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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wi taj cie! W tym ro ku maj roz piesz cza nas wy jąt ko wo, bo aż dwo ma dłu gi mi week en da mi peł ny mi słoń -

ca, pach ną cy mi bzem i oczy wi ście neo pre nem. W ba zach, cen trach i ser wi sach nur ko wych za uwa ży li śmy
wzmo żo ny, ra do sny gwar. Na sze pięk ne je zio ra znów przy cią ga ją co raz licz niej sze rze sze pa sjo na tów od -
kry wa nia pod wod nych ta jem nic. Szcze gól ne emo cje wzbu dza zwłasz cza je zio ro Draw sko, któ re jak wie le
na to wska zu je, kry je w swych głę bi nach le gen dar ne go U - Bo ota. Z uwa gą śle dzi my Ak cję Eks plo ra cyj -
no - Hi sto rycz ną „Je zio ro Ta jem nic” i na bie żą co zda je my Wam re la cję z jej po stę pów. Wraz z na szy mi
współ pra cow ni ka mi za glą da my rów nież tam, gdzie zwy kle nie wol no, a mia no wi cie do zbior ni ków znaj du -
ją cych się w Wi gier skim Par ku Na ro do wym. Re la cję z Eks pe dy cji Wi gier skiej znaj dzie cie w naj bli ższych
kil ku nu me rach na sze go Ma ga zy nu. Od wie dzi my rów nież nie co bar dziej eg zo tycz ne nur ko wi ska mię dzy in -
ny mi w Mek sy ku i na Ma jor ce, zdra dzi my ta kże co kry ją głę bi ny Ke nii. Nie za brak nie jak zwy kle po rad
do ty czą cych sprzę tu, a ta kże naj wa żniej sze go ele men tu ka żde go nur ko wa nia – bez pie czeń stwa – bez któ -
re go na wet naj pięk niej sze pod wod ne przy go dy mo gą za koń czyć się nie szczę ściem.

Maj to dla wie lu z Was rów nież czas po wa żnych eg za mi nów ma tu ral nych. Ma tu rzy ści, trzy ma my za
Was kciu ki! Pa mię taj cie jed nak, że eg za min z doj rza ło ści, od po wie dzial no ści za sie bie i part ne ra zda -
je cie tak na praw dę za ka żdym ra zem, gdy wcho dzi cie do wo dy. Bądź cie za wsze sta ran nie przy go to -
wa ni, bez wzglę du na to czy to Wa sze pierw sze czy set ne w ży ciu nur ko wa nie, bo na po praw kę mo że
nie być szan sy.
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Koncentrat antybakteryjny PURE DREAM 
do prania i pielęgnacji produktów 
z neoprenu jak pianki nurkowe suche 
i mokre, sprzęt rehabilitacyjny. 
Zapobiega przedwczesnemu
starzeniu się produktu oraz
konserwuje strukturę neoprenu.

Produkt dostępny 
w dobrych sklepach
nurkowych i centrach

Informacje i zamówienia hurtowe tel. 531 621 888
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Bia łe, sze ro kie pla że z la zu ro wą
pły ci zną to wi dok ni czym z pocz tów -
ki, jed nak pod czas przy pły wu mo rze
za mie nia się w zmą co ną ma sę wo -
dy. Ze wzglę du na spo rą ró żni cę w
po zio mie wód, nur ko wa nia w Ke nii
od by wa ją się ra no. Za chwy ca ją ko lo -
ro we ry by pro sto z baj ki „Gdzie jest
Ne mo”, zaś z ukry cia mo że nas za -
sko czyć sko ru pia ko wy Chuck Nor ris!

Nur ko wa nie w Ke nii jest przy jem ne i lek -
kie. Wo da mia ła tem pe ra tu rę 27 stop ni Cel -
sju sza. Nie od czu li śmy prą dów, miej sca
nur ko we by ły płyt kie, za tem pa no wa ły
wprost ide al ne wa run ki, aby przy glą dać się
mor skim zwie rza kom i po dzi wiać w spo ko -
ju pod wod ny świat. Nie ste ty cię żko jest, a
ra czej trze ba mieć ogrom ne szczę ście, by
zo ba czyć coś więk sze go. Ke nij skie pra wo
nie uwzględ nia bo wiem ochro ny pod wod -
ne go świa ta. Mo że my więc de lek to wać się

Kenia – zew natury
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wi do kiem ga tun ków ryb, któ re zna my do -
brze z „Gdzie jest Ne mo.” Jest też spo ro
żół wi zie lo nych.

Prze łom lu te go i mar ca to do bry czas na
wy jazd do Ke nii. Wi docz ność nie zwa la ła
nas z nóg, jed nak nie spo dzie wa li śmy się

krysz ta ło wej wo dy w oce anie. Ko rzy sta li -
śmy z sym pa tycz nej ba zy w na szym ho te lu
So uthern Palm Be ach Re sort. Cen trum nur -
ko we, przy go to wa ne na ob słu gę ma łej gru -
py, jest wy po sa żo ne w no wy, pro fe sjo nal ny
sprzęt. Do dys po zy cji ba zy jest du ży kom -

pleks ba se no wy. Ide al ne miej sce na spró bo -
wa nie za ba wy z nur ko wa niem bądź po ćwi -
cze nie umie jęt no ści. Ka żda ba za nur ko wa
ma swój ob szar, w któ rym mo że się po ru -
szać i za bie rać swo ich klien tów. Ta kie roz -
wią za nie da je mo żli wość za ro bie nia
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ka żde mu cen trum. Jed nak od stro ny klien ta
jest to pro ble ma tycz ne. Gdy by śmy chcie li
za nur ko wać na słyn nym, opi sa nym w po -
przed nim nu me rze Nu ras.in fo – Wa ta mu,
mu sie li by śmy sko rzy stać z in ne go cen trum
nur ko we go. Ce ny wyj ścio we są bar dzo wy -
so kie, oko ło 450 USD za pięć dni nur ko -
wych z łód ki. Jed nak mo żna ne go cjo wać,

zwłasz cza w okre sie, kie dy bra ku je tu ry -
stów. Pod czas na sze go po by tu ho tel za peł -
nio ny był w 30%. By li śmy pod opie ką
świet ne go ma na ge ra o imie niu Sa fa ri oraz
di ve ma ste ra o imie niu Si las.

Lo gi sty ka
Pro ściej chy ba być nie mo że! Łód ka pod -

pły wa do brze gu, bie rze my więc sprzęt w

rę ce i wcho dzi my na łód kę. Na stęp nie pły -
nie my kil ka -kil ka na ście mi nut i wska ku je -
my do wo dy. Po prze rwie z prze ką ską
ba na no wą, czas na dru gie nur ko wa nie nie -
opo dal. Oko ło 11:00 je ste śmy po dwóch
nu rach i ma my ca łe po po łu dnie na in ne za -
ba wy!
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Miej sca nur ko we
Zro bi li śmy sześć dni nur ko wych i od wie -

dzi li śmy miej sca w ob sza rze do stęp nym dla
na szej ba zy. Na więk szo ści z nich mo żna
spo tkać żół wie zie lo ne, któ re bar dzo szyb -
ko ucie ka ją, kie dy tyl ko wy czu ją ob ce go.
Ta ki mi miej sca mi są: Kon go, Mwa na ma chi
czy Ma ache ma. Za chwy ca ją ukwia ły za -

miesz ki wa ne przez ane mo ny. Jest ich bar -
dzo du żo i w ró żnej kon fi gu ra cji. Mo głam
wi sieć mi nu ta mi i je po dzi wiać. Ogól nie
na sze miej sca by ły dość mo no ton ne. Ra fa
nie scho dzi ła w dół, jak w Egip cie, tyl ko
usła ła so bą pod ło że, stąd nur ko wa nia by ły
płyt kie. Naj mi lej wspo mi nam miej sce zwa -
ne Ma we ni. To by ło je dy ne miej sce, gdzie

nur ko wa li śmy wzdłuż ścian ki, hucz nie
zwa nej przez di ve ma ste ra „drop of fem.” Ta -
kże ane mo ny za chwy ca ły tam naj bar dziej.
Za pew ne wy spa Wa ta mu pre zen tu je się
bar dziej eg zo tycz nie nur ko wo, jed nak ze
wzglę du na sze reg in nych atrak cji, nie zde -
cy do wa li śmy się tam wy brać. Za nur ko wa -
li śmy ta kże na: No mad, Twi ga czy Chan nel.
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Pod wod ny świat
De lek to wa li śmy się za tem mu re na mi,

wę ża mi mor ski mi, roz gwiaz da mi. War to
na sta wić się na wy pa try wa nie w ska li ma -
kro. Naj ró żniej sze śli ma ki na go skrzel ne czy
ma leń kie kra by scho wa ne w ukwia łach to
tyl ko część świa ta ma kro. Naj faj niej sza by -

ła kre wet ka mo dlisz ko wa. Ten cu dow ny
sko ru piak ma w so bie nie zwy kłą moc.
Ogrom ne przy spie sze nie i naj moc niej sze
szczyp ce na świe cie! Ata ku je swo ją ofia rę,
znie nac ka ude rza jąc ją koń czy na mi, aż
stra ci przy tom ność lub umrze. Je den cios
jest w sta nie spo wo do wać pęk nię cie sko ru -

py kra ba! Co cie ka we, nie sa mo uszko dze -
nie jest za bój cze, a uży ta si ła. Fa la ude rze -
nio wa jest tak po tę żna, że roz szar pu je
mięk kie tkan ki ofia ry. Zro bie nie jej zdję cia
to nie la da wy zwa nie! Jest nie zwy kle szyb -
ka. Za to ob ser wa cja jej wiel kich, ru sza ją -
cych się oczu i spo so bu w ja ki czai się na
ofia rę pod ska łą – wy wo łu je uśmiech. Ist ne
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wcie le nie sko ru pia ko we go Chuc ka Nor ri sa.
Cie ka wost ką ga tun ko wą by ła ta kże roz dym -
ka żół ta (łac. Ostra cion Cu bi cus). Choć
słod ka i nie win na z wy glą du – ma eks tre -
mal nie tru ją cy jad w swo ich na rzą dach we -
wnętrz nych. W kuch ni ja poń skiej zwa na
jest ja ko fu gu. No cóż, smacz ne go! Wzdłuż
wy brze ża Ke nii prze pły wa ją po dob no re ki -

ny wie lo ry bie, jed nak na ty le da le ko, by
unik nąć spo tka nia z ludź mi. Zda rza się jed -
nak, że po je dyn cze sztu ki pod pły wa ją bli -
żej. Mie li śmy in for ma cję, iż w na szej
oko li cy krą ży je den osob nik, jed nak mi mo
po szu ki wań, nie uda ło się go zo ba czyć. Po -
zo sta je mieć na dzie ję, że zdą żył po wró cić
na głę bo ką wo dę… Nie mie li śmy oka zji zo -

ba czyć ani jed ne go naj mniej sze go re ki na,
po za sztu ką na pla ży wy ło wio ną przez
węd ka rzy, co by ło wręcz smut ne.

Być mo że sa fa ri w ke nij skim par ku na ro -
do wym jest po rów ny wal nie bar dziej eks cy -
tu ją ce niż pod wod ny świat, jed nak na dal
war to tu nur ko wać. Bez cen ne jest spo tka -
nie wie lu cie ka wych ga tun ków ryb i sko ru -
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pia ków. Po dob nie jest z ogrom ną ilo ścią
ane mo nów. Nie szu kaj my tu taj eks tre mal -
nych wa run ków, tyl ko spo koj nych, ko lo ro -
wych, uro czych nur ko wań, z ma łą szan są
zo ba cze nia re ki na wie lo ry bie go. Wy pa try -

wa nie ma leń kich stwo rzeń scho wa nych w
ra fie by ło nie złą za ba wą.

Pau la An drze jew ska

pau la@ava lon di vers.com 

Zapraszamy
na szkolenia
Sidemount 

i Sidemout Tech
w Centrum Nurkowym

Bestdivers
Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl

tel.601321557

http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
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4. BARDZO MAŁĄ WAGĄ WORKA – ZALEDWIE 950G
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CERTYFIKAT CE  CE1463 EN1809

SERIA PEANUT 21

PERFEKCYJNA
KONFIGURACJA

BĄDŹ KOBIETĄ TAKŻE POD WODĄ!

Zastosuj dwa automaty V2 ICE 
-

PRAWDZIWA PRZYGODA ZACZYNA 
SIĘ WŁAŚNIE TU! LUBISZ PODRÓŻOWAĆ?  

DOPUSZCZALNY CIĘŻAR BAGAŻU TO JUŻ 
NIE PROBLEM!

WAGA CAŁEGO ZESTAWU TO ZALEDWIE 2940 G!!!

http://tecline.com.pl
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Tym ra zem chce my za pro sić Was
na nur ko wa nie w Gre cji. Ale nie na
wy spy, zna ny prze cież i lu bia ny kie -
ru nek tu ry stycz nych wy jaz dów Po la -
ków, a na kon ty nent, na pół noc
Gre cji, na pół wy sep Chal cy dyc ki, po -
pu lar nie zwa ny Chal ki di ka mi.

Chal ki di ki, w la tach 80. i 90. bar dzo w
Pol sce po pu lar ne, zo sta ły nie co za po mnia -
ne po otwar ciu czar te ro wych po łą czeń z
pol skich lot nisk na grec kie wy spy. Dzię ki
ma łej obec no ści ma so wej tu ry sty ki, Chal ki -
di ki na dal za cho wu ją swój bar dziej au ten -
tycz ny, swoj ski i nie co sen ny cha rak ter.

Od za cho du Pół wy sep Chal cy dyc ki ob -
le wa ją wo dy Za to ki Sa lo nic kiej i Za to ki Ter -
maj skiej, od wscho du Za to ki Or fań skiej.
Trzy mniej sze pół wy spy w po łu dnio wej

Chalkidiki
Nurkowanie w Grecji
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czę ści Chal ki di ki – Ka san dra, Si tho nia i
Athos – two rzą dwie za to ki: Ka san dryj ską
(mię dzy Ka san drą i Si tho nia) oraz Ajiu Orus
(mię dzy Si tho nia i Athos). Wzdłuż pół noc -
nej gra ni cy pół wy spu roz ło żo ne są je zio ra
Ko ro nia i Wol fi. Środ ko wą część pół wy spu
zaj mu je ma syw gór ski gó ry Cho lo mon tas.

W za chod niej czę ści pół wy spu te ren jest
prze wa żnie ma ło po fał do wa ny. Trzy pół -
wy spy na po łu dniu Chal ki di ki są w prze wa -
ża ją cej czę ści gó rzy ste.

Na pra wym „zę bie” Chal ki di ki, Atho sie,
mie ści się Au to no micz na Re pu bli ka Gó ry
Athos za rzą dza na przez pra wo sław nych

mni chów. Ko bie ty nie ma ją tu wstę pu, a
mę żczyź ni, w za sa dzie wy łącz nie pra wo -
sław ni piel grzy mi, tyl ko po uzy ska niu spe -
cjal ne go ze zwo le nia. Na le wym „zę bie”,
Ka san drze, roz wi nę ła się bar dziej tu ry sty ka
zor ga ni zo wa na, ob słu gi wa na przez biu ra
pod ró ży, więc my od wie dzi my środ ko wy
„ząb” Chal ki di ki, Si tho nię.

