

czy wie lo barw ne ja do wi te skrzy dli ce. Ob -
ser wo wać je mo żna ta kże pod wo dą, scho -
dząc pod po kład za cu mo wa ne go stat ku;

Dżun gla nad rze ką Kon go – tu cze ka nas
spo tka nie z kro ko dy la mi, wy dra mi, ma na -
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ta mi (nie zwy kłe, ro śli no żer ne ssa ki zwa ne
ta kże sy re na mi) i to wa rzy szą cy mi im ry ba -
mi – ti la pia mi oraz pta ka mi.

Pierw sze, co rzu ci ło mi się w oczy, to
ogrom ne ba se ny dla pin gwi nów i ko ti ków,
któ re mo żna ob ser wo wać z ze wnątrz, jak i
we wnątrz bu dyn ku. Na eks po zy cji Wy brze -
że szkie le tów znaj du ją się ma łe akwa ria z
mu re na mi, se le na mi i pod świe tlo ny mi na
ró żo wo me du za mi. Naj więk sze wra że nie
zro bił na mnie akry lo wy tu nel o dłu go ści 18
me trów, gdzie nad gło wa mi pły wa ły nam
re ki ny, płaszcz ki i in ne du że ry by. W Afry -
ka rium nie za bra ło rów nież akwa riów z
Ma la wią i Tan ga ni ką. Po my sło daw cą i au -
to rem Afry ka rium jest Ra do sław Ra tajsz -
czak, pre zes spół ki Zoo Wro cław. Myśl
prze wod nia Afry ka rium to pre zen ta cja eko -
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sys te mów zwią za nych ze śro do wi skiem
wod nym Czar ne go Kon ty nen tu pod ha słem:
„Ży cio daj ne wo dy Afry ki”. Na ko niec war -
to za zna czyć, że to pierw szy na świe cie ta -
ki kom pleks po świę co ny w ca ło ści fau nie

jed ne go kon ty nen tu – Afry ce. W lu tym
2017 r. zna lazł się na li ście sied miu cu dów
świa ta zoo lo gicz ne go, obok trzech ogro -
dów eu ro pej skich i trzech ame ry kań skich,
a wy bie ra no je spo śród wszyst kich ogro dów

na świe cie, któ rych jest ok. 5000. Trze ba
więc Afry ka rium, naj więk szą atrak cję wro -
cław skie go zoo, ko niecz nie zo ba czyć!

Na ta lia Ka sow ska

fot.: autor
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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

http://www.nalofoty.pl/wyjazdy
mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
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Nur ko wie uczą się na wza jem. Nie
tyl ko in struk to rzy kształ cą nur ków w
trak cie kur sów, ale rów nież dzię ki te -
mu, że w ba zie spo ty ka się wie le
osób z roz ma ity mi ba ga ża mi oso bi -
stych prak tyk, na stę pu je po mię dzy ni -
mi wy mia na wie dzy i nur ko wych
do świad czeń. Nie kie dy efekt ten po -
tra fi być na wet cen niej szy, a co naj -
mniej rów nie war to ścio wy, jak wy nik
ty po wej dy dak ty ki wy kła do wo - ćwi cze -
nio wej. 

Z prak ty ki aka de mic kiej czy szkol nej wi -
dać, że ow szem, za ję cia z na uczy cie lem są
pod sta wą, ale tak na praw dę jak prak tycz nie
roz wią zać da ny typ za da nia, czę sto stu den -
ci uczą się do pie ro od sie bie na wza jem,
kon sul tu jąc za gad nie nie mię dzy so bą. Nie
ma po wo du, że by w szko le nur ko wa nia ży -
cie to czy ło się od mien nym to rem. Szko ła

nur ko wa nia nie ist nie je prze cież w ja kiejś
od ręb nej rze czy wi sto ści, jest ta kim sa mym
ele men tem na sze go ży cia jak wszyst ko in -
ne. Nur ko wie -ucznio wie chęt nie wy mie nia -
ją się roz ma ity mi pa ten ta mi po mię dzy so bą,

na przy kład co do spo so bu umiesz cze nia la -
tar ki czy prze sy py wa nia mą ką ziem nia cza -
ną kryz ska fan drów su chych itp. Nie ma w
tym nic złe go, wręcz prze ciw nie, jest to bar -
dzo po trzeb ne, trze ba tyl ko uwa żać, że by

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Zalety dużych baz – Synergia
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nie by ły w ten spo sób po wie la ne błę dy. Dla -
te go uwa żny szef szko le nia dys kret nie słu -
cha, o czym star si ko le dzy opo wia da ją
młod szym i gdy by ga da li głu po ty, wte dy de -
li kat nie in ter we niu je, tak jed nak, że by nie

zbu rzyć ni czy je go au to ry te tu i nie po de ptać
ni czy jej am bi cji. Wy ma ga to oczy wi ście
wy so kich in ter per so nal nych umie jęt no ści
oraz kul tu ry oso bi stej, ale to nic no we go, bo
ka żda pra ca z ludź mi ich prze cież wy ma ga.

Od nie pa mięt nych cza sów zna na i sto so -
wa na jest w ta kich sy tu acjach me to da „tak,
ale”. Na przy kład, je śli sły szy my, że star szy
nu rek mó wi mło de mu, że pod czas nur ko -
wa nia w su chym ska fan drze trze ba wy wa -

fot. Miłosz Dąbrowski
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żać się wy łącz nie ska fan drem, zaś jac ke tu
pod czas za nu rze nia w ogó le się nie pom -
pu je, mu si my in ter we nio wać. Na le ży za sto -
so wać me to dę „tak, ale”, mó wiąc na
przy kład: „Ko le ga ma ra cję, tak oczy wi ście
jest, bo prze cież su cha ra za kła da my, że by

by ło cie pło, a im grub sza po dusz ka po -
wietrz na pod ska fan drem, tym lep sza izo la -
cja ter micz na, to oczy wi ste. Ale je śli
pod czas nur ko wa nia wy stę pu je szcze gól nie
wy so kie ry zy ko roz dar cia ska fan dra, na
przy kład o ostre ele men ty ka dłu ba wra ka,

wte dy na le ży jed nak część po wie trza wpu -
ścić pod czas za nu rze nia do jac ke tu, że by w
sy tu acji, gdy doj dzie do roz dar cia ska fan -
dra, nie utra cić na gle ca łej pły wal no ści.”
Sto su jąc tę me to dę ura to wa li śmy au to ry tet
ko le gi, któ ry do ko nał zbyt da le ko idą ce go

fot. Miłosz Dąbrowski
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uprosz cze nia, ale jed no cze śnie nie do pu -
ści li śmy do roz prze strze nie nia się błę du.

Uwa żać jed nak trze ba, że by nie wpaść
w pu łap kę tok sycz ne go ma ni pu lo wa nia
ludź mi i sa mym so bą. Je śli ja kiś nu rek rze -
czy wi ście wy ga du je głu po ty, któ re mo gą
ko goś za bić, na le ży re ago wać ostrzej! Nie
ma wte dy miej sca na me to dę „tak, ale”. Z

ta kim nur kiem trze ba po wa żnie po roz ma -
wiać, uwa ża jąc jed nak, że by nikt in ny tej
roz mo wy nie sły szał. Nie o to prze cież cho -
dzi, że by ko goś upo ko rzyć, na le ży się te go
wy strze gać, ale też nie na wszyst ko wol no
się zgo dzić. Je śli wi dzisz, że ktoś pro mu je
nur ko wa nia tri mik so we, któ re są prze cież
ewi dent nie nie etycz ne i skom pro mi to wa ne

ogrom ną licz bą wy pad ków, o żad nej po bła -
żli wo ści nie mo że być mo wy. Wa sze dro gi
się roz cho dzą, trze ba się ele ganc ko roz stać
i ty le.

Wra ca jąc do efek tu sy ner gii, wza jem ne
ucze nie się nur ków po ja wi się wy łącz nie w
du żej ba zie, gdzie bę dzie jed no cze śnie
wie le osób zna ją cych się na wza jem i spo ty -
ka ją cych się na przy kład na od pra wach. Jest
to ko lej na za le ta sys te mu obo wiąz ko wych
od praw, wspól nych dla wszyst kich osób
nur ku ją cych w da nej ba zie.

Czę sto wi du ję ba zy, w któ rych co praw -
da jest du żo nur ków, ale po dzie lo nych na
ma łe grup ki, któ re się ze so bą nie kon tak tu -
ją, po za zdaw ko wym „dzień do bry”, po nie -
waż ka żda z tych ekip przy je cha ła ze
swo im in struk to rem i tyl ko z nim się za da -
je. Ta ka ba za to tak na praw dę żad na ba za,
tyl ko zwy kła na bi jal nia bu tli. Sy ner gia tam
nie wy stą pi, co naj wy żej nur ko wie zer k ną
na wza jem na swe kon fi gu ra cje sprzę to we,
pod glą da jąc ukrad kiem kto co ma. Lep szy
rydz niż nic, ale nie o ta ki efekt nam cho dzi,
tyl ko o coś znacz nie bar dziej in ten syw ne -
go i efek tyw ne go.

Efekt sy ner gii wy stę pu je nie tyl ko po mię -
dzy nur ka mi, ale ta kże we wnątrz ka dry. Ko -
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niecz nie mu si być wię cej niż je den in struk -
tor, dwóch to naj mniej sza do pusz czal na
licz ba, naj le piej jed nak że by w ba zie by ło
trzech. 

Przy jed nym in struk to rze efekt sy ner gii
we wnątrz ka dry nie wy stą pi, ta ki kurs jest
ubo gi i ma mar ną ja kość szko le nia. Wa żne

jest rów nież, aby w ba zie mo żna by ło spo -
tkać nur ków ró żnych stop ni, wte dy bar dziej
do świad cze ni bę dą dzie lić się swym do -
świad cze niem z mniej do świad czo ny mi i
ja kość szko le nia nie ja ko sa mo ist nie wzro -
śnie. Du że ba zy ma ją naj wy ższą ja kość
szko le nia dzię ki te mu, że lu dzie chęt nie

dzie lą się wie dzą z in ny mi, je ste śmy bo -
wiem ga tun kiem na uczy cie li, jak po wie -
dział De smont Mor ris w ksią żce „Na ga
mał pa”. Na wia sem mó wiąc, na przy kład
Wi ki pe dia opie ra się rów nież na tym sa -
mym zja wi sku.