Nur ko wa nie
Nur ko wa nia na Si tho nii są ła twe i przy -

jem ne. W Za to ce Ka san dryj skiej prak tycz -
nie nie wy stę pu ją prą dy i nie ma fa lo wa nia.
Nur ku je się tu za zwy czaj z brze gu, na
obrze żach zor ga ni zo wa nych plaż, więc
czę sto (choć nie wszę dzie) ma my do stęp do
le ża ków, ta wer ny i in fra struk tu ry sa ni tar nej.

Na nur ko wa nia na ca łej Si tho nii bę dzie -
my do wo że ni bu sem z cen trum nur ko we -
go. Mo że my też do je chać wła snym
sa mo cho dem, je śli na przy kład za bie ra my
ze so bą na nur ko wi sko ro dzi nę. Kil ka dni w
ty go dniu mo żli we są rów nież ca ło dzien ne
wy pły nię cia ło dzią na po bli skie bez lud ne
wy sep ki. W cza sie rej su bę dzie też mu zy -
ka, lunch, a po nur ko wa niu co nie co do
spró bo wa nia z lo kal nych spe cja łów.

Si tho nia to cie ka we miej sca nur ko we z
dnem usła nym gła za mi, ra fy na stro mych,





Nuras.info 5/2016

17

pio no wych ścia nach, głę bo kie ścian ki do
nur ko wa nia tech nicz ne go, skal ne la bi ryn ty
oraz ma łe ja ski nie.

Po cząt ku ją cy ucie szą się z bar dzo ła -
twych wa run ków nur ko wa nia. Kur sy mo żna
do koń czyć na kil ku pla żach, pod wo dą
przy po mi na ją cych ba sen – du że piasz czy -
ste pły ci zny za chę ca ją do ćwi czeń. Nur ku -
jąc głę biej, znaj dzie my łą ki pod wod nych
traw, skał ki, lo kal ną ra fę i ka nio ny, a to

wszyst ko ob sa dzo ne ła wi ca mi ryb. Nur ko -
wie tech nicz ni też nie bę dą roz cza ro wa ni:
głę bo kość 50 m do stęp na jest z brze gu, a
100+ m w kil ka na ście mi nut pły nię cia ło -
dzią. Nur ko wa nia tech nicz ne od by wa ją się
przy ścia nach, na któ rych też jest spo ro do
obej rze nia.

Na spo tach nur ko wych mo żna zo ba czyć
ró żnych miesz kań ców pod wod ne go świa -
ta: ko lo ro we gąb ki (miej sco wa ra fa ko ra lo -

wa), śli ma ki na go skrzel ne, fla be li ny, gi gan -
tycz ne ma łże, ła wi ce ma łych ryb, gra ni ki,
kon ge ry, ośmior ni ce, oko nie mor skie, skor -
pe ny i in ne stwo rze nia Mo rza Śród ziem ne -
go. Je sie nią, kie dy wo da nie co się ozię bi, w
to ni war to wy pa try wać du żych tuń czy ków
oraz ła wic jack fi shy.

Spo dzie wa na tem pe ra tu ra wo dy we
wrze śniu to 18OC na 30 me trach i 25-28OC
na po wierzch ni, w le cie o kil ka stop ni wię -
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cej. W zu peł no ści wy star czy pian ka 5 mm,
kap tur i nie zbyt gru be rę ka wicz ki. Chcą cy
nur ko wać po ni żej 30 me trów po win ni do -
dat ko wo za brać do cie placz, a nur ku ją cy
tech nicz nie mo gą roz wa żyć cien ki pod ró -
żny su chy ska fan der.

Wi docz ność pod wo dą się ga zwy kle
oko ło 30 me trów. Z po wo du do brej przej -

rzy sto ści wo dy i ła twych wa run ków, miej -
sca nur ko we są do sko na łe dla fo to gra fów i
fil mow ców pod wod nych. Jest to też do bre
miej sce, by po ćwi czyć umie jęt no ści nur ko -
we sa mo dziel nie lub za li czyć ko lej ny kurs.

Od po czy nek
Na Chal ki di ki za zwy czaj za trzy mu je my

się w miej sco wo ści Ni ki ti – swo istej bra mie

do ca łej Si tho nii. Wio ska ta za chwy ci ła nas
kie dyś przede wszyst kim dłu gi mi piasz czy -
sty mi pla ża mi. Jest to ład nie od no wio na
osa da, do brze przy go to wa na na po trze by
tu ry stów, z no wą i sta rą czę ścią, faj ną piasz -
czy stą pla żą i pro me na dą z ka wiar nia mi i
re stau ra cja mi. Do stęp ne są trzy hi per mar -
ke ty, skle py z pa miąt ka mi, wy po ży czal nia
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sa mo cho dów, wy po ży czal nia sku te rów, ro -
we rów i oczy wi ście cen trum nur ko we.

W Ni ki ti do stęp ne są apar ta men ty w ró -
żnym stan dar dzie, ge ne ral nie z ła zien ką i
bli sko mo rza. Mo żli wa jest rów nież re zer -
wa cja, nie co dro ższych, ho te li.

W miej sco wo ści jest kil ka su per mar ke -
tów, a na pro me na dzie obok pla ży i na cen -

tral nej uli cy znaj du je się kil ka dzie siąt re -
stau ra cji. Je dze nie jest do sko na łe, a ce ny
po dob ne do cen w Pol sce – prze ką ska 4-6
eu ro, da nie głów ne 6-10 eu ro. Śnia da nie

naj le piej przy go to wać so bie w apar ta men -
cie, po mię dzy nur ko wa nia mi za wsze jest
prze rwa na obiad (na pla żach do stęp ne są
pro ste ta wer ny lub fo od trac ki), a wie czo rem
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mo żna wspól nie wy brać się do re stau ra cji
na grec ką ucztę z do sko na łym do mo wym
wi nem, ouzo lub ra ki ją do wy bo ru.

Do le cieć na Chal ki di ki mo żna li nia mi
Aege an lub Air Ser bia z War sza wy (WAW)
do Sa lo nik (Thes sa lo ni ki, SKG). Ce na bi le tu
ok. 600-1000 zł. W ce nie 23 kg ba ga żu. Ki -
ka ra zy w ty go dniu bez po śred nio z War sza -
wy -Mo dli na (WMI) do Sa lo nik (SKG) la ta
Ry ana ir. Ce na bi le tu z ba ga żem to oko ło

800 zł. Trans fer z lot ni ska do Ni ki ti or ga ni -
zu ją apar ta men ty bądź cen trum nur ko we
(ok. 100 km). Sa mo cho dem z War sza wy, w
za le żno ści od tra sy, jest ok. 1800-1900 km.

Du żym plu sem nur ko wa nia na Chal ki di -
ki jest mo żli wość wspól ne go wy jaz du z ro -
dzi ną. Pla że są płyt kie i piasz czy ste, jest
bar dzo bez piecz nie, nie ma żad nych
uchodź ców i pa nu je wręcz nie co sen na at -
mos fe ra. Wie czo rem też nikt się nie bę dzie

nu dził, jest spo ro ta wern, kil ka klu bów a
dzi kie pla że Si tho nii są zna ne z noc nych
dan ce par ties. To wszyst ko tyl ko kil ka go -
dzin lo tu sa mo lo tem z Pol ski i na do da tek w
bar dzo roz sąd nych ce nach.

Do zo ba cze nia na Chal ki di ki!

Wła dy sław Je fi mow

fot. Autor

wladdy_ex@go2.pl
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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

Czy nie myślałeś 

o wypromowaniu się na

łamach naszej gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo nawiąże

współpracę z au to rami 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/.

http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.hydrozagadka.pl
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.avalondivers.com
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Mal lor ca, exta sy and mo tion, jak to
śpie wał Loft, czyli na lo fo ty.pl od kry -
wa Ma jor kę. Szu ka li śmy miej sca na
ma jów kę 2016 – mia ło być bli sko, z
trans por tem sa mo lo to wym, ze sło -
necz kiem i oczy wi ście z mo żli wo ścią
nur ko wa nia. Jak by jesz cze by ły ja ski -
nie, to już by ło by su per! Szu ka li śmy,
szu ka li śmy, no i pa dło na Ma jor kę.

28 kwiet nia ca łą we so łą eki pą, go to wi do
dro gi, sta wi li śmy się na lot ni sku w Mo dli -
nie, gdzie cze ka ła na nas nie spo dzian ka –
ja kiś żar tow niś wy wo łał alarm bom bo wy.
Po nad dwie go dzi ny ocze ki wa nia na par -
kin gu przed lot ni skiem moc no zin te gro wa -

Mal lor ca,
exta sy and mo tion
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ły gru pę i po mi mo że tro chę zmar z li śmy, a
na sze wa ka cje lek ko się opóź ni ły, w cał -
kiem ra do snych na stro jach, oko ło 23:00,
wsie dli śmy w koń cu do sa mo lo tu. Trzy go -
dzi ny lo tu ta ni mi li nia mi (bi let z 20 kg ba ga -
żem za ku pi li śmy za nie ca łe 800 zł) i wi taj
sło necz ny ra ju, a ra czej ciem na no cy na

Ma jor ce. Na szczę ście wy po ży czal nia sa -
mo cho dów po cze ka ła na nas. Opóź nie nie
spo wo do wa ło, że by li śmy ostat ni mi klien -
ta mi, dzię ki te mu cał kiem spraw nie za ła twi -
li śmy wszyst kie for mal no ści i już oko ło 4:00
nad ra nem do tar li śmy do na sze go ce lu –
ma łej i uro kli wej miej sco wo ści Por to Co -

lom na wschod nim wy brze żu wy spy. Na sze
apar ta men ty od ra zu po zwo li ły nam za -
kosz to wać pięk na Ma jor ki – cu dow ny, du -
ży, sło necz ny ta ras z wi do kiem na mo rze
na sa mym skra ju za tocz ki – czy mo że być
przy jem niej? Przez na stęp nych sie dem dni
bę dzie my się na nim opa lać, gril lo wać, po -
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pi jać san grię i oczy wi ście su szyć sprzęt nur -
ko wy, bo prze cież przy je cha li śmy tu też
nur ko wać.

No wła śnie – nur ko wa nie, czy li tro chę o
tym, co pod wo dą.

Po cząt ko wo był plan, że by śmy z Ada -
mem trzy dni spę dzi li na nur ko wa niach ja -
ski nio wych. Gru pa re kre acyj na mia ła w tym

cza sie nur ko wać z ło dzi na mo rzu. Osta -
tecz nie po sta no wi li śmy jed nak nie po zo sta -
wiać na szych nur ków sa mych i dwa dni
nur ko wa li śmy z ni mi, a jed ne go dnia po je -
cha li śmy na upra gnio ne nur ko wa nie ja ski -
nio we.

Na szą ba zą mia ła być ma ła, lo kal na
szko ła nur ko wa, pro wa dzo na przez uro cze -

go Egip cja ni na Mi do. Nie ste ty Mi do na kil -
ka dni przed na szym przy lo tem uszko dził
swo ją łódź i mu siał nas prze ka zać Dir ko wi
– nie miec kie mu for ma li ście. Ró żni ca w po -
dej ściu do klien ta po mię dzy ni mi by ła ko lo -
sal na – we so ły, życz li wy, ca ły czas uśmie-
ch nię ty „No Pro blem” Mi do i for mal ny do
bó lu, ze stre so wa ny, z ze ro wym uśmie chem
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i nie wy pusz cza ją cy z rąk pa pie ro sa Dirk.
Cóż, nie by ło wyj ścia, mu sie li śmy się z tym
po go dzić. Na sze wnio ski – nie miec kie cen -
tra nur ko we na pew no są bez piecz ne, na
pew no prze strze ga ją wszel kich pro ce dur,
ale są nud ne jak fla ki z ole jem.

A sa me nur ko wa nia… Ma jor ka pod wo dą
nie jest Egip tem, ma ło tu ży cia i ko lo rów, są
ośmior ni ce, mu re ny, lan gu sty, cza sa mi ba ra -
ku dy, du żo ma łych czer wo nych ry bek, jest
tra wa, pia sek, ka mie nie, gro ty, jest przy jem -
nie, ale bez re we la cji. Wo da jest zno śna, w

ma ju ok 17-20OC. Przej rzy stość jest moc no
uwa run ko wa na po go dą, więc raz bę dzie 10-
15 me trów, a raz po nad 20. Naj faj niej szym
re kre acyj nym nur ko wa niem, ja kie wy ko na -
li śmy by ło nur ko wa nie na wra ku drew nia ne -
go ża glow ca Pe ter von Dan zing II, spo czy-
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wa ją ce go na bia łym pia secz ku tuż przy Por -
to Co lom. Wrak le ży na 24-26 me trach,
scho dzi się do nie go po li nie ko twicz nej. Jest
już moc no nad szarp nię ty zę bem cza su, ale

wy glą da na praw dę uro kli wie. Oto czo ny
mnó stwem ma łych ry bek, tro chę przy po mi -
na akwa rium. Pod je go szcząt ka mi kry ją się
skor pe ny, ośmior ni ce i mu re ny, wo kół uno -

szą się świe cą ce że bro pła wy i me du zy. My
mie li śmy też po noć nie by wa łe szczę ście
spo tkać na nim dwa trig ger fi she, któ re w
Mo rzu Śród ziem nym rzad ko wy stę pu ją.
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Na szą nur ko wą pe reł ką by ła na to miast
La Co va des Drac de Ca la San ta nyi – czy li
cu dow na ja ski nia, do któ rej uda li śmy się ra -
zem z Ada mem i Dir kiem. Ja ski nia znaj du -

je się na pry wat nej po se sji, po mię dzy do -
ma mi, tuż przy uro czej pla ży w Ca la San ta -
nyi. Ot, dziu ra w zie mi, z dość stro mym,
nie przy jem nym zej ściem i odro bi na wo dy

gdzieś w do le. Ja ski nia ma po noć łącz nie
1005 m dłu go ści, z cze go 776 m znaj du je
się pod wo dą, mak sy mal na głę bo kość to 24
m.
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Mu szę przy znać, że ja ski nie na Ma jor ce
są ogól nie dość spe cy ficz ne, in ne niż te w
Mek sy ku. Więk szość z nich jest chro nio na
i nur ko wać w nich mo żna po uzy ska niu
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spe cjal ne go po zwo le nia, do te go nie są tak
ła two do stęp ne. Cza sem trze ba prze mie rzyć
ze sprzę tem spo re od le gło ści lub, tak jak
my, scho dzić po dość śli skim pod ło żu z
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uży ciem lin ase ku ra cyj nych. Ła two nie jest,
ale z dru giej stro ny, to co od kry wa my pod
wo dą w 100% re kom pen su je tru dy na po -
wierzch ni. Hisz pa nie ma ją też dość spe cy -
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ficz ny spo sób pro wa dze nia lin w ja ski n-
iach. Jak dla mnie, był to ist ny dzi wo ląg i
ca łe szczę ście, że był z na mi Dirk, któ ry
dość do brze orien to wał się, o co w tej sie ci
po łą czeń cho dzi. Nie by ło tu jam pów lub
ga pów, wszyst kie li ny łą czy ły się ze so bą.
Część by ła na gu mach, część wią za na bez -
po śred nio do ska ły, szły we wszyst kich mo -
żli wych kie run kach, w tym w pio nie, by ły
li ny sta re i no we, na czę ści po przy cze pia -
ne by ły spi na cze do bie li zny, mar ke ry wła -
snej ro bo ty, czy po pro stu po ro bio ne pę tle
z li ny, któ re jak wy ja śnił nam Dirk, wska zy -
wa ły kie ru nek wyj ścia.