Gru pa w skła dzie: je den in struk tor i czte -
rech kur san tów ja dą ca ra zem w trak cie
week en du nad je zio ro nie ma szans na sko -
rzy sta nie z te go efek tu. Jest on mo żli wy tyl -
ko w du żych ba zach, w któ rych w se zo nie
in struk to rzy prze by wa ją sta le.

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 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://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
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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.100latmwrp.pl
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W sierp niu wy bra łam się z przy ja -
ciół mi na jed no dnio wy rejs po Bał ty -
ku, tym ra zem jed nak wy jąt ko wo nie
po dą ża łam tro pem wra ków i ta jem nic
ukry tych w mor skich głę bi nach. Tym
ra zem za pra gnę łam za po lo wać na
dor sza! 

Wie lu węd ka rzy ru sza na Bał tyk po przy -
go dę, wy pra wa ta ka ni jak bo wiem nie przy -
po mi na ty po we go ło wie nia ryb w je zio rach.
War to pa mię tać, że na sze mo rze jest bar -
dzo ka pry śne, trze ba się więc li czyć z
chłod nym przy ję ciem, nie tyl ko bę dąc nur -
kiem, ale rów nież pa sa że rem jed nost ki po -
ła wia ją cej da ry mo rza. Dla cze go po tej
nie co dzien nej przy go dzie uwa żam, że wy -
pra wy na dor sze war te są ka żde go wy da ne -
go na nie gro sza? Węd kar stwo mor skie, o
dzi wo, nie ma zbyt du żych wy ma gań sprzę -
to wych, jed nak nie da się ukryć, że im bar -
dziej no wo cze snym sprzę tem
dys po nu je my, tym węd ko wa nie sta je się

bar dziej kom for to we. Swo ją dzie wi czą
przy go dę z po ło wa mi dor sza roz po czę łam
w Dar ło wie, w sierp nio wy upal ny dzień.

Wy pły nę li śmy oko ło pią tej ra no. Po go da
ca ły czas do pi sy wa ła, mo rze rów nież oka -
za ło się być ła ska we i nie na ra ża ło nas na

Niezwykła wyprawa na dorsze
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wąt pli we  roz ryw ki w po sta ci bu ja nia stat ku
na fa lach. 

Na miej sce po ło wu do pły nę li śmy ko ło
siód mej ra no. Przy pierw szej pró bie, jak mo -
żna by ło się spo dzie wać, nie ste ty nie uda ło
mi się nic kom plet nie zła pać. Do pie ro do -
pły wa jąc na trze cie z ko lei miej sce od nio -
słam pierw szy suk ces – sta łam się szczę śli wą
po sia dacz ką śle dzia, kil ku sztuk kur dia błów
i jed ne go dor sza. Mi mo że mo je wy ni ki trud -

no za li czyć do spek ta ku lar nych, zu peł nie się
nie zra zi łam. W tym ro ku, z po wo du wy jąt -
ko wo wy so kich tem pe ra tur po wie trza w trak -
cie la ta, wzro sła rów nież tem pe ra tu ra wo dy
w mo rzu. Bał tyc kie fa le oka za ły się tak cie -
płe, że mo żna je by ło śmia ło po rów nać z
tem pe ra tu rą Mo rza Śród ziem ne go. Zim no -
lub nym dor szom bał tyc kim zu peł nie się to
jed nak nie spodo ba ło, więc za czę ły ucie kać
na głę bo kie wo dy. I to był wła śnie po wód,

dla cze go nie mo głam ich zła pać. War to
wspo mnieć, że naj wy ższa w tym ro ku tem -
pe ra tu ra wo dy w Bał ty ku, do kład nie w Puc -
ku, się ga ła aż 23,8 stop nia. Na brzeg
wró ci li śmy oko ło pięt na stej, do brze że mie -
li śmy dwa po sił ki w cza sie rej su. 

Oka za ło się, że nie by łam wy jąt kiem je -
śli cho dzi o mar ny po łów, pra wie ca ła za ło -
ga zła pa ła nic lub pra wie nic. Nie pod da ję
się jed nak, w tym ro ku wy bie ram się jesz -
cze na dwa rej sy, je sie nią i zi mą. Mam na -
dzie ję, że wów czas bę dę mia ła oka zję
zwe ry fi ko wać na sze po dej rze nia, że mier -
ne po ło wy by ły spo wo do wa ne wy so ką tem -
pe ra tu ry wo dy. Po le cam wszyst kim choć
raz wy brać się na ta ki rejs, spró bo wać czy
zła pie cie bak cy la. Węd kar stwo mor skie na
ku trach jest nie zwy kle wcią ga ją ce, je śli
oczy wi ście je ste ście od por ni na cho ro bę
mor ską. Na wet je śli dor sze bę dą nas upar -
cie uni kać, z po kła du mo żna ob ser wo wać
na tu rę, po dzi wiać nie zwy kłe wscho dy i za -
cho dy słoń ca. A je śli po łów nam sprzy ja, po
po wro cie mo żna do dat ko wo de lek to wać
się sa mo dziel nie przy rzą dzo ną ryb ką.

Na ta lia Ka sow ska

Fot. autor
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Nie ste ty, tych i wie lu in nych zna -
nych po wie dzeń z ust Wit ka Śmi łow -
skie go już ni gdy wię cej nie usły szy my.
W dniu 29 mar ca 2011 r. od szedł
nasz przy ja ciel, men tor. Wi tek zmarł z
przy czyn na tu ral nych w Ma le zji, gdzie
po ma gał na sze mu ko le dze zo stać
Co ur se Di rec to rem.

On na zy wał nas „dzieć mi”, my na zy wa -
li śmy go „Ta tą”. By ło to o ty le traf ne, że ka -
żdy kto przy cho dził na uczyć się cze goś od
Wit ka, czuł się na po cząt ku jak dziec ko we
mgle. Wi tek wszyst kich swo ich stu den tów
trak to wał in dy wi du al nie. Znał bar dzo do -
brze na sze naj słab sze i naj moc niej sze stro -
ny. Chy ba nie ma dru gie go ta kie go spor tu,
w któ rym tak wie le, bo na sze ży cie, za le ży
od na sze go part ne ra. Wszyst ko to bu do wa -
ło mię dzy na mi nie po wta rzal ne i wy jąt ko -
we re la cje. Wi tek był ży wą le gen dą. Brak
mi słów, że by wy ra zić żal i ubo le wa nie w
związ ku z je go śmier cią. Współ czu ję bar -
dzo je go ro dzi nie, bli skim i… so bie. Chciał -

bym że by śmy tym ar ty ku łem wszy scy ra -
zem po że gna li się z na szym ta tą, dla te go
chciał bym za cy to wać Wa sze sło wa:

Na sze po że gna nie:
„Dzię ku je Ci. Bę dę pa mię tał Two ją rę kę

na ra mie niu, Two ją mo ty wa cję i cie pło.
Bra ku je słów. Kon do len cje dla ro dzi ny, sło -
wa otu chy dla wszyst kich.”

„Wiel ki smu tek i wiel ki żal. Roz mo wa z
Wit kiem za wsze by ła przy jem no ścią i in spi -

Dzieci rafy czekają „Vasilioss” tupie nogami
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ru ją cym prze ży ciem. Za ra żał pa sją i opty -
mi zmem ży cio wym. Wszyst ko by ło dla nie -
go mo żli we. Zaw sze uśmiech nię ty,
po god ny, peł ny za pa łu..”

„Wiel ki czło wiek. Wiel kie dzie ło. Na
pew no ko goś za brak nie te raz, lecz po zo sta -
wił Wie le.”

„By łeś dla nas tro chę jak Oj ciec. Wie lu
nur ków roz po czę ło swo ją za wo do wą przy -
go dę z nur ko wa niem dzię ki To bie. In spi ro -

wa łeś i by łeś przy ja cie lem. Wit ku, Ty już te -
go nie prze czy tasz, ale nie wiesz jak strasz -
nie mi przy kro. Skła dam wy ra zy
współ czu cia Two jej ro dzi nie i wszyst kim
bli skim. Po zo sta wi łeś pust kę, któ rej nie da
się wy peł nić. Mo je na stęp ne nur ko wa nie
bę dzie w hoł dzie i z my ślą o To bie. Kie dyś
spo tka my się tam, w Wiel kim Błę ki cie.”

„To je den z dni w ży ciu, o któ rych nie
bę dę chciał pa mię tać. Wszyst kie sło wa wy -

da ją się pu ste i ba nal ne w tej sy tu acji.
Strasz nie mi przy kro. Stra ci li śmy men to ra i
przy ja cie la. Mam na dzie ję, że kie dy przyj -
dzie czas odej ścia w Wiel ki Błę kit - bę dzie
tam na mnie cze kał - na mo ście do wiecz -
no ści, ze swo im uśmie chem, obie giem za -
mknię tym w r...ęce i po wie „no Rob son -
te raz po nur ku je my...”

„To smut ne, że od sze dłeś Ta to, ale ta
ogrom na część Cie bie i Two je go ży cia, któ -
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rą nam po da ro wa łeś po zo sta je z na mi. I po -
zo sta nie tak dłu go, jak dłu go bę dą żyć Two -
je dzie ci - a masz ich tak wie le...”

„Do wie dzia łem się do pie ro te raz, dla
mnie Wi tek był Au to ry te tem w nur ko wa niu,
ale przede wszyst kim w sztu ce ży cia. Po -
dob no nie ma lu dzi nie za stą pio nych, ale jak
za stą pić Je go?”

„Dzię ku ję Ci Wit ku za ka żde cie płe sło -
wo i nie że gnam się z To bą, bo wiem, że
za wsze bę dziesz z na mi.”