Sa ma ja ski nia by ła na praw dę uro cza, ha -
lo kli na za czy na ła się już na sze ściu me -
trach. Po prze pły nię ciu oko ło 150 me trów
cze ka ła nas re stryk cja, na ty le cia sna, że wi -
docz ność spa da ła w niej pra wie do ze ra,
jed nak za nią po ja wia ła się pięk na, ja sna
kom na ta peł na nie sa mo wi tych „ko ko nów”
– tak na zwa li śmy te pięk ne for my na cie ko -
we po wsta łe w plej sto ce nie. Kom na ta ta no -
si na zwę „ga le ria des Pa le oni ve lis”.
Pierw szy raz wi dzia łam coś tak pięk ne go,
mi stycz ne go i nie sa mo wi cie de li kat ne go.

Ca ła ja ski nia na praw dę bar dzo po zy tyw -
nie nas za sko czy ła i po zo sta wi ła wiel ki nie -
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do syt ja skiń Ma jor ki, któ re na 100% za gosz -
czą w na szym co rocz nym har mo no gra mie
wy jaz dów.

Na ko niec jesz cze tro chę o Ma jor ce nad -
wod nej, któ rą rów nież sta ra li śmy się po -
znać. Wy spa szcze gól nie na wio snę jest
uro cza, zie lo na, peł na ukwie co nych łąk, na
któ rych le ni wie pa są się owce. Są tu gó ry
(Ser ra de Tra mun ta na) po prze ci na ne wą wo -
za mi, stro mo scho dzą ce do mo rza, mię dzy
któ ry mi kry ją się uro cze, baj ko we wręcz,
ma lut kie pla że, do któ rych do je żdża się wi -

ją cy mi się, nie sa mo wi cie wi do ko wy mi dro -
ga mi, peł ny mi ro we rzy stów. Są nie sa mo-
wi te su che ja ski nie udo stęp nio ne do zwie -
dza nia. Są pięk ne ga je oliw ne, w któ rych
wiek drzew do cho dzi do 2000 lat (przy
nich nasz Dąb Bar tek to dziec ko w pie lusz -
kach). Są uro cze sa dy peł ne po ma rań czy i
cy tryn (jak one sma ku ją, na Ma jor ce po ma -
rań cze są tak smacz ne, że mo gła bym się ży -
wić tyl ko ni mi). Są dzi kie ko zy, któ re
prze cha dza ją się po pa gór kach, ale też po -
tra fią so bie do brze ra dzić w miej scach peł -

nych tu ry stów i zdo by wać tam po ży wie nie
w dość spek ta ku lar ny spo sób – spraw dzi li -
śmy – od ja błek sta now czo wo lą piz zę lub
cia sto. Są też ka mien ne mia stecz ka, nad
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któ ry mi zwy kle gó ru je ko ściół, peł ne wą -
skich, jed no kie run ko wych uli czek i re stau -
ra cji ser wu ją cych prze pysz ne ta pas, lo kal ne

wi na czy san grię z po ma rań cza mi i tru -
skaw ka mi.

Wy spa nie jest du ża, peł no na niej nie -
miec kich tu ry stów, któ rzy bar dzo ją so bie
upodo ba li. Jest też na niej nasz, pol ski ak -
cent. Na Ma jor ce miesz kał na prze ło mie
1838/39 nasz wiel ki kom po zy tor Fry de ryk
Cho pin i tak ją opi sy wał: „Nie bo jak tur kus,
mo rze jak la zur; gó ry jak szma ragd, po wie -
trze jak w nie bie. W dzień słoń ce, wszy scy
let nio cho dzą, i go rą co; w no cy gi ta ry i śpie -

wy po ca łych go dzi nach”.
Czy war to od wie dzić Ma jor kę – zde cy -

do wa nie TAK! Na pew no na lo fo ty.pl bę dzie
tu wra cać, a na ra zie już na je sie ni cze ka na
nas ko lej na uro cza wy spa na M – por tu gal -
ska Ma de ra, peł na la wad, pysz nych owo -
ców i wiel kich gru pe rów.

Aga ta Isa jew „Ga ga tek”

aisa jew@na lo fo ty.pl

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

Redakcja Magazynu Nuras.info -

kontak: wydawnictwo@nuras.info

http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.mlinke.eu
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Mek syk urze ka pięk ny mi wi do ka mi,
kli ma tem oraz pysz nym je dze niem.
Nic dziw ne go, że cią gnie tam wszyst -
kich, nie wy łą cza jąc nur ków. Tak
trud no znu dzić się Mek sy kiem, że to
już trze cia na sza wy pra wa.

Jak to zwy kle na na szych wy jaz dach by -
wa, wszyst kie dni są moc no wy peł nio ne za -
ję cia mi i trud no zna leźć czas na spo koj ny,
nie co nud ny re laks.

Tym ra zem po byt za czę li śmy od wy spy
Co zu mel. Ja kże pięk nie to brzmi – za czę li -
śmy od wy spy! Jed nak naj pierw mu sie li śmy
na nią do trzeć… Ni by do Mek sy ku nie jest
da le ko, ale pod róż plus zmia na cza su po -
wo du ją, że je ste śmy zmę cze ni. Część eki -
py do tar ła jesz cze w no cy i za li czy ła
bi wa ko wa nie na pla ży w ocze ki wa niu na
pierw szy prom na wy spę. Po dłu gim po by -

Meksyk
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cie w sa mo lo cie i kli ma ty zo wa nych po -
miesz cze niach bar dzo przy jem nie by ło od -

po cząć nad brze giem mo rza. Zna leź li śmy
się tam tuż przed za mknię ciem ba rów, więc

uda ło nam się zro bić ostat nie za mó wie nia i
z drin ka mi w dło niach, le żąc na pla żo wych
łó żkach, o czwar tej nad ra nem wsłu chi wa -
li śmy się w szum mo rza i od le głe dźwię ki
mu zy ki. Po dzi wia li śmy gwiaz dy i re lak so -
wa li śmy się, cie sząc się z pierw sze go dnia
urlo pu. Ra no mo gli śmy po dzi wiać wschód
słoń ca. Pięk ny wi dok, kie dy ogrom na po -
ma rań czo wa ku la wy ła nia się z wo dy i
oświe tla nam twa rze. W kra ju jest zim no i
pa da, a my ze sto pa mi w pia sku oglą da my
słoń ce. To jest ży cie!

Czas jed nak za brać wa li zy i przejść na
prom. Po krót kiej pod ró ży do cie ra my na
wy spę. Słoń ce na bie ra si ły i z ka żdą mi nu -
tą za czy na my moc niej czuć tu tej szy kli mat.
Ża łu je my, że nie wszyst ko mo że my z sie bie
zdjąć.

Co zu mel to ma ła wy spa, już po oko ło
pię ciu mi nu tach jaz dy do cie ra my do na sze -
go ho te lu. Głod ni od bie ra my klu cze do po -
koi i idzie my zjeść śnia da nie. Dziś jaj ka w
od mia nach kil ku na stu! Tro chę zaj mu je nam
zro zu mie nie, co zma wia my i co do sta nie -
my. Na zwy nie któ rych kom po zy cji ja jecz -
nych są dość eg zo tycz ne.

Cze ka my na resz tę gru py, któ ra do cie ra
oko ło po łu dnia i ra zem idzie my się za mel -
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do wać do cen trum nur ko we go. Wszyst ko
ma my bli sko cen trum, po prze ciw nej stro -
nie uli cy, więc ko mu ni ka cja zaj mu je nam
dwie mi nu ty.

Część z nas po sta na wia za li czyć jesz cze
nur ko wa nie spraw dza ją ce z brze gu, a resz ta
po pro stu za my ka swój sprzęt, gdyż praw dzi -
we nur ko wa nie za czy na my od ju tra.

Resz tę dnia spę dza my są cząc mar ga ri tę,
pi jąc lo kal ne pi wo, le żąc na le ża kach przy
ba se nie – czy ta my, drze mie my – po pro stu
od po czy wa my. Tro chę czu je my zmia nę
cza su, więc wszy scy po ko lei dość wcze -
śnie idą spać. Ja jed nak je stem głod na. Zu -
peł nie przy pad kiem, gdyż nie chce mi się
da le ko cho dzić, uda ję się do po bli skiej
knajp ki na ko la cję. To był strzał w dzie siąt -
kę. Knajp ka oka za ła się od kry ciem ży cia,
wszyst ko pysz ne, szyb ko po da ne, du że por -
cje, a do te go ce ny zu peł nie in ne niż w ho -
te lo wej re stau ra cji.

Dziś, wcho dząc na wa gę po przy jeź dzie,
sa ma nie wiem, czy to by ło do bre roz wią za -
nie, ale wte dy o tym nie my śla łam. Wła ści -
ciel re stau ra cji po na szym po by cie pew nie
ku pi so bie no wy sa mo chód… Zja da li śmy
tam wszyst ko, a kre wet ki w naj bli żej oko li -
cy zo sta ły wy mie cio ne do ze ra.

Po byt ma my tak za pla no wa ny, że wy pa -
da ją nam po trzy nur ko wa nia dzien nie. Ra -
no je dzie my na dwa nur ko wa nia,
po po łu dniu na jed no, trosz kę bli żej cen -
trum.

Za czy na my od ła twe go miej sca. Pierw -
sze nur ko wa nie i od ra zu ma my – pięk ny
eagle ray, jak by za wie szo ny w wo dzie,
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prak tycz nie się nie ru sza. Prze by wa z na mi
ja kieś pięć mi nut, pre zen tu jąc się z ka żdej
stro ny.

Ra fa na Co zu mel jest na praw dę ma gicz -
na, peł na ży cia. Są re ki ny, płaszcz ki, prze -
pięk ne zie lo ne mu re ny, lan gu sty i kra by w

ilo ściach hur to wych. Tra fi li śmy na okres
dość sil nych prą dów, któ re przy no szą wię -
cej zwie rząt. Do sko na ła wi docz ność, bia ły
pia sek na dnie – cu dow nie! Nie któ re nur -
ko wa nia ma my z na praw dę sil nym prą dem,
ale już po wo li je ste śmy opły wa ni, więc da -
je my so bie ra dę. Oka za ło się, że nur ko wa -
nia z prą dem by ły naj bar dziej ob fi tu ją ce w
re ki ny i żół wie, co nam się bar dzo po do ba -
ło.

Nur ko wa li śmy rów nież przy ścia nach na
sa mym koń cu wy spy – w la bi ryn tach skal -
nych. Wra że nie nie sa mo wi te, w ka żdej
dziu rze sie dzia ła lan gu sta lub krab. Na wet
wi sząc na przy stan kach bez pie czeń stwa pa -
trzy li śmy w dół, bo cią gle coś mo żna by ło
wy pa trzyć.

Na jed nym z na szych po po łu dnio wych
nur ko wań prze wod nik spraw dził prąd i
oka za ło się, że znów pły nie w in nym kie -
run ku. W związ ku z tym łód ka prze miesz -
cza się tro chę da lej, bo bę dzie my pły nę li w
stro nę por tu. Su per nur ko wa nie, prąd nas
nie sie i na gle… wo ła ją nas do gó ry:

– Szyb ko, szyb ko, żad nych przy stan ków!
Wy cho dzić!

Wy nu rza my się… Ma my za le d wie kil ka
me trów do ogrom ne go stat ku pa sa żer skie -
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go, z ro dza ju tych, któ re pły wa ją po Ka ra -
ibach i za wi ja ją do ró żnych por tów, mię dzy
in ny mi na Co zu mel, gdzie cu mu ją nie da le -
ko miej sca w któ rym nur ku je my. Jed nak tak
bli sko nie wol no nur ko wać, nasz prze wod -
nik do stał bu rę od ka pi ta na. Ale dla nas to

fraj da, tak so bie po oglą dać z bli ska te me try
kon struk cji, przy któ rych na sza łu pin ka wy -
glą da jak głów ka za pał ki.

Jed no z na szych po że gnal nych nur ko -
wań prze bie ga nie zwy kle spo koj nie, kom -
plet nie nic się nie dzie je. Na gle ko le ga

pa trzy – a tu zbli ża się w na szym kie run ku
ja kiś wiel ki kształt. Nie mo żli we – re kin wie -
lo ry bi? Oka za ło się, że to tu ry stycz na łódź
pod wod na, ale z da le ka nie sły chać by ło
pra cu ją cych śrub i pod świa do mość zmie ni -
ła opty kę. Po ma cha li śmy do ukry tych za



Nuras.info 5/2016

41

okna mi bu lai tu ry stów. My ślę, że dla nich
też by li śmy atrak cją wi do ko wą.

Po nur ko wa niach od po czy wa my na ba -
se nie, są cząc lo kal ne drin ki. Ostat nie go
dnia już nie nur ku je my, w za mian or ga ni -
zu je my so bie wy ciecz kę po wy spie.

Wy naj mu ję dla nas sku te ry, wstyd się
przy znać, że to mo ja pierw sza przy go da na
sku te rze. My ślę so bie, że za bio rę sku ter i
po je żdżę so lo, to nie mo że być trud ne. I tak,

ja ko ostat nia fajt ła pa, spo wal niam ca łą gru -
pę, a wszy scy się ze mnie śmie ją. Po kil ku -

na stu ki lo me trach już się tro chę roz krę cam,
wpraw dzie cią gle je stem ostat nia, ale czas



Nuras.info 5/2016

42

ocze ki wa nia gru py na mnie ma le je w tem -
pie bły ska wicz nym.

Ob je żdża my wy spę, zwie dza my re zer -
wat po dzi wia jąc pta ki i kro ko dy le. Wcho -

dzi my na la tar nię, z któ rej roz cią ga się nie -
zły wi dok na ca łą oko li cę, pi je my mlecz ko
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ko ko so we na ha ma kach za wie szo nych w
cie niu. Po tem jesz cze ką piel w mo rzu i szu -
ka my od po wied niej re stau ra cji na pla ży, w
któ rej dla od mia ny zno wu je my owo ce mo -
rza.

Po zo stał nam jesz cze do zwie dze nia
kom pleks San Ge rva sio, naj więk sze na wy -
spie mu zeum ar che olo gicz ne, po zo sta ło ści
cy wi li za cji Ma jów. Po wy ciecz ce ucie ka my
już do ho te lu, ba sen też jest do brym roz -
wią za niem po ca łym dniu spę dzo nym na
sku te rze.

To już ko niec tej czę ści wa ka cji, któ rą
prze zna czy li śmy na Co zu mel. Te raz zmie -
nia my miej sców kę i zje żdża my na po łu dnie
Ju ka ta nu, do Tu lum. Na szym ce lem są prze -
pięk ne ce no ty, chce my ta kże zo ba czyć
słyn ne pi ra mi dy.

Kwa te ru je my się w sa mym cen trum Tu -
lum. Mia sto to z ro ku na rok ro bi się bar -
dziej tu ry stycz ne, co po wo du je wzrost cen
i ilo ści od wie dza ją cych go ści. Cóż, ta ka ko -
lej rze czy, ale z łez ką w oku wspo mi nam
cza sy, kie dy Playa del Car men i Tu lum by -
ły ma ły mi mia stecz ka mi z nie wiel ką in fra -
struk tu rą.

Po za kwa te ro wa niu w ho te li ku wi ta nas
Go sia. Przy wo zi tor by nur ko we i uma wia

się z na mi na nur ko wa nia. Naj wa żniej sze,
że za bie ra nas do słyn nej knaj py ry bac kiej,

gdzie mo żna zjeść naj świe ższe ry by i owo -
ce mo rza w Tu lum. Tu za wsze jest ko lej ka
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i trze ba od cze kać na sto lik, ale war to. Na je -
dze ni i za do wo le ni uda je my się na wy po -

czy nek. Ra no je dzie my na na sze ce no ty.
Pierw szy dzień w ce no tach to du że prze ży -

cie. Lek ko zde ner wo wa ni, co nas tam cze -
ka, prze mie rza my ko ry ta rze słyn ne go Dos
Ochos. Po wo li się akli ma ty zu je my w tym
nie co od mien nym od mor skie go nur ko wa -
niu. Słod ka wo da ja skiń re du ku je dość
znacz nie nasz ba last. Po za tym nie sa mo wi -
ta przej rzy stość wo dy po wo du je, że cza sem
się za sta na wia my czy jesz cze pły nie my,
czy już la ta my.

Przed wej ściem do ja skiń Go sia ro bi nam
od pra wę. Nie tyl ko mó wi nam o nur ko wa -
niu, do wia du je my się rów nież cie ka wych
rze czy o ge ne zie po wsta nia ja skiń, ude rze -
niach me te ory tu, pra wie cał ko wi tym za nik -
nię ciu ży cia na zie mi oraz o po wol nym
od ra dza niu się ży cia i kształ to wa niu się
pod wod nych ko ry ta rzy, obec nie za la nych
desz czo wą wo dą. To je dy ne ta kie miej sce
na świe cie, więc tyl ko tu mo że cie w ta ki
spo sób pe ne tro wać pod zie mie.

Ce no ty ro bią wra że nie, je ste śmy ocza ro -
wa ni. Jed nak nie dla wszyst kich jest to kli -
mat wa ka cyj ny. Nie któ rzy zde cy do wa nie
wo lą sło ne wo dy oce anów i to tam chcą
nur ko wać. Do brze, że ma my wy bór i mo -
żli wość spraw dze nia wszyst kich opcji. To
da je nam pew ność, co dla nas jest naj lep -
sze.
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In nym cie ka wym miej scem jest An ge li ta
– ce not cał ko wi cie od kry ty. Jed nak siar ko -
wo dór na oko ło 30 me trach two rzy chmu rę,
w któ rej mo żna się ukryć, co da je nie sa mo -
wi te uczu cie. Wy glą da, jak by śmy się cho -
wa li w ob ło kach lub jak du chy
wy ska ku je my po nad chmu rę, po zo sta wia -
jąc część cia ła pod nią, tak jak by śmy by li

nie kom plet ni. Śmiesz nie jest, ba wi my się
jak dzie ci!

I tak po ko lei za li cza my sześć nur ko wań
w ce no tach. Ka żda ja ski nia jest in na, ma in -
ną struk tu rę, prze ci na ją ją in ne smu gi świa -
tła. Zo ba czyć trze ba wszyst ko, gdyż co
nur ko wa nie, to in ne prze ży cie. Koń czy my
w ja ski ni Taj Ma hal. Kry sta licz na wo da i ha -

lo kli na spra wia ją, że ma my wra że nie jak by -
śmy się uno si li nad wo dą, w po wie trzu. Mo -
żna rę ką po mie szać w ha lo kli nie, wte dy
„wo da się bu rzy”, lub wpły nąć pod nią do
wo dy sło nej, że by się nie co ogrzać. Ta kie
rze czy się tam dzie ją!

Nie ste ty wszyst ko się kie dyś koń czy,
więc i dla nas nur ko wa nie w ce no tach też.
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Oprócz nur ko wań chce my jesz cze po oglą -
dać ka mie nie.

Ra no wy bie ra my się na wy ciecz kę do
Chi chen It za. Pi ra mi da i kom pleks ar che -
olo gicz ny Ma jów i Tol te ków ro bi nie sa mo -
wi te wra że nie. Trze ba ko niecz nie wziąć
prze wod ni ka, któ ry po ka że ró żne go ro dza -
ju tri ki, któ ry mi ka pła ni po tra fi li ma ni pu lo -
wać lud no ścią i zmu szać ich do
po słu szeń stwa. Obec nie już nie wol no
wspi nać się na pi ra mi dę. Za ka za no te go po
wy pad ku, któ re mu ule gła nie sfor na tu ryst -
ka. Dziś to rów nież miej sce, gdzie sprze da -
je się to ny pa mią tek, wszyst kie doj ścia do
od da lo nych czę ści kom plek su ob sa dzo ne
są kra ma mi z pa miąt ka mi z Mek sy ku.

Po dro dze za li cza my jesz cze pi ra mi dę w
Co ba. Kom pleks mo że nie co mniej szy, ale
pi ra mi da wy ższa i na nią już mo żna wejść.
No gi bo lą nas jesz cze trzy dni, chy ba bar -
dziej po scho dze niu niż wcho dze niu na gó -
rę.

Ostat ni dzień upły wa nam na pla żo wa -
niu, nie któ rzy (wy glą da na to, że pra wie
wszy scy) prze sa dza ją ze słoń cem. Lek ko
spie cze ni idzie my na ostat nią ko la cję w Tu -
lum, że gna my się z na szy mi ja ski nio wy mi
in struk to ra mi, ste kiem z tuń czy ka lub wo ło -

wym, gril lo wa ną ośmior ni cą lub kre wet ka -
mi w ró żnych wa ria cjach. Oczy wi ście nie
bra ku je wi na, mar ga ri ty czy mo ji to, raz się
ży je.

Ra no po śnia da niu, któ re ser wu je wła ści -
ciel ho te lu, bus za bie ra nas na lot ni sko i za -
czy na my po wrót do kra ju.

Żal opusz czać Mek syk, ale do brze jest
wra cać do do mu. Nie któ rzy od po czy wa ją

jesz cze w po nie dzia łek, wal cząc ze zmia -
ną cza su, a in ni wsta ją, jak gdy by nie zmie -
ni ło się nic, i skro bią dla Was kil ka słów z
na sze go po by tu.

Nur ko wo wszyst kich po zdra wiam i za -
pra szam z na mi na na stęp ne przy go dy.

Ka ta rzy na Za wadz ka

zdję cia – Grze gorz Giem za
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Pią tek, 7 ra no, w po wie trzu czuć
jesz cze chłód po ran ka. W nie wiel kiej
miej sco wo ści w oko li cach Mo gil na,
dwóch nur ków pa ku je ko lej ne ko lo -
ro we wor ki do sa mo cho du. Wor ki
wy peł nio ne są bu tla mi, becz ka mi ze
sprzę tem ja ski nio wym, li na mi, ka ska -
mi i in nym sprzę tem, po trzeb nym by
za nur ko wać pod stro pem w no wej
lo ka li za cji.

To Ma riusz Lin ke zna lazł w oko li cy gó ry
Ślę ży no wą/sta rą sztol nię, w któ rej mie li śmy
za nur ko wać. Dro ga mi ja ła nam spraw nie i
już w po łu dnie wspi na li śmy się stro mym
sto kiem w stro nę otwo ru sztol ni. Nie ste ty,
ku na sze mu nie mi łe mu za sko cze niu, wej -
ście do sztol ni by ło za mknię te gru bą kra tą.
Po kil ku go dzi nach nie ustan nych te le fo nów
z proś bą o udo stęp nie nie klu cza, mu sie li -
śmy dać za wy gra ną. Resz tę dnia po sta no -
wi li śmy spę dzić na zwie dza niu oko licz nych
za la nych ka mie nio ło mów.

Czarny Staw pod Chwałkowem
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Pierw szy ka mie nio łom, na zy wa ny Kan ty -
ną, to po zo sta łość po pra cach jesz cze z
cza sów II woj ny świa to wej. Je go na zwa po -
cho dzi od kan ty ny nie miec kich żoł nie rzy
znaj du ją cej się w po bli żu. Nie ste ty bar dzo
du ża ilość śmie ci pły wa ją cych w wo dzie

sku tecz nie znie chę ci ła nas do za nu rze nia
się w tym miej scu. Skie ro wa li śmy się więc
do na stęp ne go ka mie nio ło mu. Gdy po de -
szli śmy do opa da ją cych pio no wo w dół
osiem dzie się cio me tro wych ścian, no gi za -
czę ły nam drżeć. Na dnie tej ogrom nej

dziu ry błysz cza ła ciem no nie bie ska ta fla
wo dy. Ma te uszo wi za świe ci ły się oczy. Za -
czę li śmy scho dzić po ko lej nych stop niach

jak tam jest wysoko spuszczanie butli i płetw do wody



Nuras.info 5/2016

50

ka mie nio ło mu, aby spró bo wać do trzeć do
wo dy. Nie ste ty dro ga skoń czy ła się pół ką
skal ną z ba rier ką ja kieś 40 m nad lu strem

wo dy. Z dru giej stro ny zej ście by ło ła god -
niej sze, jed nak ogrom ne gła zy i wciąż trwa -
ją ce pra ce efek tyw nie nas znie chę ci ły do
sko rzy sta nia z tam tej dro gi. Tu taj po wstał
plan…

Po ra nek na stęp ne go dnia. Kla ru je my li -
ny, sprzęt do nur ko wa nia pa ku je my w wor -
ki ja ski nio we, by wy god niej by ło nam je
trans por to wać. Wy pa da po trzy wor ki na

oso bę. Ru sza my w stro nę zna le zio nej
wczo raj ko pal ni gra ni tu. Dro ga pro wa dzi
naj pierw przez skal ną bra mę ze znisz czo -
nym bu dyn kiem. Na stęp nie po ko nu je my
kil ku me tro we pro żki, naj pierw po da jąc so -
bie wor ki, a po tem re gu lar nie opusz cza jąc
je na li nach. Gdy do cie ra my do zna le zio nej
wczo raj pół ki, Ma te usz mon tu je dwie li ny
– pierw sza po słu ży do zjaz du, a dru ga do

jeszcze chwila i będę w domu doskonały sprzęt
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opusz cze nia sprzę tu. Li na dłu go ści pięć -
dzie się ciu me trów le ci ze świ stem w dół.
Gdy ude rza o ta flę wo dy, oka zu je się, że
wczo raj sze sza cun ki by ły po praw ne i ma -
my do po ko na nia 40 me trów lu fy. Po skla -
ro wa niu dwóch bu tli, opusz cza my je z
płe twa mi po li nie trans por to wej, pro sto do
wo dy. Na stęp nie Ma te usz ubie ra się w su -
cha ra, na to za kła da uprząż ja ski nio wą z
przy rzą da mi, któ re po słu żą do zjaz du i wej -
ścia po li nie. Na stęp nie za kła da uprząż si -
de mo unt z ba la stem. Tak przy go to wa ny
mo że przy stą pić do zjaz du. Li na prę ży się
pod cię ża rem nur ka i ba la stu. Gdy Ma te usz
do cie ra do wo dy, oka zu je się, że cię żar bu -
tli tak roz cią gnął li nę, że znaj du ją się one
ja kieś dwa me try pod lu strem wo dy. To
utrud nia tro chę ubie ra nie, ale już po chwi -
li za nu rza się pod lu strem wo dy.

Głów nym punk tem od nie sie nia jest ru ra
od wad nia ją ca. Tuż po za nu rze niu prze bie -
ga ona przez za to pio ne drze wa, któ re wy -
glą da ją dość świe żo. Na stęp nie opa da my
wzdłuż pięk nej, pio no wej, gra ni to wej ska ły
i na oko ło 20 me trach do cie ra my do bla sza -
nej bud ki. To tu taj praw do po dob nie znaj -
do wa ły się pom py od wad nia ją ce ka mie -
nio łom. Wi zu ra nie za chwy ca, się ga co naj -

rury pod wodą

wejście do budki
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wy żej dwóch me trów. Za bud ką znaj du je
się ko lej ny uskok i naj więk sza na po tka na
pod czas te go nur ko wa nia głę bo kość rów na
24,8 m. Dno po kry te jest ogrom ny mi gra ni -
to wy mi ska ła mi. Gdzie nie gdzie mo żna zo -
ba czyć po zo sta wio ny przez pra cow ni ków
ko pal ni łom, kask bu dow la ny czy pięk ny
ku be czek w tru skaw ki, wy glą da ją cy jak by

był cał kiem no wy. Da lej nur ko wa nie prze -
bie ga wzdłuż więk szych lub mniej szych
skal nych usko ków i pio no wych ścian, któ re

ro bią na praw dę du że wra że nie. Wo da na
wszyst kich głę bo ko ściach ma 4OC, co lek ko
za ska ku je. Ale już nie dłu go roz wią że się

cichy obserwator halo, jak mnie słyszysz?
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za gad ka za rów no wi docz no ści, jak i tem pe -
ra tu ry. Po ja kichś 40 mi nu tach Ma te usz
koń czy nur ko wa nie.

Te raz na le ży przy stą pić do re trans por tu.
Na pierw szy rzut idzie uprząż z ba la stem.
Wcią ga nie te go sprzę tu na li nie, przez 40
me trów w gó rę, da je Ma riu szo wi nie źle po -
pa lić, a przed nim jesz cze wy do by cie bu tli.
Ra dzi so bie z tym za da niem świet nie. Te raz
czas na to, by nu rek po wró cił po li nie do
gó ry. W su chym ska fan drze szyb ko ro bi się
bar dzo go rą co, a ka żdy metr po ko na nej wy -
so ko ści ro bi co raz więk sze wra że nie. Wy -
so ko ści ścian ka mie nio ło mu da ją do
my śle nia. Wyj ście trwa ło tro chę dłu żej niż
zjazd, ale i to za koń czy ło się suk ce sem.
Kla ru je my sprzęt i ru sza my do sa mo cho du,
po dro dze spo ty ka my cie ka wą po stać. Pod -
czas roz mo wy oka zu je się, że po sia da do -
syć du żą wie dzę na te mat te go miej sca.
Ka mie nio łom zo stał za mknię ty ja kieś pół to -
ra ro ku te mu ze wzglę du na głę bo kość.
Kosz ty wy do by cia blo ków spo wo do wa ły,
że stał się on nie ren tow ny. Za sy pa no wej -
ście i roz po czę to eks plo ata cje obok. Od
tam tej po ry na pły nę ło oko ło 25 me trów wo -
dy, a lu stro wo dy praw do po dob nie pod nie -
sie się o ko lej ne 10 m ze wzglę du na

po ziom wód grun to wych. To wy ja śnia tak
sła bą wi docz ność i tem pe ra tu rę wo dy. Gdy
po ziom wo dy się wy rów na i unor mu je,
praw do po dob nie bę dzie tu pięk na przej rzy -
stość. Ten pro ces mo że po trwać jesz cze kil -
ka lat.

Po za koń czo nej ak cji ro bi my coś dla na -
szej ko cha nej Zie mi i sprzą ta my z niej ca ły
wo rek śmie ci zo sta wio ny przez na szych
wspa nia ło myśl nych po przed ni ków. Gdy by
ka żda gru pa od wie dza ją cych zro bi ła to sa -
mo, miej sca nur ko we wy glą da ły by o nie bo
le piej nad i pod po wierzch nią. Na za koń -
cze nie je dzie my jesz cze do Bro wa ru So bót -
ka, gdzie Ma riusz chce skoń czyć map kę
„li cząc ce gły” w za la nej czę ści. Po świę cił
te mu miej scu du żo nur ko wań i pra cy, dzię -
ki cze mu ma o nim spo rą wie dzę. Świet ny
ar ty kuł o So bót ce ra zem z do kład ny mi pla -
na mi mo żna zna leźć na stro nie: www.mlin -
ke.eu

Pod su mo wu jąc nasz wy jazd, nie uda ło
nam się osią gnąć wy zna czo ne go ce lu, jed -
nak dzię ki umie jęt no ści im pro wi za cji i chę -
ci po zna nia za nur ko wa li śmy w bar dzo
cie ka wym miej scu. W Pol sce jest jesz cze
wie le bar dzo atrak cyj nych lo ka li za cji do
nur ko wa nia, w któ rych nikt nie był, al bo

nie wie le osób nur ko wa ło. Jed ne są ła twiej
do stęp ne, in ne tak jak to – mniej, ale za -
wsze war to szu kać i pró bo wać za nur ko -
wać.