„Dziś skoń czy ła się pew na epo ka w nur -
ko wa niu. Jest to bar dzo cię żki i smut ny
dzień dla bar dzo wie lu z nas. Od szedł ko -
le ga, przy ja ciel „Ta ta”- wie lu in struk to rów
nur ko wa nia. Ktoś, kto za ra żał nas swo ją pa -
sją i opty mi zmem ży cio wym. Czło wiek bar -
dzo po god ny, za wsze z „ba na nem” na
twa rzy. Peł ny za pa łu, jak i cier pli wo ści.
Dziś Wit ku od sze dłeś na swo je wiecz ne
nur ko wa nie w tym Two im uko cha nym
Wiel kim Błę ki cie... Jesz cze nie dziś, ale kie -
dyś znów się spo tka my. Wie rzę, że jak kie -
dyś usią dzie my i po ga da my o na szej
wspól nej wiel kiej pa sji - Nur ko wa niu.”

„Zdu mie wa ją ce jest czy ta nie tych
wszyst kich pięk nych słów okre śla ją cych
jed ne go, nie po wta rzal ne go czło wie ka. Ileż

to mo żna zna leźć re flek sji, od czuć, słów,
któ re uka zu ją, jak wa żnym był men to rem.
Jest to bar dzo smut ny, cię żki dzień dla wie -
lu osób. Za pa mię taj my go ta kie go, ja kie go
chce my pa mię tać, ja kim go po zna li śmy i
sta raj my się kro czyć przez ży cie z ta kim za -
pa łem, uśmie chem, pa sją jak On.”

“Wi tecz ku, Pol ska nur ku je dzię ki To bie,
dzię ku je my.“

To mek Me chliń ski

Pamię tam do kład nie dzień, w któ rym się
po zna li śmy. Umó wi li śmy się te le fo nicz nie
w ka wiar ni, w cen trum Go rzo wa Wiel ko -
pol skie go.  Przy je chał ze Szcze ci na na swo -
im mo to rze, ubra ny w skó rza ny kom bi ne -
zon. Jesz cze za nim za czę li śmy roz ma wiać
o in te re sach, już wie dzia łem, że ten czło -
wiek na dłu go za go ści w mo im ży ciu. I
wca le się nie po my li łem. Ten stan trwa do
dzi siaj. Nie za wsze się zga dza li śmy, nie za -
wsze by ło nam „po dro dze”, ale wła śnie te
mo men ty by ły naj bar dziej in spi ru ją ce! Skła -
nia ły nas do głęb szych prze my śleń. Do szu -
ka nia wła ści wych i no wa tor skich
roz wią zań, na te raz i na przy szłość. 

Oprócz wła snej pra cy i de ter mi na cji w
dą że niu do by cia do brym Co ur se Di rec to -

rem, to wła śnie głów nie Wi tek przy czy nił
się bez po śred nio i po śred nio do mo je go
dzi siej sze go suk ce su. Je stem prze ko na ny,
że jesz cze nie raz w przy szło ści bę dę się gał
pa mię cią do na szych wspól nych do świad -
czeń. Do na uk, któ re wy nio słem z na szej
kil ku let niej współ pra cy. 

W ka żdym z nas, któ rzy mie li z Nim
stycz ność, po zo sta nie na za wsze Je go cząst -
ka...

Jacek Wendołowski



http://www.dziecisos.org
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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, Rzy mie, War sza wie,
Li wer po olu, Kar pa czu i Fran cji, przy -
szła ko lej na Blu denz.

W au striac kich gó rach Ak cję pro mo wał
przy po mo cy czap ki z jej lo go po cho dzą cy
z Cza plin ka Ma riusz Ro szuk.

Ci, któ rzy bę dą chcie li opu bli ko wać u
nas swo je zdję cie i otrzy mać Cer ty fi kat

uczest nic twa w Ak cji JT, po win ni prze słać
fo to gra fię 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 -

Jezioro Tajemnic w Austrii
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my o prze sy ła nie ich po je dyn czo). Są tam
od po wied nie for mu ły zgód, któ rych trze ba
udzie lić.

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

Ga dże ty z lo go Ak cji mo żna na być w
draw skiej fir mie „Emen” oraz w cza pli nec -
kim „Sła wo gro dzie”.

Po je zie rze Draw skie.
Kra ina mio dem pły ną ca

Są już smacz ne „U -Bo oty” w Re stau ra cji
Sta ry Dra him, jest i piz za „U -Bo ot” w piz ze -
rii Los Ame ri ca nos w Cza plin ku. Jed nak re -
gion Po je zie rza Draw skie go ma też swo je
„rdzen ne” sma ki. Jed nym z nich jest prze -
pysz ny, cer ty fi ko wa ny Miód Dra him ski.

Po le ca my Pań stwa uwa dze świet ny ma -
te riał wy emi to wa ny nie daw no w pro gra mie
„Py ta nie na śnia da nie”. Jak mó wił Kon rad
Fu jar ski, miesz ka niec gmi ny Cza pli nek i je -
go głów ny bo ha ter, na gra nia trwa ły wie le
go dzin. Pod czas nich po ru szył spo ro kwe -
stii do ty czą cych pro mo cji te go pięk ne go
miej sca. Oczy wi ście nie wszyst kie z nich
zo sta ły tam prze ka za ne, po nie waż te le wi -
zja ma swo je pra wa, a ma te ria ły mu szą zo -
stać przy cię te, by zmie ści ły się w

od po wied nich ra mach cza so wych. Mi mo to
i tak uwa ża my, że jest to naj słod sza pro mo -
cja na świe cie. Gra tu lu je my!

www.py ta nie na snia da nie.tvp.pl

Je zio ro Ta jem nic na szczy cie
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, Rzy -

https://pytanienasniadanie.tvp.pl/38713581/promocja-regionow-i-regionalnej-zywnosci-cz-3
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mie, War sza wie, Li wer po olu, Kar pa czu,
Fran cji i Au strii, przy szła ko lej na Ka spro wy
Wierch.

W pol skich gó rach Ak cję pro mo wa ła
przy po mo cy ko szul ki z jej lo go Ka ta rzy na
Pę kal ska, miesz kan ka gmi ny Cza pli nek.

Ci, któ rzy bę dą chcie li opu bli ko wać u nas
swo je zdję cie i otrzy mać Cer ty fi kat uczest nic -

twa w Ak cji JT, po win ni prze słać fo to gra fię
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). Są tam od po wied nie for -
mu ły zgód, któ rych trze ba udzie lić.

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

Ga dże ty z lo go Ak cji mo żna na być w
draw skiej fir mie „Emen” oraz w cza pli nec -
kim „Sła wo gro dzie”.

Latarnia morska 
nad jeziorem Drawsko?

Ta ki in try gu ją cy i jed no cze śnie wi do wi -
sko wy po mysł za sto so wa no w Au strii. Oka -
zał się tu ry stycz nym hi tem. Czy
spraw dził by się nad wiel kim je zio rem
Draw sko?

latarnia nad jeziorem w Austri
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Na gra ni cy Au strii i Wę gier znaj du je się
je zio ro Ne zy der skie. Na koń cu mo la w Po -
de rs dor fam See, w kra ju bez mo rza, stoi au -
ten tycz na la tar nia. Miej sco wość jest
po pu lar nym miej scem wy po czyn ko wym,
po nie waż ja ko je dy na le ży bez po śred nio
nad je zio rem. La tem mo żna się tam ką pać,
pły wać stat kiem, jeź dzić na ro we rze. Kwit -

nie że glar stwo i wind sur fing. Po łu dnio wa
część je zio ra oraz przy le głe ob sza ry Se -
ewin kel i Hanság są chro nio ne przez par ki
na ro do we. Po je zio rze re gu lar nie pły wa ją
stat ki łą czą ce oko licz ne mia stecz ka.

Od 1920 je zio ro jest po dzie lo ne gra ni cą
pań stwo wą. Więk sza część po wierzch ni
na le ży do Au strii, two rząc jej naj więk szy
zbior nik wod ny. Oko ło jed nej czwar tej je -
zio ra jest po stro nie wę gier skiej. Do dać
trze ba, że oba pań stwa utwo rzy ły ko mi sję
do wspól nej go spo dar ki na je zio rze.

Każdy może być w Akcji!
Uczest ni kiem Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”

mo że zo stać ka żdy. Trze ba je dy nie prze słać
in for ma cję do ty czą cą wąt ków Ak cji, zor ga -
ni zo wać im pre zę w jej ra mach lub na de słać
re la cję z nur ko wa nia.

Wy star czy za ak cep to wać Re gu la min Ak -
cji (wraz z od po wied ni mi zgo da mi) i na de -
słać in for ma cję mo gą cą po móc w
ja ki kol wiek spo sób w Ak cji lub na de słać re -
la cję z nur ko wa nia w je zio rze Draw sko czy
Lu bie. Zbie ra my wszel kie in for ma cje mo gą -
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ce po móc w roz wi kła niu ta jem nic głę bin je -
zio ra i je go naj bli ższych oko lic, ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem in for ma cji o
dzia ła niach mi li tar nych i za to pio nych ar te -
fak tach. Sta re fo to gra fie i pocz tów ki, do ku -
men ty, ma py, wy cin ki pra so we,
wspo mnie nia i su ge stie, prze ka zy wać mo -
żna za po mo cą for mu la rza: www.je zio ro ta -
jem nic.pl

W za mian prze śle my Cer ty fi kat Uczest -
nic twa w Ak cji!

Ser decz nie za pra sza my ta kże 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. Jed ną z form uczest nic twa
w Ak cji jest ta kże zwró ce nie się do Sta ro sty
Draw skie go o Pa tro nat nad im pre zą w ra -
mach Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”. Nie od płat -
nie do dys po zy cji od da je my rów nież lo go
„JT” – mo żna nim opa try wać swo je pro duk -
ty i za ra biać na tej zna nej już mar ce tu ry -
stycz nej. Za pra sza my do współ pra cy!