Ma riusz Lin ke

Ma te usz Po pek

kantyna
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Wśród wie lu ma zur skich je zior
Śniar dwy są naj więk sze, Je zio rak naj -
dłu ższy, Wuk sni ki naj głęb sze, ale o
Je go ci nie, mó wi się, że jest to naj -
pięk niej sze je zio ro na ca łych Ma zu -
rach, a być mo że i w ca łej Pol sce! 

Fak tem jest, że Je go cin wciąż za li cza się
do zbior ni ków pierw szej kla sy czy sto ści, a
do te go znaj du je się w nie za prze czal nie
pięk nym oto cze niu. Przy po mnij my so bie,
że I kla sa czy sto ści nie za wsze mu si ozna -
czać su per wi zu rę, jed nak w tym wy pad ku
jest ina czej. Je zio ro le ży w Ma zur skim Par -
ku Kra jo bra zo wym, w gmi nach Pisz i Ru -
cia ne -Ni da, na te re nie Pusz czy Pi skiej, na
po łu dnio wy wschód od miej sco wo ści Wej -
su ny. Głę bo kość mak sy mal na wy no si 36
me trów. Jest to zbior nik o nie re gu lar nej li nii
brze go wej i bez od pły wo wy ze stro my mi
zbo cza mi. Przy pusz cza się jed nak, że ist -
nie je od pływ pod ziem ny do je zio ra Śniar -
dwy. Przy cho dzą tu na myśl na wet

mek sy kań skie ce no ty… Za głę bie nia te re nu
na krań cach je zio ra wska zu ją na ist nie nie

okre so we go do pły wu po wierzch nio we go. Z
lo tu pta ka wy glą da to na ja kiś nie sa mo wi ty

Jezioro Jegocin – Mazury
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twór geo lo gicz ny. Cza sa mi jest tam wię cej,
cza sa mi mniej wo dy, ale za wsze jest to te -
ren pod mo kły.

Je zio ro Je go cin oto czo ne jest la sem i ob -
ję te stre fą ci szy. Wo kół brze gów nie ma
żad nych za bu do wań. Do jazd do akwe nu
nie jest mo żli wy, gdyż szla ba ny na wjeź -
dzie do la su sku tecz nie chro nią przed nie -
pro szo ny mi mo bil ny mi go ść mi. Nie do stę-
p ność je zio ra spo wo do wa ła, że przez wie -
le lat by ło ono ta jem ni cą dla płe two nur ków.
Nie zwy kle pięk ną ta jem ni cą, gdyż wo da
jest tam kry sta licz nie czy sta, jak na wa run -
ki ma zur skie oczy wi ście. Pod wod ne nie -
zba da ne łą ki i ich buj ność wręcz za pra -
sza ją, aby wejść do wo dy. Du ża ilość za to -
pio nych drzew two rzy na dnie ma low ni czą
sce ne rię, co nie wąt pli wie jest do sko na łym
tłem dla fo to gra fów pod wod nych.

W 1998 ro ku po ba da niu wo dy w Je go ci -
nie za li czo no ją do I kla sy czy sto ści, co
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pod kre ślam nie ko niecz nie zna czy naj lep -
szej kla sy przej rzy sto ści wo dy. Aku rat Je go -
cin ma bar dzo ład ną wi zu rę, ale nie za wsze
się to spraw dza, gdy czy ta my o zbior ni ku z
I kla są czy sto ści. Po dob nie jak w in nych je -
zio rach, raz ma my bar dziej przej rzy stą wo -
dę, in nym ra zem mniej (efekt kwit nie nia).
Jed nak tu ni gdy nie spa da po ni żej pię ciu
me trów wi zu ry! Nie wąt pli wie ma w tym
swój udział buj nie po ra sta ją ca dno rdest ni -
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ca po ły sku ją ca, któ ra „fil tru je” wo dę. Po ła -
wia ne tu ry by sma ku ją wy bor nie, na wet tak
po spo li te jak płot ka czy leszcz. Bar dzo
smacz ną ry bą za miesz ku ją cą Je go cin jest
lin. W je zio rze wy stę pu ją rów nież na praw -
dę du że sztu ki szczu pa ka. Nie ste ty lo gi sty -
ka nur ko wa nia jest tam dość skom pli-

ko wa na ze wzglę du na brak ba zy nur ko wej.
Na tu ral nie je śli ktoś chęt ny chciał by do łą -
czyć, za pra szam. Od cza su do cza su or ga -
ni zu ję tam wy jaz dy nur ko we, a z po mo cą
za przy jaź nio nych stra ża ków uda je mi się
uzy skać do stęp nad sa mo je zio ro. Są to nur -
ko wa nia ty pu ad ven tu res. Je śli ktoś to lu bi,
to na pew no spodo ba mu się ta ka eska pa da.
Po le cam!

Gdy by ktoś chciał się wy brać sa mo dziel -
nie, mo że do je chać dro gą z Pi sza w kie run -
ku Ru cia ne go -Ni dy. Je zio ro le ży 10 km za
Pi szem. Za wsią Snop ki skrę ca my w pra wo
na Wej su ny i oko ło 5 km da lej znaj dzie my
par king po ło żo ny w po bli żu je zio ra. Po dro -
dze mi nie my po pra wej stro nie Je zio ro Nic -
po nek, a po le wej Je zio ro Je go ci nek. Zresz tą
w oko li cy jest du żo wo dy, w koń cu to Ru -
cia ne -Ni da, je den z po pu lar niej szych szla -
ków wod nych że gla rzy.

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

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.atlantis-scubadiving.com/pl/
http://www.nalofoty.pl
http://www.cmas.pl


http://www.mdt.wroclaw.pl
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10 kwiet nia 2016. Hu bert Sto ja now -
ski ode brał prze pust kę z Wi gier skie go
Par ku Na ro do we go, po zwa la ją cą nam
wje żdżać na te ren par ku sa mo cho dem.
Ofi cjal ne po zwo le nie jest, więc nie
mo gli śmy cze kać i dzi siaj zro bi li śmy
ma ły re ko ne sans gdzie, co i jak.

Na pierw sze, spraw dza ją ce nur ko wa nie
wy bra li śmy je zio ro Bia łe Wi gier skie. Nie -
ste ty Bia łe oka za ło się do kład nie ta kie, jak
je go na zwa. Przej rzy stość mlecz na, ry by
brak a po go da „pa da ją ca”. Jed nak ma jąc
po zwo le nie, nie mo gli śmy się oprzeć. Je ste -
śmy ca li roz pro mie nie ni mo żli wo ścia mi, ja -
kie nas tu cze ka ją w naj bli ższych
mie sią cach.

Po zo sta ło do piąć plan do koń ca i ofi cjal -
nie za cząć nasz pro jekt.

(Wy)nurzeni.
Ekspedycja wigierska

Białe
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17 kwiet nia 2016
Po Bia łym ko lej na Czar ne
Po uda nym re ko ne san sie je zio ra Bia łe go,

przy szła ko lej na zro bie nie ro ze zna nia w
na stęp nym zbior ni ku ob ję tym na szym pro -
jek tem.

W so bo tę, w okro jo nym skła dzie, po nie -
waż resz ta eki py by ła za ję ta spra wa mi za -

wo do wy mi, po je cha li śmy z Emi lem nad je -
zio ro, któ re jest an to ni mem Bia łe go. Po szu -
ki wa nia je zio ra Czar ne go za ję ły nam oko ło
go dzi ny. Bie ga nie po le sie – na po cząt ku
„je dy nie” w ocie pla czu, a póź niej w peł -
nym ekwi pun ku wa żą cym oko ło 40 kg – nie
na le ży do za dań z ka te go rii „lek kie”. Prze -
ka zy miej sco wych by ły sprzecz ne i ni jak się

mia ły do rze czy wi sto ści, zaś na sza ma pa
oka za ła się nie zbyt szcze gó ło wa. Po do tar -
ciu na miej sce, a by naj mniej tak nam się
wy da wa ło, wy ko na łam te le fon mel dun ko -
wy do stra ży par ku i przy oka zji za py ta li -
śmy, czy je ste śmy w do brym miej scu.
Oka za ło się, że na sze przy pusz cze nia i po -
szu ki wa nia nie po szły na mar ne.

Czarne

Czarne
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– Lo ka li za cja akwe nu w bez po śred niej
bli sko ści je zio ra Wi gry, w środ ku la su, bez
mo żli wo ści ła twe go do jaz du nad brzeg, sta -
no wi naj więk szą mo ty wa cję do nur ko wań.
Za po wia da nie sa mo wi te wy zwa nie i przy -
go dę – mó wi Emil.

Po roz ła do wa niu sa mo cho du roz po czę -
li śmy skła da nie sprzę tu i usta la nie pla nu

nur ko wa nia. W In ter ne cie zna leź li śmy in -
for ma cję, że je zio ro Czar ne ma 30 me trów
głę bo ko ści. Emil pa trząc na wo dę stwier -
dził, że mak sy mal nie mo że my tu osią gnąć
oko ło 12 me trów.

Ubra ni w ska fan dry i bu tle na ple cach po
raz ko lej ny te go dnia prze dzie ra my się przez
krza ki. W koń cu wcho dzi my do wo dy! Dno

oka zu je się twar de, co jest mi łą nie spo -
dzian ką. Za nu rza my się… Je zio ro nie grze -
szy wi docz no ścią, ale o tej po rze ro ku to
nor mal ne. Szu ka my in te re su ją cych for ma cji
den nych, ryb i ra ków, o któ rych sły sze li śmy.
Nie ste ty ry by jesz cze śpią, a dno jest ra czej
pła skie, choć z nie wiel kim spad kiem. Po
osią gnię ciu 22 me trów za czę li śmy po wrót,
mi mo iż koń ca spad ku nie by ło wi dać.

Je zio ro Czar ne z pew no ścią kry je nie jed -
ną ta jem ni cę (30 m), choć nie ła two od sła -
nia swo je po dwo je. Gdy wo da prze sta nie
się mie szać i wi docz ność oka że się lep sza,
a eki pa bę dzie w peł nym skła dzie, je ste śmy
prze ko na ni, że za wi ta my tu ko lej ny raz i
szcze gó ło wo zba da my pod wod ny świat
oraz je go oto cze nie.

30 kwiet nia 2016
Uro dzi ny Emi la oka za ły się zna ko mi tym

po wo dem do dal szej re wi zji je zior z pro jek -
tu (Wy)nu rze ni. Eks pe dy cja wi gier ska. Dziś
wy bra li śmy się na Ga łę zi ste, czy li je zio ro,
od któ re go wszyst ko się za czę ło. Nie sa mo -
wi ta po go da za mó wio na przez ju bi la ta –
słoń ce, ci sza i spo kój – przed sta wi ła Su -
walsz czy znę w ca łej oka za ło ści.

Na po wi ta nie wy le cia ła nam cza pla si -
wa, a na stęp nie dwa ja strzę bie. Był to nie sa -

Czarne
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mo wi ty wi dok. Wte dy za bra kło nam Su -
daw ców z ich apa ra ta mi i su per o bie- k ty -
wa mi. Pod czas skła da nia sprzę tu po sta no-
wi li śmy pły nąć w pra wo, po nie waż le wą
stro nę ba da li śmy zi mą. Plan był pro sty –
szu ka my ra ka szla chet ne go, mo że się uda…
Przej rzy stość na dal nie jest za chwy ca ją ca,

jed nak to nas nie znie chę ca, za glą da my we
wszyst kie za ka mar ki! Jest pierw szy na po tka -
ny rak, ale nie ste ty nie te go szu ka my, ame -
ry kań skich nie lu bi my. Po dro dze spo ty ka-
my bar dzo du żą ilość ma łży, po ka zu ją cych
swo je „zę by”, co wy glą da nie sa mo wi cie.
Po 20 mi nu tach pierw sze wy nu-  rze nie i

kon tro la gdzie je ste śmy. I tu nie spo dzian ka,
po nie waż po ło wa je zio ra zo sta ła już za na -
mi. Za pas ga zów oka zał się jesz cze du ży,
więc de cy zja o pły nię ciu da lej by ła oczy -
wi sta. Na gle na po ty ka my na pierw sze śla dy
byt no ści bo brów. Po chwi li sta ram się przy -

Gałęziste

Gałęziste

Gałęziste
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wo łać Emi la, po nie waż za cie ka wi ły mnie
pew ne ga łę zie wbi te w dno. Py tam go, co to
jest? Dla mnie wy glą da to jak po czą tek że -

re mia. Emil twier dzi, że to sta ry po most, ale
na eks per ty zę bę dzie my mu sie li po cze kać.
Pły nie my da lej i w koń cu po ja wi ły się

pierw sze ry by, kil ka bar dzo pło chli wych
oko ni, ale ra ka jak nie by ło, tak nie ma. Do -
pły wa my do pla ży. Oka za ło się, że opły nę -
li śmy je zio ro do oko ła. Spraw dza my
kom pu te ry – 68 mi nut nur ko wa nia. To się
na zy wa re ko ne sans! Peł ni ener gii i uśmie -
chu wy cho dzi my z wo dy i już pla nu je my
ko lej ne za nu rze nia.

4 ma ja 2016
Jak mo żna spę dzić dzień uchwa le nia

Kon sty tu cji 3 Ma ja? Oczy wi ście pod wo dą.
Wraz z Su daw ca mi wy bra li śmy się w ra -
mach na sze go pro jek tu nad je zio ro Pie tro -
najć. Oka za ło się, że wie lu miej sco wych
na wet nie wie o je go ist nie niu. Je zio ro to
po wsta ło w efek cie pin go, czy li w wy ni ku
wy to pie nia się so czew ki lo du.

Na skra ju la su zo sta wi li śmy sa mo cho dy,
a ca ły sprzęt trze ba by ło za nieść nad wo dę.
Bu tle na ple cy, tor by w rę ce i do przo du.
Dziś po ma gał nam mój do bry ko le ga. Pa -
weł, wiel kie dzię ki za do dat ko wą si łę mię -
śni! Po dro dze mie li śmy kil ka prze szkód.
Pierw szą z nich by ło sfor so wa nie rze ki. Z
bu tlą na ple cach i oło wiem w jac ke cie wca -
le nie jest to ta kie pro ste. Póź niej wspi na li -
śmy się pod gó rę i prze dzie ra li śmy się przez
krza ki. Na ko niec cze ka ło nas zej ście z gó -

Gałęziste
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ry, aż w koń cu do tar li śmy do upra gnio ne go
je zio ra. Po krót kim od po czyn ku zło ży li śmy
sprzęt oraz uzgod ni li śmy plan nur ko wa nia.
Naj pierw idzie my w pra wo, a póź niej kie ru -
je my się na wy spę, któ ra znaj du je się na
środ ku je zio ra.