O Je zio rze Ta jem nic 
na „Har cer skim Star cie”

So bot nie po po łu dnie (29.09.2018) upły -
nę ło har ce rzom ze Związ ku Dru żyn Po je zie -
rza Draw skie go na po zna wa niu taj ni ków
Ak cji Eks plo ra cyj no -Hi sto rycz nej „Je zio ro
Ta jem nic”. Sta ro sta Draw ski Sta ni sław Ku -
czyń ski spo tkał się w Szko le Pod sta wo wej nr
1 w Zło cień cu z har ce rza mi na le żą cy mi do
Związ ku Dru żyn Po je zie rza Draw skie go.
Spo tka nie roz po czął apel, w cza sie któ re go
Sta ro sta otrzy mał od har ce rzy po dzię ko wa -
nia za oka zy wa ną po moc i wspar cie.

http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/
http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/
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W dal szej czę ści spo tka nia uczest ni cy
„Har cer skie go Star tu” mie li oka zję obej rzeć
fil my, któ re po wsta ły w ra mach Ak cji „Je -
zio ro Ta jem nic”. Na stęp nie Sta ro sta wspól -

nie ze współ pra cow ni ka mi prze pro wa dził
kon kurs wie dzy o Ak cji. Or ga ni za to rzy kon -
kur su zo sta li mi le za sko cze ni po zio mem
wie dzy dzie ci i mło dzie ży na jej te mat. Ka -

żdy z uczest ni ków otrzy mał upo mi nek
zwią za ny z „Je zio rem Ta jem nic”.

Spo tka nie za koń czy ło się wspól nym pa -
miąt ko wym zdję ciem.
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W dniach 5-7.10.2018 r. od by ła się X mi -
sja Je zio ra Ta jem nic w III se zo nie trwa nia
Ak cji.

Re la cja Da riu sza de Lorm, Am ba sa do ra
Je zio ra Ta jem nic:

– Tra dy cyj nie spo tka li śmy się w in ter na -
cie cza pli nec kie go li ceum przy ul. Par ko -
wej 2. Pią te go paź dzier ni ka, przy
obia do ko la cji, usta la li śmy szcze gó ły tej mi -

sji. Oma wia li śmy ko lej ne nur ko wa nie na
głę bo kość po nad 80 me trów i za sta na wia li -
śmy się nad na stęp ną mi sją, na któ rej nur ko -
wie mo gli by za nur ko wać tak głę bo ko.

Ra no, szó ste go paź dzier ni ka, po dzie li li -
śmy się na trzy gru py i ru szy li śmy w te ren
wpro wa dza jąc w ży cie usta lo ny dzień
wcze śniej plan. Pierw sza gru pa po je cha ła
na miej sce, gdzie od bę dzie się VIII Zlot Po -

szu ki wa czy Skar bów „Ko cioł Ta jem nic”,
aby przy go to wać łą ki na przy by cie uczest -
ni ków. Dru ga eki pa spo tka ła się z wła ści -
cie la mi ło dzi ka bi no wych (któ re mu si my
wy czar te ro wać na ko lej ną ak cję), aby usta -
lić do kie dy bę dzie my mo gli ich uży wać i
gdzie mo że my je trzy mać, aby by ły bez -

Trwa trze ci se zon Je zio ra Ta jem nic
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piecz ne. Ostat nia, trze cia eki pa, wy je cha ła
nad je zio ro Łę ka, aby za nur ko wać i spraw -
dzić wi zu rę w tym cie ka wym zbior ni ku.

Człon ko wie pierw szej i dru giej eki py
wró ci li do in ter na tu o go dzi nie 14, aby
przy go to wać się na wy da rze nie „Przy ka wie
o Je zio rze Ta jem nic”.

Na spo tka niu przy ka wie wspo mi na li śmy
ak cje, któ re od by ły się na prze strze ni ostat -
nich trzech lat, a by ło o czym opo wia dać.

Część ak cji przy po mnie li śmy so bie oglą da -
jąc fil my. Opo wie ści przy ka wie mia ły
trwać mak sy mal nie dwie go dzi ny, ku na -
sze mu zdzi wie niu, lu dzie chcie li słu chać o
ak cji, nie nu dzi li się, a roz mo wy prze cią -
gnę ły się do bli sko czte rech go dzin. Mo że
to ma gia miej sca, smacz ny tort i ka wa stwo -
rzy ły sprzy ja ją cą at mos fe rę, a mo że pa sja
lu dzi, któ rzy opo wia da li o swo ich prze ży -
ciach pod czas mi sji JT. Wa żne, że lu dzie

słu cha li oraz an ga żo wa li się w dys ku sję i
opo wia da nia.

Po roz mo wach przy tor cie więk szość
osób przy by łych na X mi sję JT uda ło się do
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ki na w Zło cień cu. Przy by ła tam też trze cia
eki pa, któ ra ro bi ła roz po zna nie w je zio rze
Łę ka. Gdy se ans się za koń czył, wszy scy
uda li śmy się do na sze go szta bu w in ter na -
cie, aby pod su mo wać dzień i po dzie lić się
re flek sja mi. Przy ko la cji usta li li śmy co, jak i
kie dy z XI mi sją w „Ot chłań je zio ra Draw -

sko”. O szcze gó łach XI mi sji wkrót ce na
stro nach Je zio ra Ta jem nic, AN DA tek i Sto -
wa rzy sze nia Hi sto rycz no -Kul tu ral ne go
Tem pel burg.

W tej mi sji udział wzię li: Mo ni ka Kap -
czuk, Zo sia Kap czuk, Nor bert Piąt kow ski,
Ma riusz Kap czuk, Zbi gniew Sa pi kow ski,

Sła wo mir Ko la siń ski, Agniesz ka Rencz kow -
ska, Sła wo mir Sko niecz ny, Jo an na Pro rok,
Piotr Ja nic ki, Ro bert Pa trzyń ski, Ar tur Cyw -
ka, Alek san dra de Lorm, Da riusz de Lorm,
Sta ro sta Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski, pra -
cow ni cy Sta rostw Po wia to we go w Draw -
sku, ucznio wie Li ceum oraz miesz kań cy
Cza plin ka.
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Ma ło kto sły szał o nie zwy kłej pa -
miąt ce z wy spy Bie la wy na je zio rze
Draw sko. Jej hi sto rię przy bli ża Zbi -
gniew Ja nu sza niec, re gio na li sta z
Cza plin ka w po ni ższym tek ście.

Wi docz na na zdję ciu nr 1 wy spa Bie la -
wa na j. Draw sko nie za wsze by ła wy spą
bez lud ną. Przez sze reg po wo jen nych lat
funk cjo no wa ły tu dwa go spo dar stwa rol ne.
Jed no z nich pro wa dzo ne by ło przez Ja na
Ku jaw skie go i Alek san drę Ła poń, któ rzy by -
li miesz kań ca mi wy spy od ro ku 1958 aż do
2002. Wir gi nia Twar doch w wy da nym w
2009 ro ku opra co wa niu pt. „Wy spa Bie la -
wa – Per łą je zio ra Draw skie go” opi su je to
go spo dar stwo w spo sób na stę pu ją cy: „Go -
spo dar stwo Ku jaw skich zaj mo wa ło 13 ha
zie mi. W je go skład wcho dzi ły rów nież bu -
dyn ki, ma szy ny oraz zwie rzę ta: dwa ko nie
i dwie kro wy. Na po cząt ku Ku jaw scy zaj -
mo wa li się pro duk cją wy ro bów wi kli niar -
skich, upra wia li ziem nia ki i zbo ża, z
cza sem roz sze rzy li ho dow lę o owce, ba ra -

ny, by ki i świ nie, któ re raz do ro ku prze pra -
wia li na brzeg do sku pu. Pań stwo Ku jaw scy
do sko na le zor ga ni zo wa li so bie swo je wy -
spiar skie ży cie; mie li jaj ka, ku ry, mle ko, wa -
rzy wa, mię so, sa mi pie kli chleb i ro bi li
za pa sy. Naj gor szy dla nich czas to by ła zi -
ma, kie dy prze pra wa na brzeg by ła utrud -
nio na”. Wzmian ka o pro duk cji wy ro bów
wi kli niar skich ma – jak przy pusz czam –
zwią zek z ist nie ją cą nie gdyś na wy spie
plan ta cją wi kli ny. O ist nie niu ta kiej plan ta -

cji wie my z nie któ rych pu bli ka cji oraz z re -
la cji oko licz nych miesz kań ców.

O kształ cie wy spiar skie go ży cia pa na Ku -
jaw skie go oraz pa ni Ła poń za de cy do wa ło
to, że Bie la wę od wie dza ło wie lu tu ry stów.
Ruch tu ry stycz ny stał się ich do dat ko wym
źró dłem utrzy ma nia. Go spo dar stwo na bra -
ło cha rak te ru agro tu ry stycz ne go. W wy -
spiar skim go spo dar stwie – we dług
opu bli ko wa nych w pra sie wspo mnień pa na
Ku jaw skie go – tu ry ści ku po wa li „jaj ka, mle -

Pa miąt ko wa księ ga z Bie la wy (cz.1)

wyspa
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ko, ziem nia ki, cza sem ba ra na na ogni sko”
(Rzecz po spo li ta Ma ga zyn nr 42/171 z
22.10.1999).

Pan Ku jaw ski po zo sta wił nie zwy kle cie -
ka wą pa miąt kę do ku men tu ją cą ruch tu ry -
stycz ny na Bie la wie. Jest to księ ga
pa miąt ko wa obej mu ją ca okres od 1959 ro -
ku do 2002 ro ku, w któ rej na pra wie 200
po żół kłych ze sta ro ści stro nach znaj du ją się

wpi sy go ści od wie dza ją cych je go go spo dar -
stwo. W księ dze znaj du je my przede wszyst -
kim po dzię ko wa nia za oka za ną życz li wość
i za cie płe przy ję cie. Nie któ re z nich opa -
trzo ne są fo to gra fia mi i ry sun ka mi. Z za pi -
sów w księ dze wy ni ka, że Bie la wa od wie-
dza na by ła przez tu ry stów z ró żnych czę ści
kra ju, a ta kże przez tu ry stów za gra nicz nych.
Cie ka wost kę sta no wi fakt, że za pi sy z tej

księ gi Wir gi nia Twar doch wy ko rzy sta ła we
wspo mnia nym wy żej opra co wa niu ja ko źró -
dło in for ma cji do ana li zy ru chu tu ry stycz ne -
go na Bie la wie w la tach 1973-1990.