Upra gnio ne wej ście do wo dy, wiel ka ra -
dość. Hu bert po sta no wił opły nąć zbior nik

po po wierzch ni, a ja z Emi lem pod wo dę.
Od sa me go po cząt ku uży wa li śmy la ta rek,
bo wi docz ność mak sy mal na do cho dzi ła do
me tra. I tak by ło świet nie. Praw do po dob nie
by li śmy pierw szy mi oso ba mi, któ re tu nur -
ko wa ły, bo nic nam nie wia do mo o in nych
nur kach przed na mi. Na po tka li śmy spo ro
zwa lo nych drzew, stan dar do wo szu ka li śmy

ra ków i ryb, nie ste ty ani jed ne go, ani dru -
gie go nie by ło wi dać. Po 20 mi nu tach i
osią gnię ciu 6 me trów wy nu rza my się w
oko li cach wy spy. Wy le gu je się tam za do -
wo lo ny Hu bert. Bar dzo nas za in try go wa ła
tak ma ła wy sep ka na środ ku je zio ra. Jest tu
po noć do pie ro od kil ku lat. Nie wie le my -
śląc, za nu rza my się, by spraw dzić, co jest
pod wo dą. A tu peł ne za sko cze nie! Wy spa

Pietronajc
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jest przy bi ta pa la mi do dna. Ta ka nie spo -
dzian ka, praw do po dob nie pra cow ni cy par -
ku się tym za ję li. Po wyj ściu z wo dy i
skla ro wa niu sprzę tu cze kał nas po wrót do
sa mo cho dów pod gó rę, z gó ry i prze pra wa
przez rze kę. Hu ber to wi by ło ma ło wo dy,
więc po sta no wił wra cać w swo jej su per cie -
płej pian ce i za nu rzyć sie jesz cze w rzecz -
ce Ma niów ce.

Po wy czer pu ją cym po wro cie Mi łosz wy -
cią ga z sa mo cho du łuk, w mę skim gro nie
szyb ko włą czy ło się współ za wod nic two. W
strze la niu do ce lu dziś lep si oka za li się Su daw -
cy, dwa ra zy tra fi li, ale na stęp nym ra zem i ich
po ko na my. Tym cza sem pla nu je my, gdzie eks -
pe dy cja za wi ta na stęp nym ra zem.

Ewa Dru cis

Fo to: Łu kasz Dru cis, Emil Sień ko, Hu bert Sto ja now ski

Czy nie myślałeś 

o wypromowaniu się na

łamach naszej gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo nawiąże

współpracę z au to rami 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/.

http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Koncentrat antybakteryjny PURE DREAM 
do prania i pielęgnacji produktów 
z neoprenu jak pianki nurkowe suche 
i mokre, sprzęt rehabilitacyjny. 
Zapobiega przedwczesnemu
starzeniu się produktu oraz
konserwuje strukturę neoprenu.

Produkt dostępny 
w dobrych sklepach
nurkowych i centrach

Informacje i zamówienia hurtowe tel. 531 621 888
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Ten ar ty kuł na pi sa łem wio sną 2005,
na proś bę jed ne go z ma ga zy nów
nur ko wych. Nie ste ty dziś wi dzę, że w
ogrom nej więk szo ści po zo stał ak tu al -
ny.

W ubie głym se zo nie śred nio co ty dzień
gi nął pol ski nu rek. Do ty czy to za rów no wy -
pad ków w pol skich wo dach, jak i Po la ków
nur ku ją cych za gra ni cą. Mo im zda niem są
pod sta wy, że by mó wić o ka ta stro fie po le ga -
ją cej na za ła ma niu się bez pie czeń stwa nur -
ko wań w na szym kra ju.

Wy pa dek nur ko wy za czy na się na brze -
gu. Jest to głów na przy czy na, dla któ rej
uwa żam, że za więk szość wy pad ków od po -
wia da ją or ga ni za to rzy nur ko wań. To, co
dzie je się w wo dzie, jest naj czę ściej kon se -
kwen cją nie wła ści we go skon stru owa nia ze -
spo łu, nie pra wi dło wej kon fi gu ra cji sprzę tu,
mar ne go (zwy kle zbyt krót kie go) szko le nia,
ry zy kow ne go pla nu nur ko wa nia lub w ogó -
le bra ku pla nu.

Wy pa dek nur ko wy za wsze wy ni ka z błę -

du czło wie ka. Ni gdy nie wy ni ka z awa rii
sprzę tu (bo w ka żdej awa rii mo żna so bie
po ra dzić), ni gdy nie wy ni ka z przy pad ku,
pe cha czy cze goś ta kie go. Wy pa dek nur ko -
wy jest za wsze za wi nio ny.

1. Mar ne wy szko le nie
W ró żnych fe de ra cjach po kur sach nada -

wa ne są ró żne upraw nie nia. Jed nym z naj -
bar dziej nie bez piecz nych chwy tów
mar ke tin go wych jest nada wa nie upraw nień

Skąd się biorą wypadki nurkowe?
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wy ższych, niż na by te na kur sie umie jęt no -
ści. Ce lu ją w tym, zna ne po wszech nie na
świe cie, fe de ra cje ko mer cyj ne. Czę sto krót -
ki i ubo gi w tre ści kurs w jed nej fe de ra cji
da je, oczy wi ście tyl ko na pa pie rze, wy ższe
„upraw nie nia” niż znacz nie so lid niej szy
kurs w fe de ra cji bar dziej re no mo wa nej. Jest
więc rze czą oczy wi stą, że upraw nie nia ja -

kie nur ko wie for mal nie po sia da ją, nie mo gą
być przez or ga ni za to ra trak to wa ne bez -
względ nie i mu szą być we ry fi ko wa ne w
prak ty ce. Słu ży do te go sys tem tzw. check -
di ving – nur ko wań spraw dza ją cych – sto so -
wa ny prak tycz nie wszę dzie na świe cie.
Trud ny pro blem sta no wią AOWD, któ rzy
ma ją teo re tycz nie „pra wo” nur ko wać w pa -

rze do 30 m. Jest to nie ste ty nie do przy ję -
cia, po nie waż pod czas kur su AOWD nie
ćwi czy się ra tow nic twa! Gdy by więc je den
z pa ry np. ze mdlał pod wo dą (na sku tek
zmę cze nia, nie do tle nie nia, nar ko zy azo to -
wej, hi per wen ty la cji czy mi lio na in nych
mo żli wych przy czyn), dru gi nie bę dzie
umiał wy do być go na po wierzch nię. Bez
wąt pie nia nur ko wie ci po win ni być ase ku -
ro wa ni przez sil niej szych part ne rów, np. di -
ve ma ste rów lub P2. Zad bać o to mu si
or ga ni za tor nur ko wań. Oczy wi ście wy móg
nur ko wa nia z sil niej szym part ne rem po wi -
nien do ty czyć wszyst kich mło dych nur ków,
nie za le żnie od fe de ra cji – P1/CMAS nie są
pod tym wzglę dem lep si.

2. Pła ci się za od po wie dzial ność
Kie dy przy je żdżasz do ba zy nur ko wej,

nie mo żesz mó wić: „ja mam pra wo tu nur -
ko wać, oto mój do ku ment, a te raz na bij cie
mi bu tlę i zejdź cie mi z dro gi”, po nie waż
przy je cha łeś do ko goś, kto bę dzie po no sił
od po wie dzial ność za Two je bez pie czeń -
stwo. To przede wszyst kim za tę od po wie -
dzial ność się pła ci. Or ga ni za tor ma pra wo
za py tać, kie dy ostat nio nur ko wa łeś, czy
masz ba da nia le kar skie. Mo że po pro sić, byś
mu po ka zał, jak masz skon fi gu ro wa ny
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sprzęt. Mo że po le cić, że byś na to nur ko wa -
nie wziął więk szą bu tlę lub do dat ko wą la -
tar kę itd. Mo że też za py tać z ja kim
part ne rem chcesz tam po pły nąć, czy przy -
pad kiem ten part ner nie miał aku rat dwóch
lat prze rwy w nur ko wa niu? A mo że le piej,
że by ście jed nak za nur ko wa li dziś tro chę
pły cej, a głę biej do pie ro ju tro... Mo że
wresz cie po pro sić, że by pod czas nur ko wa -
nia ase ku ro wał Cię prze wod nik – do świad -
czo ny nu rek z ba zy. A mo że być i tak, że
or ga ni za tor po wie: „ko le go, do czwar tej
nad ra nem pi łeś al ko hol, idź się prze spać,
a swo ją li cen cję nur ko wą, któ rą mi tu wy -
ma chu jesz, mo żesz so bie pod ło żyć pod
gło wę”. Ta ki za wo do wy or ga ni za tor, ma ją -
cy znacz ne do świad cze nie i zwią za ny z
nim au to ry tet, jest ko niecz ny. Au to kon tro la
czy kon tro la wy ko ny wa na przez rów no -
rzęd nych nam part ne rów to za ma ło, je ste -
śmy bo wiem zbyt po bła żli wi dla sie bie
sa mych.

Nie ste ty co raz czę ściej za or ga ni za cję
nur ko wań bio rą się dy le tan ci, któ rzy nie
ma ją po ję cia o zna cze niu sło wa „od po wie -
dzial ność”. Po tra fią tyl ko ła do wać lu dziom
bu tle i... to nie ste ty wła ści wie wszyst ko, co
po tra fią. O przy go to wa niu akwe nu, or ga ni -

za cji nur ko wa na, bu do wa niu ze spo łu oraz
sys te mu bez pie czeń stwa ba zy nur ko wej nie
ma ją w ogó le po ję cia i na wet nie chcą o
tych spra wach sły szeć. Naj chęt niej przy ję -
li by za sa dę, że „ka żdy nur ku je na wła sną
od po wie dzial ność” – co jest prze cież ab sur -
dem i ro dzi py ta nie, za co wła ści wie pła ci
się tym pa nom? Z baz, w któ rych pa nu ją ta -

kie oby cza je na le ży na tych miast wy je żdżać
z pi skiem opon.

Oczy wi ście or ga ni za tor nur ko wań nie
jest cu do twór cą i nie ma wpły wu na wszyst -
ko. Je że li nu rek do zna pod wo dą za wa łu
ser ca, trud no wi nić za to ba zę nur ko wą.
Na le ży jed nak za dać py ta nie, czy ba za zro -
bi ła wszyst ko, że by na tych mia sto we udzie -
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le nie mu po mo cy by ło mo żli we i czy tej po -
mo cy udzie lo no. Je śli or ga ni za tor nur ko wa -
nia wpusz cza nur ków pod lód
nie przy wią za nych li na mi, wsku tek cze go
je den z nich gi nie, bo gdy przy pad kiem ze -
mdlał, nie spo sób by ło na czas go wy cią -
gnąć – wszel ki ko men tarz jest zbęd ny.
Przy czy na, dla któ rej nu rek pod wo dą ze -
mdlał nie ma tu nic do rze czy.

Osob ną spra wą jest nur ko wa nie w ogó le
bez or ga ni za to ra. Zau wa ży łem, że spo ra (i

o zgro zo, po mi mo licz nych w tej gru pie wy -
pad ków, co raz licz niej sza) gru pa płe two -
nur ków wy da je się nie do strze gać ró żni cy
po mię dzy pój ściem z kum pla mi na nur ko -
wa nie, a pój ściem z kum pla mi na pi wo, te -
ni sa czy nar ty.

Kie dy wie le lat te mu stu dio wa łem bu -
dow nic two na po li bu dzie pe wien mło dy
czło wiek spy tał mnie:

– Po co wła ści wie są in ży nie ro wie bu -
dow la ni?

– Jak to po co – od par łem – że by się do -
my nie za wa la ły.

– Prze cież i tak się nie za wa la ją – on na
to.

Opa dły mi rę ce.
Te za o tym, że nie jest po trzeb ny za wo -

do wy or ga ni za tor nur ko wa nia jest rów nie
za sad na, co te za, że nie jest po trzeb ny in ży -
nier, bo prze cież do my się i tak nie za wa la -
ją – i dys ku to wać z nią nie ma sen su.

Mo ja ksią żka pt. „Wy pad ki nur ko we –
ana li za gorz kich do świad czeń” za wie ra
opi sy 120 wy pad ków, opa trzo ne ko men ta -
rzem. Pod czas jej pi sa nia prze ana li zo wa -
łem po nad ty siąc tra gicz nych re la cji z
ca łe go świa ta. Ude rza ją ce, jak wie le z nich
za czy na ło się od słów: „dwo je przy ja ciół”
czy „dwóch kum pli” przy je cha ło na po la nę
nad je zio rem... To prze ra ża ją ce, że tak wie -
lu mło dych nur ków nie poj mu je, że nur ko -
wa nie nie jest dzia łal no ścią in dy wi du al ną,
czy na wet ta ką, któ rą mo żna wy ko ny wać w
ma łych ze spo łach.

Je stem prze ciw ni kiem pro wa dze nia nur -
ko wań po za struk tu rą or ga ni za cyj ną baz
nur ko wych, ale je śli już ktoś ko niecz nie
chce nur ko wać w „dzi kim” je zio rze, w miej -
scu któ re na wet nie ma ad re su – niech to ro -
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bi mą drze. Na le ży za pew nić sta ran ną ase -
ku ra cję brze go wą, wy zna czyć sa mo chód
alar mo wy z in ha la to ra mi tle no wy mi i za pa -
sem tle nu. Je den in ha la tor tle no wy i jed na
bu tla to za ma ło! Bar dzo czę sto jest tak, że
oprócz po szko do wa ne go po mo cy po trze bu -
je rów nież nu rek, któ ry go ra to wał – bo na
przy kład wy do by wał nie przy tom ne go ko le -
gę i nie wy ko nał wła snej de kom pre sji. Z
mo ich za wo do wych do świad czeń wy ni ka,
że trzy ze sta wy tle no we to licz ba opty mal -
na. Do te go sa mo cho du mu si być przy pi sa -
ny zna ją cy oko licz ne dro gi kie row ca, któ ry
bę dzie za wsze na miej scu, a nie odej dzie
so bie aku rat na pa pie ro sa! Kie row ca ten
oczy wi ście nie mo że nur ko wać w cza sie,
gdy peł ni swój dy żur, ani za bie rać ze so bą
pod wo dę klu czy ków od sa mo cho du.

Sa mo chód mu si umo żli wić wy god ne i
spraw ne prze trans por to wa nie po szko do wa -
ne go do miej sca, któ re go po ło że nie ła two
wy tłu ma czyć przez te le fon, stam tąd po -
szko do wa ne go od bie rze ka ret ka. Sa mo chód
po wi nien być od wró co ny przo dem do wy -
jaz du i nie mo że być np. za ko pa ny po osie
w bło cie (nie ste ty i ta kie przy pad ki już wi -
dy wa łem) – mu si być go tów do na tych mia -
sto wej jaz dy.

Na le ży za wcza su przy go to wać łódź, któ -
rą mo żna by po pły nąć po po szko do wa -
nych, gdy by awa ryj ne wy nu rze nie
wy stą pi ło da le ko od brze gu.

Na le ży upew nić się, czy w je zio rze nie
po sta wio no sie ci. Sam tyl ko kon takt z naj -
bli ższą spół dziel nią ry bac ką do te go nie
wy star cza, trze ba jesz cze prze pro wa dzić
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dys kret ny wy wiad wśród oko licz nych kłu -
sow ni ków.

Na le ży pro wa dzić sta ran ny chro no me -
traż nur ko wa nia, że by za wsze wie dzieć –
kto z kim wszedł, na ja ką głę bo kość i kie dy
ma ją wró cić. Nur ko wa nie mu si być sta ran -
nie za pla no wa ne, a plan ry go ry stycz nie
prze strze ga ny. Na brze gu lub ło dzi mu szą
po zo stać nur ko wie go to wi do na tych mia -
sto wej ak cji ra tun ko wej. Nie mo że być tak,
że wszy scy wcho dzą do wo dy i na brze gu
po zo sta je sam kie row ca, ma ją cy bar dzo mi -
zer ne szan se prze pro wa dze nia spraw nej ak -

cji, gdy by trze ba by ło ho lo wać ko goś po
po wierzch ni, a po tem go re ani mo wać na
brze gu. Nur ko wie ci nie mo gą być przy pad -
ko wi, mu szą umieć spraw nie prze pro wa -
dzić ak cję, a więc mu szą to re gu lar nie
ćwi czyć. Naj bli ższy szpi tal mu si być po -
wia do mio ny o tym, że w oko li cy od by wa ją
się nur ko wa nia. Na le ży wcze śniej spraw -
dzić, ja kie są mo żli wo ści trans por to wa nia
po szko do wa ne go z te go szpi ta la do ko mo -
ry de kom pre syj nej, gdzie jest naj bli ższe lot -
ni sko i czy przy ka żdej po go dzie czyn ne
itd.

To dziw ne, że lu dzie zga dza ją się, by sto -
ły ro bił za wo do wy sto larz, mu ry – za wo do -
wy mu rarz, zaś fakt, że or ga ni zo wa niem ma
się zaj mo wać za wo do wy or ga ni za tor ja koś
nie wszyst kim wy da je się na tu ral ny.

Oczy wi ście mo żna za osz czę dzić za rów -
no na so lid nym szko le niu, jak i na za trud -
nie niu za wo do we go or ga ni za to ra nur ko -
wań. Dzię ki tej oszczęd no ści bę dzie mo żna
wy brać naj pięk niej szą trum nę z ka ta lo gu.
Dę bo wą, z oku cia mi i w ogó 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 te go au to ra mo żna ku pić tu: http://ksie gar -

nia.iknt.pl/se arch/se arch?se arch=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 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.
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W po przed nich nu me rach za po -
cząt ko wa łem cykl wspo min ko wy o
„pa ten tach wła snych” w nur ko wa niu
ja ski nio wym i spe le onur ko wa niu. Po -
ni żej kon ty nu uję go, tym ra zem oma -
wia jąc roz wią za nie do ty czą ce prze no-
sze nia ze sta wu dwu bu tlo we go na
ple cach. Jest to ele ment mo je go wy -
po sa że nia, któ ry słu ży mi po dziś
dzień. Nie tyl ko w ja ski niach, ale ta -
kże pod czas nur ko wań w lo ka li za -
cjach, gdzie do cie ram trans por tem
lot ni czym i li czy się ka żdy za osz czę -
dzo ny ki lo gram ba ga żu.

Pod sta wo we wy mo gi od no śnie sprzę tu
spe le onur ko we go to trwa łość, od por ność
na uszko dze nia me cha nicz ne, lek kość i ma -
łe ga ba ry ty. Dla cze go? Sprzęt nie sie my w

SPELEOnurkowe „zrób to sam,
noszak do butli

Nurkowania w sztolniach Dolnego ląska -  2006                                fot. archiwum autora
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ple ca ku lub wor ku ja ski nio wym na wła -
snych ple cach, cza sem wie le ki lo me trów
od au ta do otwo ru ja ski ni i da lej ko ry ta rza -
mi ja ski ni do miej sca, gdzie bę dzie my nur -
ko wać. Po dro dze po ko nu je my skal ne
pro gi, gdzie mu si my po dejść lub zje chać na
li nie, prze ci snąć się przez za cisk, prze czoł -

gać, wspiąć i wy ko nać ca ły sze reg ekwi li -
bry stycz nych po zy cji, by do trzeć do sy fo -
nu. Dla te go tak istot na jest kom pak to wość i
mi ni mal ny cię żar na sze go sprzę tu.

Stąd nie gdyś wy ni kła po trze ba wy ko na -
nia sze re gu ele men tów sprzę tu nur ko we go,
m.in. no sza ka do twi na, w któ rym pły tę me -

ta lo wą za stą pi ło lek kie two rzy wo, sta lo we
obej my – mięk kie pa sy no śne, a szel ki mu -
sia ły być mak sy mal nie uprosz czo ne, ale
jed nak z mo żli wo ścią szyb kiej re gu la cji.
Nie wiel ka ce na oczy wi ście ta kże od gry wa -
ła nie ba ga tel ną ro lę. Mój star szy ko le ga i in -

Testy noszaka na Zakrzowku -  VI 2006                                      fot. archiwum autora

Testy noszaka na Zakrzowku -  VI 2006        
fot. archiwum autora

Testy noszaka na Zakrzowku -  VI 2006        
fot. archiwum autora
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struk tor wpro wa dza ją cy mnie kil ka na ście
lat te mu w świat nur ko wa nia ja ski nio we go,
An drzej Szer szeń „Pszczó łek”, po cząt ko wo

miał pły tę zro bio ną z de ski do kro je nia, któ -
rą za ko sił ma mie z kuch ni. Cie ka we w niej
by ły śla dy ku chen ne go użyt ko wa nia. Po tem

„za in we sto wał” w gru bą pły tę z two rzy wa,
do któ rej za mo co wał sys tem no śny. Nie -
wąt pli wie był to do sko na ły po mysł – pły ta

Autor z zestawem 2x7 podczas eksploracji w Serbii -  2009                  fot. Maciek Olinkiewicz

Autor z zestawem 2x7 po udanej eksploracji w
Serbii -  2009                  

fot. Maciek Olinkiewicz
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pla sti ko wa by ła lżej sza i mniej sza od stan -
dar do wej. Wów czas rzad ko (al bo wca le)
spo ty ka ło się na ryn ku pły ty in ne niż wy ko -

na ne ze sta li nie rdzew nej. Wa ży ły oko ło 3
kg i by ły sto sun ko wo du że. Za du że i za cię -
żkie do na szych ce lów.

Po rów na łem za kres ce no wy płyt z hur -
tow ni na Kor ko wej w War sza wie i de sek do
kro je nia w hi per mar ke tach – nie by ło o
czym mó wić, de ski by ły zde cy do wa nie tań -
sze. Wy bra łem naj lep szy we dług mnie roz -
miar, na ko lor nie mia łem więk sze go
wpły wu – bra łem co by ło. W do mu za po -
mo cą wier tar ki wy ko na łem po dłu żne otwo -
ry na ta śmy ma ją ce spi nać bu tle ze so bą.
Uży wa my ze sta wów bez łącz ni ka mię dzy -
bu tlo we go (ma ni fol du), więc nie po trze bu -
je my łą cze nia „sztyw ne go”. Za sta na wia łem
się nad zro bie niem sze lek od pod staw, ale
aku rat wpadł mi w rę ce ze staw P -22 i z le -
ni stwa wy ko rzy sta łem go to we szel ki z mo -
co wa nia mi od te go ze sta wu. Po zo sta wa ło
za mo co wać bu tle, za ło żyć na ple cy i za nur -
ko wać.

Po cząt ko wo oba wia łem się, że de ska pęk -
nie pod cię ża rem bu tli – w koń cu nie do te -
go zo sta ła stwo rzo na. Za kła da łem więc ma łe
bu tle – 4,5,6-li tro we. Gdy na bra łem za ufa -
nia, za czą łem mon to wać więk sze bu tle – to
by ła tyl ko kwe stia wy mia ny pa sków do bu tli
na dłu ższe. Przy więk szych bu tlach oba wia -
łem się po cząt ko wo, że wy su ną się spod pa -
sków i w ten spo sób „twin set” roz pad nie się.
Ni gdy jed nak ta ka sy tu acja nie mia ła miej -

Pszczółek przed eksploracją w Serbii z zestawem
2x6 -  2009

fot. Maciek Olinkiewicz

Pszczółek przed eksploracją w Serbii z zestawem
2x6 -  2009

fot. Maciek Olinkiewicz
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sca, a mon to wa łem bu tle 2x12 li trów, a na -
wet kil ku krot nie 2x18 li trów. Ni gdy ża den
pro blem nie po wstał, wa żne by ło wła ści we i
do kład ne spi na nie bu tli ze so bą i jed no cze -
śnie mo co wa nie ich do pły ty -de ski.

To „dzie ło” słu ży mi – jak wspo mi na łem

na po cząt ku – po dziś dzień. Wy ko rzy stu ję
je wie lo aspek to wo. Do nur ko wań w sy fo -
nach głę bo ko pod zie mią, je śli de cy du ję się
na uży cie ze sta wu ple co we go. Do ró żne go
ro dza ju nur ko wań eks plo ra cyj nych w nie -
zna nych ja ski niach, nie oba wia jąc się o to,
że mnie za wie dzie w naj mniej ocze ki wa -
nym mo men cie. Do nur ko wań w ja ski niach
i wo dach otwar tych na in nych kon ty nen -
tach, gdzie li mit ba ga żo wy na ka zu je „od -
chu dzić” mak sy mal nie cię żar za bie ra nych
gra tów, a jed no cze śnie chcę za brać wszyst -
ko, co jest mi po trzeb ne do nur ko wa nia. W
ta kich sy tu acjach no szak by wa nie oce nio -
ny i je stem rad, że mam ta ki sprzęt.

Moi kur san ci i uczest ni cy Warsz ta tów
SPE LE Onur ko wa nia, któ re pro wa dzę od 7
lat, ma ją za ka żdym ra zem mo żli wość za -
nur ko wa nia w tym sprzę cie i oso bi ste go
prze ko na nia się o za le tach te go ty pu roz -
wią za nia. Ma ją też mo żli wość pod okiem
mo im i star szych ko le gów, uczest ni ków
wcze śniej szych edy cji Warsz ta tów, wy ko -
nać sze reg ele men tów sa mo dziel nie. Jest to
tyl ko kwe stia chę ci i ma te ria łu, spe cjal ne go
ta len tu mieć nie trze ba.

Ar ty kuł, po dob nie jak wcze śniej sze i ko -
lej ne, ma for mę wspo mi nek i nie jest prze -

pi sem jak sa mo dziel nie wy ko ny wać ele -
men ty sprzę tu nur ko we go, któ ry mu si po -
sia dać ró żne go ro dza ju ate sty i cer ty fi ka ty.
Pa mię taj my o tym!

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

hon zo@o2.pl

Autor podczas prezentacji noszaka na
warsztatach

fot. Marta Wieczorek

http://www.speleonurkowanie.com


http://aquasklep.pl
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Przez wszyst kie te la ta set ki osób wzię ły
udział w sprzą ta niu i za ba wie przy gril lu. 

Czyścimy Jezioro Dominickie
Dru ga po ło wa ma ja, do kład nie 21.05.2016 r., go dzi na 10:00, Bosz ko wo, ul.

Tu ry stycz na 5. Wła śnie wte dy spo ty ka my się na co rocz nej, za ini cjo wa nej od -
dol nie i do te go cał ko wi cie do bro wol nej ak cji usu wa nia śmie ci z dna je zio -
ra i je go oko li cy. Mo wa oczy wi ście o ak cji Czy ści my Je zio ro Do mi nic kie.
Pierw sze spo tka nie, głów nie nur ków wo lon ta riu szy, ini cju ją ce to wy da rze nie
mia ło miej sce w 2009 ro ku. Kto lu bi ma te ma ty kę od kry je, że w tym ro ku
bę dzie to już ósma ak cja.
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W tym ro ku za mó wi li śmy do brą po go dę
i ogar nia my or ga ni za cję te go zna czą ce go
przed się wzię cia. Wciąż na pły wa ją no we
zgło sze nia. Ak cję wspie ra ją zna ne, czę sto
te sa me, oso by i fir my. CJD zo sta ła za ini cjo -
wa na za pro sze niem nur ków do wy ko rzy sta -
nia pa sji w do brym, wspól nym ce lu.

Ka żde go ro ku kil ka dzie siąt osób z cie ka wo -
ścią i ra do ścią uczest ni czy w na szym spo -
tka niu. Naj pierw, za raz po re je stra cji,
wcho dzi my do wo dy we dług wska zań ko -
or dy na to ra, tak aby ob sa dzić ca ły akwen.
Część osób bę dzie wcho dzi ła z brze gu, a
część zo sta nie do wie zio na łód ką. Póź niej,
po wy tę żo nej i bez piecz nej pra cy, wra ca -
my do ba zy, wrzu ca my śmie ci do przy go -
to wa nych wcze śniej po jem ni ków,
prze bie ra my się i szy ku je my do wspól ne go
bie sia do wa nia i za ba wy.

W imie niu or ga ni za to rów ser decz nie za -
pra szam do wspól ne go po łą cze nia sił, by po -
sprzą tać po na szych nie od po wie dzial nych
ba ła ga nia rzach, któ rych wciąż nie bra ku je.
Do dam, że w mar cu zro bi łem pie szy re ko ne -
sans wo kół ca łe go Je zio ra Do mi nic kie go i
nie ste ty śmie ci jest ca ła roz rzu co na ster ta.

Przy bądź Nur ku, weź zna jo mych, ro dzi -
nę, au to sto po wi czów – ra zem mo że my
wię cej!

Woj ciech Zgo ła

woj tek@di ve -ad ven tu re.eu
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Za nim po dą ży my tro pem hi sto rii,
na le ża ło by się przyj rzeć już po zna -
nym fak tom, któ re po mo gą nam w
dal szej czę ści przy go dy z hi sto rią je -
zio ra Draw sko.

Przed roz pę ta niem II woj ny świa to wej, i
pod czas wiel kich zbro jeń, Krieg sma ri ne by -
ło otwar te na in no wa cje i fi nan so wa ło wie -
le prac roz wo jo wych, ak cep to wa ło do
bu do wy pro to ty py ró żnych kon struk cji, ale
nie wie le mia ło to wspól ne go z dy wer sją
mor ską. Hi tler oso bi ście przy wią zy wał du -
żą ro lę do dy wer sji na przy szłym po lu wal -
ki, zgod nie z dok try na mi woj ny
bły ska wicz nej i trój wy mia ro wej (front sta -
no wi ca łe te ry to rium prze ciw ni ka).

Do po ło wy ro ku 1943 Niem cy nie ze bra -
li istot niej szych da nych o an giel skich jed -
nost kach dy wer sji mor skiej, o dzi wo na wet
suk ce sy X Flo tyl li Mas Wło chów nie po -
pchnę ły do wódz twa nie miec kiej ma ry nar ki
do two rze nia jed no stek spe cjal nych. Sko ro

zwy kłe mu U -Bo oto wi uda ło się we drzeć do
Sca pa Flow (U -47 do wo dzo ny przez Günte -
ra Prie na) i za to pić pan cer nik Roy al Oak, a
in ne mu U -Bo oto wi stor pe do wać na peł nym
mo rzu w bia ły dzień pan cer nik Bar ham, to
po co kon stru ować mi nia tu ro we jed nost ki?

Nie co wię cej do my śle nia da ły Niem com
suk ce sy an giel skich mi nia tu ro wych okrę tów
pod wod nych, gdzie na wo dach nor we -
skich, je sie nią 1943 prze pro wa dzi ły uda ny
atak na Tir pit za (jed na z mi sji w grze Hid -
den & Dan ge ro us 2). 22 wrze śnia czte ry mi -
ny zo sta ły pod ło żo ne przez bry tyj skie
mi nia tu ro we (trzy oso bo we) ło dzie pod wod -
ne X -6 i X -7. Na pra wy Tir pit za trwa ły aż 1,5
ro ku; cu mo wał wów czas bez u ży tecz ny w
fior dzie. 