Fo to gra fia nr 2 przed sta wia otwar tą księ -
gę pa miąt ko wą pa na Ku jaw skie go. Przyj -
rzyj my się do kład niej wpi som w tej księ dze.
Znaj dzie my w niej wie le in te re su ją cych cie -
ka wo stek. Na pierw szej stro nie księ gi znaj -
du je się da ta 1959, ry su nek na mio tu,
fo to gra fia ko bie ty sie dzą cej na ko niu, wpi -
sa na od ręcz nie sen ten cja: „Wszę dzie pięk -
nie, do brze, ale na wy spie naj le piej,
naj cud niej, naj przy jem niej, naj -naj -naj -naj -
-naj“ oraz pierw szy wpis go ścia z Tcze wa,
prze by wa ją ce go na wy spie w dniach 5-
16.07.1959. Po ja wia się py ta nie: kim jest
ko bie ta na ko niu wi docz na na zdję ciu zdo -
bią cym pierw szą stro nę księ gi (fot. 3)? Ist -
nie je przy pusz cze nie, że mo że to być pa ni
Alek san dra Ła poń, ży cio wa part ner ka pa na
Ku jaw skie go, któ rą bli scy i zna jo mi na zy -
wa li zdrob nia le Lu sią.

Na pierw szych ośmiu stro nach znaj du je -
my wpi sy sto sun ko wo nie wiel kiej licz by go -
ści z lat 1959-1962:

1959 – jed na oso ba z Tcze wa, jed na oso -
ba z Po zna nia, jed na oso ba ze Szcze ci na;

księga
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1960 – ro dzi na z Po zna nia, jed na oso ba
z Pa bia nic, trzy oso by ze Szcze ci na;

1961 – nie wiel ka gru pa osób ze Szcze ci -
na, rów nież nie wiel ka gru pa osób z Kielc,
jed na oso ba z Ko sza li na, czte ry oso by z
War sza wy, trzy oso by z Po zna nia, jed na
oso ba z Wro cła wia;

1962 – sześć osób z War sza wy, trzy oso -
by z Bia ło gar du, dwie oso by ze Szcze ci na,
dwie oso by z Wro cła wia.

Ce chą cha rak te ry stycz ną więk szo ści wpi -
sów z kil ku pierw szych stron księ gi jest to,
że do ku men tu ją one po by ty wie lo dnio we i
ogra ni cza ją się do po da nia imie nia, na zwi -

ska oraz do kład ne go ad re su za miesz ka nia
osób od wie dza ją cych wy spę, a ta kże da ty
przy by cia i da ty od jaz du. Na su wa się przy -
pusz cze nie, że księ ga pa miąt ko wa mo gła
po cząt ko wo peł nić ro lę ewi den cji osób
cza so wo prze by wa ją cych na Bie la wie w
agro tu ry stycz nym go spo dar stwie pa na Ku -
jaw skie go. Prze pi sy mel dun ko we – jak mo -
żna są dzić – zo bo wią zy wa ły do
pro wa dze nia ewi den cji osób bi wa ku ją cych
na na le żą cej do nie go nad je zior nej łącz ce
znaj du ją cej się w po bli żu je go za gro dy. Tak
praw do po dob nie by ło, ale ewi den cja ta
szyb ko na bra ła cha rak te ru księ gi pa miąt ko -

wej, gdyż na na stęp nych stro nach prze wa -
ża ją wpi sy, w któ rych tu ry ści prze by wa ją cy
na Bie la wie i ko rzy sta ją cy z go ścin no ści pa -
na Ja na i pa ni Alek san dry umiesz cza li
przede wszyst kim sło wa wdzięcz no ści kie -
ro wa ne do go spo da rzy. W za pi sach tych
prze wa żnie rów nież znaj du je my jed nak na -
zwi ska, da ty przy jaz du i od jaz du, a ta kże
ad re sy do mo we tu ry stów lub przy naj mniej
na zwy miej sco wo ści bę dą cych ich miej -
scem za miesz ka nia. Dzię ki te mu, wpi sy te
mo gą być cie ka wym źró dłem wie dzy ob ra -
zu ją cym tę część ów cze sne go ru chu tu ry -
stycz ne go na Bie la wie, któ ra ob słu gi wa na

wpis
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by ła przez go spo dar stwo pa na Ku jaw skie -
go.

W 1963 ro ku licz ba wpi sów znacz nie
wzro sła w po rów na niu z po przed ni mi la ta -
mi. Do księ gi wpi sa ło się łącz nie 68 osób
(w tym: z War sza wy – 17, z Wro cła wia – 7,
z Kra ko wa – 6 i z Ko sza li na – 6), a ta kże
gru pa uczest ni ków bi wa ku ze Szcze ci na o
nie zna nej licz bie osób. Jesz cze wię cej
osób, bo aż 78, wpi sa ło się do księ gi w
1964 ro ku. W tej licz bie by ło m.in. 14 osób
ze Szcze ci na, 11 z Kra ko wa, 7 z Wro cła -
wia, 6 z War sza wy. Z za pi sów w księ dze
wy ni ka, że oprócz tu ry stów in dy wi du al -

nych, w1964 ro ku na wy spę przy je żdża ły
gru py zor ga ni zo wa ne: sied mio oso bo wa
wy ciecz ka z MPGK w Trzcian ce, dzie wię -
ciu uczest ni ków spły wu ka ja ko we go pra -
cow ni ków przed się bior stwa CPLiA oraz
bli żej nie okre ślo na licz ba uczest ni ków obo -
zu wę drow ne go ZSP z Ka to wic. W tym
miej scu pra gnę za zna czyć, że po da ne wy -
żej licz by z pew no ścią są obar czo ne nie -
wiel kim błę dem wy ni ka ją cym z te go, że
nie któ re wpi sy są nie zbyt pre cy zyj ne, po -
nie waż w mia rę upły wu cza su o tre ści wpi -
sów w co raz mniej szym stop niu
de cy do wa ła ich funk cja ewi den cyj na, a za -

czę ła de cy do wać chęć zło że nia po dzię ko -
wań go spo da rzom i po dzie le nia się wra że -
nia mi z po by tu na Bie la wie. Na ilu stra cji nr
4 wi dzi my przy kład ta kie go wpi su.

Ob ser wu jąc wzrost licz by wpi sów na
prze strze ni lat 1959-1964 mo żna za dać py -
ta nie, czy był on wy ni kiem ogól ne go roz -
wo ju ru chu tu ry stycz ne go, ja ki miał w
tam tym cza sie w Pol sce, czy mo że de cy du -
ją ce zna cze nie mia ła nie zwy kła go ścin ność
pa na Jan ka i pa ni Lu si. Wy da je się, że od po -
wiedź na to py ta nie da ją te wpi sy, z któ rych
wy ni ka, że w 1964 ro ku nie któ rzy tu ry ści
wy po czy wa li pod na mio tem na Bie la wie
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już dru gi lub trze ci rok z rzę du. Nie ule ga
wąt pli wo ści, że to w du żej mie rze dzię ki
pa nu Ku jaw skie mu i pa ni Ła poń, Bie la wa w
cią gu kil ku lat sta ła się miej scem chęt nie
od wie dza nym przez tu ry stów.

Pierw szą część ar ty ku łu pra gnę za koń -
czyć roz wa ża nia mi na te mat wy da rzeń,
któ re mia ły miej sce w dniach 3-5 sierp nia
1961 ro ku. Jak po da je Ja cek To dys w wy da -
nej w 2005 r. ksią żce: „50 lat na rze ce Dra -

wie”, w tych dniach ks. Ka rol Woj ty ła, przy -
szły Pa pież, pod czas spły wu ka ja ko we go
prze by wał z gru pą przy ja ciół na j. Draw sko.
Spływ roz po czął się 1 sierp nia w Zło cień -
cu, skąd uczest ni cy pły nąc Dra wą pod
prąd, do tar li na stęp ne go dnia do Jez. Rze -
pow skie go, a 3 sierp nia wpły nę li na j.
Draw sko, gdzie spę dzi li dwie no ce bi wa ku -
jąc w Za to ce Siem czyń skiej. 5 sierp nia po -
pły nę li do Sta re go Draw ska i do tar li do j.

Żerd no, skąd ka ja ki prze wie zio no nad j. Ko -
mo rze, od któ re go kon ty nu owa no spływ w
dół rze ki Pi ła wy. Wy star czy spoj rzeć na
ma pę (ilu stra cja nr 5), by stwier dzić, że ks.
Ka rol Woj ty ła mu siał wów czas dwu krot nie
prze pły nąć w nie wiel kiej od le gło ści od wy -
spy Bie la wy. Szcze gól nie bli sko sie dli ska
pa na Ku jaw skie go pły nął ks. Woj ty ła w
dniu 3 sierp nia, gdy po do tar ciu Dra wą do
j. Draw sko, z Za to ki Rze pow skiej skie ro wał
się z gru pą ka ja ka rzy w kie run ku Za to ki
Siem czyń skiej.

Igna cy Skrzy pek po dał w swym opra co -
wa niu z 2016 r. pt. „Pla ny za go spo da ro wa -
nia wy spy Bie la wa na je zio rze Draw sko w
la tach 60. XX wie ku” (w: „Ze szy ty Siem -
czyń sko -Hen ry kow skie”, tom IX), że ks. Ka -
rol Woj ty ła „za trzy my wał się na wy spie ze
spły wem po rze ce Dra wie”, a Jan Ku jaw ski
ża ło wał, że nie miał w pa miąt ko wej księ -
dze wpi su przy szłe go Pa pie ża. Za czą łem
się za sta na wiać, jak in ter pre to wać tę in for -
ma cję. Czy żby w 1961 r. uczest ni cy spły -
wu, po szu ku jąc do god ne go miej sca na
bi wak, od wie dzi li rów nież brzeg Bie la wy
przy go spo dar stwie Ja na Ku jaw skie go? We -
dług za pi sów w pa miąt ko wej księ dze, w
tym dniu prze by wa ło tam dwo je tu ry stów z
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War sza wy. Jak wia do mo, na miej sce dwu -
dnio we go bi wa ku uczest ni cy spły wu wy -
bra li wów czas osło nię tą przed wia tra mi
przy brze żną „dzi ką łącz kę” na wschod nim
brze gu za le sio ne go pół wy spu Rę ka wi ca,
przy wej ściu do Za to ki Siem czyń skiej. W
2007 ro ku, w 46 rocz ni cę te go wy da rze nia,
w miej scu tym umiesz czo na zo sta ła ta bli ca
z na pi sem upa mięt nia ją cym po byt ks. Ka ro -
la Woj ty ły.

Za in try go wa ny in for ma cją o po by cie ks.
Woj ty ły na Bie la wie, za war tą w opra co wa -
niu I. Skrzyp ka, za py ta łem go o szcze gó ły z
na dzie ją na po zna nie no wych fak tów. Oka -
za ło się, że in for ma cję tę po dał on w opar -
ciu o wy po wiedź Ja na Ku jaw skie go
za cy to wa ną przez Krzysz to fa Bed nar ka w
ar ty ku le „Ro bin so no wie z Bie la wy”, opu bli -
ko wa nym w „Gło sie Ko sza liń skim” z 23-
27.12.1998 r. 

Oto frag ment tej wy po wie dzi: „Szko da,
że nie mam pa miąt ko we go wpi su Ja na Paw -
ła II. Prze cież też za trzy my wał się na wy -
spie ze spły wem. Wte dy był jesz cze
pro stym księ dzem”. Po prze czy ta niu te go
frag men tu zro zu mia łem, że za war ta w nim
in for ma cja nie mo że do ty czyć 1961 ro ku,
gdyż ks. Ka rol Woj ty ła już od 1958 r. był bi -

sku pem. Okre śle nie „pro sty ksiądz” nie pa -
su je do żad ne go okre su ka płań stwa Ka ro la
Woj ty ły, ale praw do po dob nie by ło to
uprosz cze nie uży te przez Ja na Ku jaw skie go
dla wska za nia, że cho dzi o pierw szy po byt
ks. Woj ty ły na j. Draw sko w 1955 r. Wte dy
to uczest ni czył on w spły wie Dra wą jesz -
cze ja ko mło dy ksiądz z nie speł na dzie wię -
cio let nim sta żem ka płań stwa. Jak po da je w
swej ksią żce J. To dys, spływ ten roz po czął
się w Cza plin ku 18 lip ca, a je go uczest ni cy
prze by wa li na j. 

Draw sko przez dwa dni. Czy od wie dzi li
wów czas Bie la wę? Nie znam ma te ria łów,
któ re da wa ły by jed no znacz ną od po wiedź
na to py ta nie, ale nie ma to zna cze nia dla
na szych roz wa żań, bo w 1955 ro ku pan Ku -
jaw ski jesz cze nie miesz kał na wy spie, a
księ ga pa miąt ko wa, któ rej po świę co ny jest
ten ar ty kuł za ło żo na zo sta ła do pie ro w
1959 ro ku. Przy to czo ną przez K. Bed nar ka
wy po wiedź Ja na Ku jaw skie go mo żna więc
po trak to wać ja ko dość ogól ną re flek sję
zwią za ną z pro wa dzo ną przez nie go księ -
gą. 

Przy oka zji war to przy po mnieć, że po -
mnik Ja na Paw ła II, sto ją cy w Cza plin ku nad
brze giem j. Draw sko, od sło nię ty zo stał w

2005 r. dla uczcze nia 50 rocz ni cy spły wu
ka ja ko we go Dra wą z 1955 ro ku, w któ rym
wziął udział ks. Ka rol Woj ty ła – przy szły
Pa pież. (cdn.)

Zbi gniew Ja nu sza niec

Tekst ten zo stał opu bli ko wa ny w mie sięcz ni ku

„Ku rier Cza pli nec ki” nr 143 z lip ca 2018 ro ku.

Re mont da chu ujaw nił 
bez cen ny do ku ment

To sen sa cja. Pod czas re mon tu da chu ple -
ba nii w Ka li szu Po mor skim od na le zio no
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pro boszcz pa ra fii pod we zwa niem Mat ki
Bo skiej Kró lo wej Pol ski.

Księ ga za wie ra pro wa dzo ne w po rząd ku
chro no lo gicz nym za pi ski pa sto ra z lat
1903-1927, do ty czą ce m.in. po grze bów,
ślu bów, chrztów, świąt ko ściel nych, współ -
pra cy z pa ra fia na mi. To nie zwy kle cen ny
zbiór in for ma cji do ty czą cy nie tyl ko funk -
cjo no wa nia ka li skiej pa ra fii, ale też hi sto rii
mia sta. Obec nie jej ba da niem i tłu ma cze -
niem zaj mu je się pa sjo nat ka li skiej hi sto rii
Bo gu mił Ku ryl czyk, od wie lu lat współ pra -
cu ją cy z ZSP w Ka li szu Po mor skim. Z pew -
no ścią ten cen ny do ku ment po zwo li na

księ gę z za pi ska mi
pa sto ra Bor chard ta.
Na księ gę na tra fi li
ro bot ni cy na jed nej
z be lek.

Ten bez cen ny dla
hi sto rii mia sta ar te -
fakt tra fił do Izby Pa -
mię ci znaj du ją cej
się w Ze spo le Szkół
Po nad gim na zja l  -
nych w Ka li szu Po -
mor skim. Prze ka zał
go Ka zi mierz Se ra fin
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in sta lo wa nie ma łej przy do mo wej elek trow ni
wia tro wej prze zna czo nej do oświe tle nia
miesz ka nia. Fakt ten do ku men tu je wpis z 11
kwiet nia, z któ re go do wia du je my się, że elek -
trow nia za in sta lo wa na zo sta ła przez trzy oso -
bo wą eki pę z Wro cła wia. Wpis
do ku men tu ją cy to wy da rze nie opa trzo ny jest
na głów kiem „DAR WRO CŁA WIA”. Wi dzi -
my go na ilu stra cji nr 1. Z wpi su wy ni ka, że
za ło żo no wte dy rów nież przy rzą dy do po -
mia ru elek trycz no ści oraz in sta la cję elek -
trycz ną, a ter min osta tecz ne go uru cho mie nia
elek trow ni wia tro wej wy zna czo no na maj.
By ło to wa żne wy da rze-  nie w ży ciu miesz -

kań ców Bie la wy, gdyż na wy spę ni gdy nie
by ła do pro wa dzo na elek trycz ność. Brak elek -
trycz no ści sta no wił jed ną z naj więk szych nie -
do god no ści ży cia na Bie la wie. Mon taż
elek trow ni wia tro wej nie roz wią zał jed nak te -
go pro ble mu w spo sób trwa ły. Mag da Omi -
lia no wicz, w ar ty ku le pt. „Wy spia rze”
na pi sa nym, jak wy ni ka z je go tre ści, przed
1995 r., a opu bli ko wa nym 11 paź dzier ni ka
1997 r. w wy cho dzą cym w USA pol sko ję -
zycz nym cza so pi śmie „Ku rier Plus” (na zwa
cza so pi sma i da ta pu bli ka cji – wg opra co wa -
nia I. Skrzyp ka, za cy to wa ne go w I czę ści ar -
ty ku łu), w opi sie ży cia miesz kań ców Bie la wy

od kry cie wie lu no wych i cie ka wych fak tów
z dzie jów Ka li sza Po mor skie go pierw szej
ćwier ci XX wie ku.

– Pra gnie my po dzię ko wać pro bosz czo wi
Ka zi mie rzo wi Se ra fi no wi za prze ka za nie
księ gi do izby pa mię ci – pod kre śla Ma ciej
Ry dzew ski, dy rek tor szko ły.

Pa miąt ko wa księ ga z Bie la wy
(cz. 2)

Ma ło kto sły szał o nie zwy kłej pa -
miąt ce z wy spy Bie la wy na je zio rze
Draw sko. Jej hi sto rię przy bli ża Zbi -
gniew Ja nu sza niec, re gio na li sta z
Cza plin ka w dru giej czę ści tek stu.

W pierw szej czę ści ar ty ku łu za pre zen to -
wa ne zo sta ły wpi sy z pa miąt ko wej księ gi
pro wa dzo nej przez miesz kań ca wy spy Bie -
la wy – Ja na Ku jaw skie go, po cho dzą ce z lat
1959-1964. Dru ga część po świę co na jest
wpi som z 1965 r.

* * *
Z za pi sów w pa miąt ko wej księ dze Ja na

Ku jaw skie go wy ni ka, że w 1965 r. w je go
wy spiar skim go spo dar stwie mia ło miej sce kil -
ka cie ka wych wy da rzeń. Pierw szym by ło za -
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umie ści ła m.in. ta ką oto wy po wiedź pa na
Ku jaw skie go: „To mo ja pral ka – wska zu je na
żo nę po chy lo ną nad mi ską z zim ną wo dą /.../
miesz ka niec wy spy, Ku jaw ski. – A tam lo -
dów ka, w zie mi. (za pew ne cho dzi ło o wy ko -
pa ną w zie mi piw nicz kę – przyp. Zb. J.) Swój
prąd mia łem, bo by ła i elek trow nia, ale się
ze psu ła – po ka zu je wy so ką kon struk cję,
zwień czo ną na gó rze wia tra kiem”. W tym
miej scu do dam, że cy to wa-  ny wy żej ar ty kuł
M. Omi lia no wicz pt. „Wy spia rze” pier wot -
nie opu bli ko wa ny był (za pew ne w 1994 r.)
w jed nym z po znań skich ty go dni ków. Wy -
spiar skie ży cie bez elek trycz no ści mu sia ło
rów nież zro bić wra że nie na re dak to rze
Krzysz to fie Bed nar ku, sko ro już we wstę pie
do swo je go ar ty ku łu „Ro bin so no wie z Bie la -
wy” opu bli ko wa ne go w grud niu 1998 r. w
„Gło sie Ko sza liń skim”, na pi sał m.in. „Na wy -
spie nie ma prą du. Te le wi zor i dwu na sto wol -
to we ża rów ki w miesz ka niu za si la ne są przy
po mo cy aku mu la to ra”.

Bie la wa, mi mo że nie by ła ze lek try fi ko -
wa na, osią gnę ła w la tach 60. du żą po pu lar -
ność wśród tu ry stów. In for ma cje o
tu ry stycz nych wa lo rach wy spy Bie la wy i o
agro tu ry stycz nej dzia łal no ści Ja na Ku jaw -
skie go z pew no ścią mu sia ły do trzeć do ów -
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cze snych ko sza liń skich władz wo je wódz -
kich, sko ro w 1965 r. do te go spo koj ne go
miej sca przy je cha ła z Ko sza li na ko mi sja w
ce lu prze pro wa dze nia lu stra cji. W księ dze
pa miąt ko wej pa na Ku jaw skie go znaj du je się
no tat ka z lu stra cji prze pro wa dzo nej 6 ma ja
1965 r. przez sze ścio oso bo wą „Spo łecz ną
Ko mi sję Pre zy dium Wo je wódz kiej Ra dy Na -
ro do wej w Ko sza li nie do spraw przy go to wa -
nia se zo nu tu ry stycz ne go”. W skła dzie
Ko mi sji znaj do wa ło się dwóch przed sta wi -
cie li Wo je wódz kie go Ko mi te tu Kul tu ry Fi -
zycz nej i Tu ry sty ki, przed sta wi ciel Ko men dy
Wo je wódz kiej Mi li cji Oby wa tel skiej, przed -
sta wi ciel Wo je wódz kiej Ko mi sji Pla no wa nia
Go spo dar cze go oraz dwie oso by z Wo je -
wódz kie go Ośrod ka In for ma cji Tu ry stycz nej
w Ko sza li nie. Pod su mo wa niem lu stra cji by -
ły dwa ostat nie zda nia no tat ki: „Wnio ski z
dzi siej szej lu stra cji, to stwo rze nie po la bi wa -
ko we go al bo ośrod ka cam pin go we go. Na
ra zie ży czy my pp. Ku jaw skim i Ter lec kie mu
po myśl nych wy ni ków w pro pa go wa niu do -
bre go od po czyn ku dla tu ry stów”. No tat kę tę
pre zen tu je ilu stra cja nr 2.

W no tat ce tej wy mie nio ne jest na zwi sko
pa na Sta ni sła wa Ter lec kie go, wła ści cie la
dru gie go go spo dar stwa funk cjo nu ją ce go w

tam tym cza sie na Bie la wie. W tym pięt na -
sto hek ta ro wym go spo dar stwie pro wa dzo no
m.in. ho dow lę by dła. Sprze daż mle ka i
prze two rów mlecz nych wła snej pro duk cji
by ła istot nym źró dłem sta łych przy cho dów
te go go spo dar stwa. Tu ry ści prze by wa ją cy
na wy spie z pew no ścią czę sto za opa try wa -
li się w żyw ność u pa na Ter lec kie go. Nie
znaj du je to jed nak wy raź ne go po twier dze -
nia w pa miąt ko wej księ dze, w któ rej wpi sy -
wa li się go ście pa na Ku jaw skie go. No tat ka
lu stra cyj na jest w za sa dzie je dy nym wpi -
sem, w któ rym tak jed no znacz nie pod kre -
ślo no zna cze nie obu go spo darstw dla
roz wo ju ru chu tu ry stycz ne go na Bie la wie.

W tym sa mym ro ku w księ dze pa miąt ko -
wej Ja na Ku jaw skie go, pod da tą 11 czerw -
ca, od no to wa no jesz cze in ną nie co dzien ną
wi zy tę. „Ro bin so no wie z Bie la wy” go ści li
w tym dniu bi sku pa. Jak do te go do szło? W
kro ni ce pa ra fial nej opu bli ko wa nej w ksią -
żce „Cza pli nek 1945-2009. Cz. II. Trud
wra sta nia”, przy da cie 10 czerw ca 1965 ro -
ku umiesz czo na jest na stę pu ją ca in for ma -
cja: „10 czerw ca – przy je żdża z Wi zy ta cją
Ar cy pa ster ską J. Eks. Ks. Bi skup Igna cy Jeż
– su fra gan go rzow ski”. Co cie ka we, na stęp -
ne go dnia ks. bi skup w ra mach wi zy ta cji

wraz z trzy oso bo wą asy stą, w skład któ rej
wcho dził m.in. ów cze sny cza pli nec ki pro -
boszcz ks. Ber nard Za wa da, po pły nął na
wy spę Bie la wę, by od wie dzić jej miesz kań -
ców. Bi skup udo ku men to wał swój dusz pa -
ster ski po byt na wy spie wpi sem do ko na nym
w pa miąt ko wej księ dze znaj du ją cej się w
wy spiar skim go spo dar stwie Ja na Ku jaw skie -
go. Ten cie ka wy wpis za pre zen to wa ny jest
na ilu stra cji nr 3. W tym miej scu war to
przy po mnieć po stać ks. Ber nar da Za wa dy.
Był on pro bosz czem cza pli nec kiej pa ra fii
od 1945 r. aż do śmier ci w 1966 r. Był czło -
wie kiem wy jąt ko wo przed się bior czym.
Prze pro wa dził ca ły sze reg prac re mon to -
wych w pa ra fial nych ko ścio łach. To z je go
cza sów po cho dzą efek tow ne po li chro mie
au tor stwa wy bit ne go pol skie go ma la rza
ścien ne go Wła dy sła wa Dra piew skie go,
zdo bią ce su fit i ścia ny ko ścio ła pw. Pod wy -
ższe nia Krzy ża Św. w Cza plin ku. Rejs na
Bie la wę z bi sku pem wi zy tu ją cym pa ra fię
mo żna uznać za przy kład nie prze cięt nej
ak tyw no ści ks. Za wa dy.

Już na pod sta wie przed sta wio nych wy żej
wpi sów w księ dze pa na Ku jaw skie go mo -
żna by ło by uznać, że rok 1965 był dla
miesz kań ców Bie la wy ro kiem wy jąt ko wym.
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Ale to jesz cze nie ko niec!
Jak wy ni ka z wpi sów, w tym ro ku la tem

nie za wsze do pi sy wa ła po go da, ale mi mo
to do księ gi pa miąt ko wej wpi sa ło się aż 71
tu ry stów (w tym: 14 z War sza wy, 7 z Ny sy,
6 z Wro cła wia i 6 z Kra ko wa). Po wy ższe
licz by mo gą być obar czo ne nie wiel kim błę -
dem wy ni ka ją cym z nie pre cy zyj no ści nie -
któ rych wpi sów. Po dob nie jak w la tach
po przed nich, tu ry ści wpi su ją cy się do księ -
gi przede wszyst kim za chwa la li uro ki wy -
spy i dzię ko wa li go spo da rzom za mi ły
po byt. W 1965 ro ku w księ dze pa miąt ko -
wej po raz pierw szy po ja wi ły się wpi sy tu -
ry stów za gra nicz nych. By ły to dwa wpi sy
tu ry stów z Cze cho sło wa cji. (cdn.)

Zbi gniew Ja nu sza niec

Tekst ten zo stał opu bli ko wa ny w mie sięcz ni ku

„Ku rier Cza pli nec ki” nr 144 z sierp nia 2018 ro ku.

Pa miąt ko wa księ ga z Bie la wy
(cz. 3)

Ma ło kto sły szał o nie zwy kłej pa miąt ce z
wy spy Bie la wy na je zio rze Draw sko. Jej hi -
sto rię przy bli ża Zbi gniew Ja nu sza niec, re -
gio na li sta z Cza plin ka w trze ciej czę ści
tek stu po świę co nej okre so wi 1966 -1971.

W ro ku 1966 se rię wpi sów do ko ny wa -
nych przez tu ry stów ko rzy sta ją cych z usług
wy spiar skie go go spo dar stwa agro tu ry stycz -
ne go pro wa dzo ne go przez Ja na Ku jaw skie -
go i je go ży cio wą part ner kę Alek san drę
Ła poń, za czął ry mo wa ny wpis ośmio oso bo -
wej gru py ka ja ka rzy z Kra ko wa, prze by wa -
ją cych na wy spie od 30 czerw ca do 4 lip ca.

Oto frag ment te go wpi su:
„Na cud nej wy spie Bie la wie,
Nad za to ką za ol cha mi,
Sta nął obóz nasz na tra wie.
Jest nam tu taj zna ko mi cie,
Prze ko naj cie się więc sa mi,
ja kie tu taj raj skie ży cie!
Jak sma ku je tu sie la wa,
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ja kie ło wi się szczu pa ki,
Ja ka ką piel dziś w je zio rze
(niech się scho wa na sze mo rze),
Więc sia daj cie na ka ja ki
I po płyń cie, gdzie Bie la wa!
Go spo da rzom zaś, Ku jaw skim,

Za go ści nę dzię ku je my
I na dal szym Szla ku Draw skim
Wciąż wspo mi nać bę dziem mi le
Wszyst kie tu spę dzo ne chwi le. /.../”

Ten wpis ma kil ka cech cha rak te ry stycz -

nych. Po pierw sze, spo rzą dzo ny zo stał na
po cząt ku se zo nu tu ry stycz ne go, któ ry nad
j. Draw sko wy zna cza ły (i na dal wy zna cza -
ją) mie sią ce wa ka cyj ne. Pierw sze wpi sy tu -
ry stów w pa miąt ko wej księ dze z re gu ły
spo rzą dza ne by ły w koń cu czerw ca lub na
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po cząt ku lip ca, a ostat nie – w koń cu sierp -
nia lub na po cząt ku wrze śnia. Do rzad ko -
ści na le ża ły wpi sy spo za tra dy cyj ne go
se zo nu tu ry stycz ne go. Po dru gie, wpis do -
ko na ny zo stał przez ka ja ka rzy. To wła śnie
ka ja ka rze by li chy ba naj częst szy mi go ść mi
na Bie la wie. Po trze cie, pan Ku jaw ski i je go
part ner ka okre śle ni zo sta li – po dob nie jak
w wie lu in nych wpi sach – ja ko Ku jaw scy.
Po sta no wi łem też uży wać w tym ar ty ku le

ta kie go okre śle nia. Po czwar te, wpis ten –
po dob nie jak wie le in nych – za chwa lał uro -
ki Bie la wy i za wie rał po dzię ko wa nia skie -
ro wa ne do go spo da rzy. Po pią te, jest to
przy kład uatrak cyj nia nia wpi sów. Wie le
wpi sów otrzy ma ło po stać ry mo wa ną. Na
fot. nr 1 wi dzi my przy kład wpi su z 1967 r.
uatrak cyj nio ne go w in ny spo sób, a mia no -
wi cie po przez ozdo bie nie go ko lo ro wą gra -
fi ką.

Ana li za tre ści wpi sów z lat 1966-1971
do star cza wie lu cie ka wych in for ma cji. Do -
wia du je my się z nich m.in. że tu ry ści bi wa -
ku ją cy na te re nie go spo dar stwa pp.
Ku jaw skich za opa try wa li się w tym go spo -
dar stwie w żyw ność. Nie któ rzy dzię ko wa li
za ko rzy sta nie z obia dów. In ni dzię ko wa li
go spo da rzom za zsia dłe mle ko, chleb wła -
sne go wy pie ku i owo ce: tru skaw ki, wi śnie,
jabł ka, po rzecz ki, agrest, śliw ki. Wie lu go -
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ści zaj mo wa ło się węd ko wa niem. Nie któ -
rzy tu ry ści spę dza li tu tyl ko je den dzień, a
in ni prze by wa li tu przez kil ka ty go dni. Wie -
lu mi ło śni ków Bie la wy – za rów no in dy wi -
du al nych, jak i prze by wa ją cych tu w
więk szych gru pach – od wie dza ło wy spę co
ro ku. Z wpi sów wy ni ka, że jed no z miejsc
bi wa ko wych na wy spie no si ło na zwę „Kra -
kow ska Po la na”. Treść wpi sów oraz za łą -
czo ne do nich zdję cia i ry sun ki wska zu ją,
że tu ry ści na Bie la wie miesz ka li w na mio -
tach, ale fot. nr 2 przed sta wia ry su nek, na
któ rym oprócz na mio tów wi dzi my do mek
let ni sko wy. Ry sun kiem tym opa trzo ny jest
wpis z 1969 r. Ry su nek ten mo że być do -
wo dem na to, że w tam tym cza sie już za -
czę to na wy spie sta wia nie dom ków, któ re –
jak do wie my się z dal szych czę ści ar ty ku łu
– w na stęp nych la tach uzna no za nie le gal -
ne.

Pró by okre śle nia licz by tu ry stów na pod -
sta wie księ gi pa miąt ko wej nie gwa ran tu ją
stu pro cen to wej pew no ści ob li czeń, gdyż
du ża część wpi sów jest ma ło pre cy zyj na.
Wpi sy da ją tyl ko przy bli żo ny ob raz ru chu
tu ry stycz ne go ob słu gi wa ne go przez go spo -
dar stwo pp. Ku jaw skich. We dług za pi sów
w księ dze, w la tach 1966-1971 wy glą dał on

na stę pu ją co: 1966 r. – 58 osób; 1967 r. –
110 osób; 1968 r. – 141 osób; 1969 r. – 101
osób; 1970 r. – 33 oso by plus nie zna na licz -
ba uczest ni ków spły wu ka ja ko we go Tech -
ni kum Te le ko mu ni ka cyj ne go w Ko sza li nie
oraz obo zu war szaw skiej Ce pe lii i nie zna na
licz ba tu ry stów z Gli wic;1971 r. – 66 osób
plus gru py ze Szcze ci na i z Zie lo nej Gó ry o
nie zna nej licz bie osób. To, że w księ dze nie
za re je stro wa no wszyst kich tu ry stów przy by -
wa ją cych na wy spę, wiem z wła sne go do -
świad cze nia, gdyż w koń cu lat 60.
bi wa ko wa łem z przy ja ciół mi na Bie la wie
na łą ce od da lo nej od za gro dy pa na Ku jaw -
skie go. Za opa try wa li śmy się wte dy u nie go
w pro duk ty rol ne, nie po zo sta wi li śmy jed -
nak żad ne go śla du w księ dze.

Przy ana li zo wa niu za pi sów z lat 1966-
1971, stwier dza my, że wy spę od wie dza li
tu ry ści z ca łej Pol ski. Udo ku men to wa no
rów nież po byt kil ku osób zza gra ni cy
(osiem osób z Nie miec i jed na oso ba z
USA). Naj wię cej tu ry stów by ło ze Szcze ci -
na. Od no to wa no m.in. kil ka obo zów mło -
dzie ży z Za sad ni czej Szko ły Za wo do wej w
Szcze ci nie. Mo że to mieć zwią zek z na stę -
pu ją cym opi sem – od no szą cym się do lat
60. – po da nym przez Wir gi nię Twar doch w

opra co wa niu „Wy spa Bie la wa – Per łą je zio -
ra Draw skie go”: „Jak wspo mi nał Jan Ku jaw -
ski, wszyst ko roz po czę ło się od szcze ciń-
skie go na uczy cie la szko ły za wo do wej, któ -
ry pe łen za chwy tu nad uro kiem wy spy
prze wiózł na Bie la wę sta re dom ki let ni sko -
we w czę ściach, któ re na stęp nie za przy -
zwo le niem Ku jaw skie go po sta wił na
grun tach je go go spo dar stwa. Od te go cza su
ucznio wie szcze ciń skiej „za wo dów ki” spę -
dza li na Bie la wie ka żde wa ka cje”.

Cha rak ter wpi sów w pa miąt ko wej księ -
dze Ja na Ku jaw skie go spra wił, że nie od no -
to wa no w niej kil ku wa żnych wy da rzeń
zwią za nych z Bie la wą, któ re mia ły miej sce
w la tach 1967-1970. Ja kie to wy da rze nia?
Jak czy ta my w ar ty ku le „Wspo mnie nia
ostat niej miesz kan ki Wy spy Bie la wy” opu -
bli ko wa nym przez Ka zi mie rza Ryn kie wi cza
10.11.2011 r. w „Wie ściach Świ dwiń -
skich”, w 1967 r. na wy spę wpro wa dzi ła się
pa ni Wła dy sła wa Ter lec ka, któ ra wy szła za
mąż za miesz ka ją ce go i go spo da ru ją ce go
na Bie la wie Sta ni sła wa Ter lec kie go. Fakt ten
miał du że zna cze nie dla kon dy cji wy spiar -
skie go go spo dar stwa pań stwa Ter lec kich.

In nym wy da rze niem, któ re mo gło zmie -
nić lo sy ca łej wy spy, by ło po wsta nie w 1967
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r. pro jek tu za go spo da ro wa nia Bie la wy na
Mu zeum Wsi. Jak po da je Igna cy Skrzy pek w
opra co wa niu „Pla ny za go spo da ro wa nia wy -
spy Bie la wa na je zio rze Draw sko w la tach
60. XX wie ku” (w: „Ze szy ty Siem czyń sko -
-Hen ry kow skie” t. IX), pro jekt za kła dał po -
wsta nie skan se nu -par ku tech no lo gicz ne go,
sku pia ją ce go cen ne za byt ki za bu do wy wiej -
skiej oraz re lik ty kul tu ry i tech ni ki rol ni czej z
ró żnych re gio nów Po mo rza Środ ko we go.
Pro jekt za kła dał do pro wa dze nie na wy spę

elek trycz no ści oraz zre ali zo wa nie wie lu
przed się wzięć o cha rak te rze dy dak tycz no -
-na uko wym i tu ry stycz nym. Cie ka wy jest na -
stę pu ją cy frag ment wy żej wy mie nio ne go
opra co wa nia: „Zie mia or na, któ rą zde cy do -
wa li się prze ka zać na ce le skan se nu miesz -
ka ją cy tam dwaj go spo da rze, mia ła być
wy ko rzy sta na do eks pe ry men tów z za kre su
sto so wa nia upra wy ro ślin (m.in. wi no ro -
śli)...”. Kon cep cja utwo rze nia skan se nu nie
zo sta ła zre ali zo wa na, mi mo że pod ję to w tej

spra wie wie le urzę do wych de cy zji, a ta kże
wy ko na no licz ne czyn no ści przy go to waw -
cze. Praw do po dob nie śla dem ta kich czyn -
no ści jest wpis w pa miąt ko wej księ dze z 8
sierp nia 1968 r., w któ rym oso by pod pi sa ne
ja ko „Geo de ci z Ko sza li na” ogła sza ją „ko -
niec pra cy” i że gna ją się z pp. Ku jaw ski mi
po pra wie dwu mie sięcz nym po by cie na wy -
spie.

Z kon cep cją utwo rze nia skan se nu na
Bie la wie mia ły zwią zek rów nież ba da nia
ar che olo gicz ne prze pro wa dzo ne na wy spie
w la tach 1968-1970. Pod czas prac wy ko -
pa li sko wych od kry to wów czas na Bie la wie
m.in. śla dy osad nic twa łu życ ko -po mor skie -
go z okre su od 800 p.n.e. do 400 p.n.e. Z
po by tu ar che olo gów na wy spie rów nież nie
ma w pa miąt ko wej księ dze żad nej pa miąt -
ki, a przy czy ną mo gło być m.in. to, że pra -
cu ją cy na wy spie ar che olo dzy by li
za kwa te ro wa ni w Sta rym Draw sku, skąd
co dzien nie do pły wa li na Bie la wę przy uży -
ciu ło dzi.(cdn.)

Zbi gniew Ja nu sza niec

Tekst ten zo stał opu bli ko wa ny w mie sięcz ni ku

“Ku rier Cza pli nec ki” nr 145 z wrze śnia 2018 ro ku.



Nuras.info 9- 10/2018

77

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 30 listopada 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 15 grudnia 2018.
Przewidziane są również drobne upominki dla autorów kolejnych pięciu najlepszych tekstów.
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