Dla te go pod ko niec 1943 ro ku zda no so -
bie spra wę, że pro gram bu do wy wiel kiej
flo ty li niow ców i lot ni skow ców Krieg sma ri -
ne jest nie re al ny wo bec bom bar do wań
stocz ni i bra ku su row ców. Dla te go U -Bo oty
za czę to pro du ko wać po przez wy twa rza nie

ich sek cji/czę ści na wet w ma łych warsz ta -
tach, do pie ro mon taż na stę po wał w stocz -
niach.

For mo wa nie pierw szych od dzia łów mi -
nia tu ro wych środ ków bo jo wych na stą pi ło
na prze ło mie 1943/44 ro ku. Wcze śniej od -
by wa ły się we Wło szech tre nin gi dla grup
nur ków, na zwa no ich „Kle in kamp fwer ban -
de”, czy li „si ły K”. Dönitz wspie rał te dzia -
ła nia po przez two rze nie biur pro jek to wych,
za kła dów wy twa rza ją cych, przez apro wi za -
cję i szko le nie lu dzi, aż po pla no wa nie ope -
ra cyj ne i bez po śred nie do wo dze nie ak cja mi
bo jo wy mi.

Ja ko pierw sze go to wość bo jo wą mia ły
gru py ko man do sów – do raj dów na wy brze -
ża wro ga (Ma ri ne -Ein satz -Ko man dos). Li -
czy ły po 20-25 żoł nie rzy przy go to wa nych
do dzia łań we wszyst kich stre fach kli ma -
tycz nych. Żoł nie rze z tych grup czę sto by li
prze kwa li fi ko wa ni na ope ra to rów ma łych
ło dzi pod wod nych, np.: Ne ger, Bi ber, Se -
ehund.

Jakiego okrętu szukamy?
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Ne ger

Pro to typ wy pró bo wa no w mar cu 1944
ro ku w Za to ce Ec kern for de na Mo rzu Bał -
tyc kim. Za pro jek to wał go inż. Mohr. W
isto cie ten U -Bo ot był sprzę że niem jed na
pod dru gą dwóch stan dar do wych tor ped

G7e. Gór ną pod da no ada pta cji na po jazd
za ło go wy, dol na by ła bo jo wa. Mi mo cią -
głych udo sko na leń, Ne ge ry mia ły wie le de -

fek tów, pi lo ci czę sto usy pia li, tru li się dwu -
tlen kiem wę gla, dla te go że za sto so wa no
szczel ny klosz z ple xi gla su i za in sta lo wa no
bu tle z tle nem do od dy cha nia, co zmu si ło
do re zy gna cji z czę ści ba te rii na pę du elek -
trycz ne go. Po chła nia cze mia ły za ma łą wy -
daj ność. In ni, za mknię ci w tor pe dzie,

wpa da li w klau stro fo bię i pa ni kę, utrud nio -
na by ła ob ser wa cja, gdyż gło wa pi lo ta znaj -
do wa ła się tyl ko 0,5 me tra nad po zio mem

Mar der
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wo dy. Na wet lek kie fa le unie - mo żli wia ły
ob ser wa cję ce lu. Dla te go ope ra to rzy źle na -
wi go wa li i gu bi li się na mo rzu. Za sięg tor -
ped wy no sił nie ca łe 35 mil mor skich (pra ca
ba te rii tyl ko na 7 go dzin) i nie by ło mo żli -
wo ści wy ru sza nia do ak cji z wła snych por -
tów. Mu sia ły być wy pusz cza ne z U -Bo otów
bądź in nych okrę tów. Po jazd z tor pe dą bo -
jo wą wa żył oko ło 5 ton i roz wi jał pręd kość
3,2 wę zła, a bez tor pe dy bo jo wej 4,2 wę -
zła. Dłu gość: 7,6 me tra. Wy pro du ko wa no
oko ło 200 Ne ge rów („Mu rzy nów”). Ich na -
stęp cą by ła „Ku na” (Mar der).

Mar der

By ła to ko lej na wer sja po dwój nej tor pe dy
z ogra ni czo ną zdol no ścią do pły wa nia pod -
wod ne go (głę bo kość za nu rze nia do 30 m).
Po pra wia ło to mo żli wość skry te go po dej -
ścia na po zy cję do strza łu. Le piej też wy glą -
da ły tu szan se na prze cze ka nie kontr ak cji
wro ga i na ewen tu al ną uciecz kę. No wy mo -

del nie zdą żył jed nak wziąć szer sze go
udzia łu w wal kach.

Bi ber („Bóbr”)

Kształ tem przy po mi nał kla sycz ny okręt
pod wod ny z pe ry sko pem i chra pa mi. Dłu -
gość – 9 m, sze ro kość – oko ło 1,6 m, wy -
por ność 6,3 to ny. Bo bry mia ły za sięg 130
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mil mor skich, przy pręd ko ści 6 wę złów na
po wierzch ni. Pod wo dą mo gły prze pły nąć
za le d wie 10 Mm z pręd ko ścią 5 wę złów.
Na pęd sta no wił sil nik ben zy no wy Opel -
-Blitz o po jem no ści 2,5 li tra, i mo cy 32 KM.
Pod wo dą uży wa no sil ni ka elek trycz ne go
Sie men sa (13 KM). Wzdłuż obu dol nych
czę ści ka dłu ba okrę ty te mia ły ob łe wklę -
śnię cia do za mo co wa nia dwóch tor ped lub
min. Atak mu siał na stę po wać w po zy cji na -
wod nej, bo wiem nie by ło mo żli we dłu ższe
utrzy ma nie się w po zy cji pe ry sko po wej. Za -
nu rza no się w osta tecz no ści – był to więc
ro dzaj „pły wa dła” z po ten cjal ną mo żli wo -
ścią krót kie go na śla do wa nia okrę tu pod -
wod ne go (mógł się nie wy nu rzyć). Przy
pły wa niu z sil ni kiem ben zy no wym na po -

wierzch ni by ły ta kże pro ble my, gdyż wy -
dzie lał tru ją ce opa ry i du sił ope ra to ra, czę -
sto otwie ra no właz dla lep szej wen ty la cji,
co unie mo żli wia ło alar mo we za nu rze nie.
Sta ty sty ki wy ka zu ją, że naj wię cej Bi be rów
nisz czo no w wy ni ku ata ków lot ni czych. Po -
dob nie jak w Ne ge rach, pi lo ci czę sto tra ci -
li przy tom ność, a na wet ży cie, od
za cza dze nia spa li na mi i dwu tlen kiem wę -
gla. Niem cy sto so wa li apa ra ty tle no we, ale
nie wie le to po ma ga ło, dla te go na gmin nie
po da wa no spe cy fi ki po bu dza ją ce (nar ko ty -
ki) i zwięk sza ją ce od por ność psy cho fi zycz -
ną.

Se ehund („Fo ka”)
Był naj wy żej oce nia nym ty pem mor skie -

go sprzę tu sztur mo we go III Rze szy, zna ny
rów nież ja ko U -Bo ot Typ XXVIIB, w no -
men kla tu rze nie miec kiej Kle in stun ter se ebo -
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ote. Był roz wi nię ciem nie uda ne go Hech ta
– U -Bo ot XXVIIA. Pla ny za kła da ły bu do wę
1450 jed no stek. W rze czy wi sto ści do ak cji
wpro wa dzo no nie wię cej niż 300 jed no -
stek. We dle ze znań pol skie go okrę tow ca M.
Fi li pow skie go, któ ry po woj nie przej mo wał
od Ro sjan stocz nię w El blą gu, znaj do wa ło
się tam jesz cze wie le nie ukoń czo nych U -
-Bo otów te go ty pu. Bu do wa no je z trzech
sek cji: ru fo wej (na pęd i sil nik elek trycz ny),
środ ko wej (głów ny sil nik, ba te rie i sta no wi -
sko do wo dze nia) oraz dzio bo wej. Fi li pow -
ski po da je, że moc die sla mia ła 100 KM,
oraz wy li cza, że tyl ko w El blą gu ukoń czo no
po nad 360 eg zem pla rzy „Fok”.

Ba zą tre nin go wą dla Se ehun dów był
nad bał tyc ki Neu stadt. Pierw sze pró by prze -
pro wa dzo no we wrze śniu 1944. Wy por -

ność – nie ca łe 15 ton, dłu gość – 11,9 m,
sze ro kość – 1,7 m. Na po wierzch ni sto so -
wa no die slow ski sil nik o mo cy 60 KM, co
po zwa la ło na osią gnię cie pręd ko ści 8 wę -
złów. Przy 7 wę złach za sięg wy no sił 300
Mm. Pod wo dą uży wa no sil ni ka elek trycz -
ne go o mo cy 25 KM, któ ry przy 3 wę złach
da wał za sięg 63 Mm. Pręd kość mak sy mal -
na w za nu rze niu się ga ła 6 wę złów. Za ło gę
sta no wi li: na wi ga tor i me cha nik. Uzbro je -
nie to dwie tor pe dy umiesz czo ne w uchwy -
tach na ze wnątrz okrę tu po obu stro nach
stęp ki. Śru bę na pę do wą umiesz czo no w tu -
lei chro nią cej przed uszko dze niem lub za -
plą ta niem w li ny czy sie ci. Uży cie bo jo we
wy ka za ło du żą zwrot ność i do bre wa lo ry
na wi ga cyj ne „Fok”. Czas za nu rze nia – 4se -
kun dy – da wał du że szan se uciecz ki pod

wo dę w ra zie wy kry cia. Zna ne są re la cje
po świad cza ją ce o prze trzy ma niu wie lo go -
dzin nych ata ków prze ciw po dwod nych, w
któ rych de to no wa no po kil ka dzie siąt bomb.

Dal szym roz wi nię ciem „Fok” był Gros ser
Del phin („Du ży Del fin”), któ ry miał wspa -
nia łe osią gi – pręd kość oraz szyb kość za nu -
rza nia.

In ny typ mi nia tu ro we go okrę tu pod wod -
ne go pre zen to wał Schwer twal („Or ka”) na -
pę dza ny tur bi ną Wal te ra, za pew nia ją cą
szyb kość pod wod ną na wet do 30 wę złów
(sil nik o mo cy 500 KM), miał jed nak zbyt
du że zu ży cie pa li wa.

Ko lej ny ma ły okręt Kle iner Del phin („Ma -
ły Del fin”) miał 5 m dłu go ści i 2,5 to ny wy -
por no ści. Miał on ude rzać w ce le tak, jak
ło dzie wy bu cho we „Lin se”. Po dej ście do
ce lu mia ło od by wać się pod wo dą, pi lot po
na pro wa dze niu na cel miał wy ska ki wać z
okrę tu – w isto cie by ła to nie miec ka ży wa
tor pe da sa mo bój cza.

Jesz cze in ny pro jekt to wy po sa że nie Bi -
be rów w sil nik Die sla. Okrę ty te mia ły być
po więk szo ne i zmo der ni zo wa ne oraz mie -
ścić dwóch człon ków za ło gi. Z ko lei na po -
trze by Se ehun dów kon stru owa no
ory gi nal ne sil ni ki za si la ne płyn nym tle nem.
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Bar dzo cie ka wie za po wia da ła się też am fi -
bial na hy bry da Se eteu fel („Dia beł mor ski”).
Jed nost ka po sia da ła gą sie ni ce do ru chu po
lą dzie, w isto cie był to jed nak mi nia tu ro wy
okręt pod wod ny uzbro jo ny w dwie tor pe -
dy, mi ny, mio tacz pło mie ni i ka ra bin ma -
szy no wy.

Glo sa:
Dy wer sja mor ska III Rze szy roz po czę ta

zbyt póź no nie wy war ła wpły wu na prze -
bieg dzia łań mor skich. Na bli sko 2000 zbu -
do wa nych jed no stek sztur mo wych przy pa -
dły ni kłe suk ce sy: za to pio no lub uszko dzo -
no: je den lek ki krą żow nik, trzy nisz czy cie -

le i kil ka na ście mniej szych po moc ni czych
okrę tów. Li stę zwy cięstw uzu peł nia za to -
pio ny to naż trans por to wy sza co wa ny na 80
tys. do 200 tys. BRT.

Pod su mo wa nie
Na pod sta wie już zna nych nam fak tów i

ge ne zy tek stu wy żej opra co wa ne go mo żna
stwier dzić, że ist nie je wy so kie praw do po -
do bień stwo, że na je zio rze Draw sko mo gły
pły wać po dob ne okrę ty. Z cha rak te ru z ja -
kim ma my do czy nie nia, sty lu by cia i szko -
ły wy ni ka, że mo gła być to ty po wa jed no-
st ka szko le nio wa ty pu Mar der, po nie waż
tyl ko te jed nost ki wy ko rzy sta no do ce lów
szko le nio wych. Nie mniej mo żna się po ku -
sić i zba dać, czy rze czy wi ście Krieg sma ri -
ne na te re nie Cza plin ka by ła jed nost ką
szko le nio wą, czy eks pe ry men tal ną. Mo żna
wów czas li czyć na wię cej niż je den mo del
okrę tu, któ ry mógł pły wać po je zio rze
Draw sko.

Źró dło:

W. Be ne dy czak 

„Sa mot ni wo jow ni cy”, 

War sza wa 1995, str. 155-176.

Opra co wał: To masz Ja syk, Ma ga zyn Draw ski,

http://wdraw sku po mor skim.pl/

Hecht

Molch
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Już 25 ty się cy za „U - Bo ota”!
Ma riusz Ku row ski w imie niu fir my ECN

– Sys te my Nur ko we z Draw ska Po mor skie -
go pod pi sał po ro zu mie nie o współ pra cy z

Po wia tem Draw skim w ra mach Ak cji Eks -
plo ra cyj no – Hi sto rycz nej „Je zio ro Ta jem -
nic”. Fir ma nie tyl ko pod nio sła pu lę
na gro dy za wy do by cie i prze ka za nie Sta ro -

stwu Po wia to we mu wra ku hi sto rycz ne go
okrę tu pod wod ne go o ko lej ne 5 tys. zł, ale
ta kże ufun do wa ła ska fan der nur ko wy, któ ry
bę dzie na gro dą za naj lep szą na de sła ną re -
la cję z nur ko wa nia na wra kach z je zio ra
Draw sko.

Pod pi sa nie po ro zu mie nia od by ło się 15
kwiet nia br. w sie dzi bie fir my ECN Sys te my
Nur ko we w Draw sku Po mor skim przy ul.
So bie skie go 6. Wy da rze niu to wa rzy szy ła
m.in. ka me ra Te le wi zji Pol skiej, któ ra zbie -
ra ma te ria ły do ogól no pol skie go re por ta żu
na te mat Ak cji. Re por taż ma zo stać wy emi -
to wa ny 14 ma ja br. w TVP 3.

Na gro da rze czo wa w po sta ci pro fe sjo nal -
ne go ko stiu mu nur ko we go ma war tość ok.
5,5 tys. zł. Bę dzie to bar dzo atrak cyj ny laur
za naj lep szą na de sła ną przez oso bę in dy -
wi du al ną re la cję z nur ko wa nia na ja kich -
kol wiek wra kach (ło dziach, jach tach lub
in nych) spo czy wa ją cych na dnie je zio ra
Draw sko. Re la cja obej mo wać ma za rów no
tekst, jak i do ku men ta cję fo to gra ficz ną lub

Jezioro Tajemnic
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fil mo wą, wraz z po da niem przy bli żo nych
współ rzęd nych wra ków. Kon kurs zo sta nie
nie ba wem ogło szo ny i po trwa do koń ca li -
sto pa da 2016 r., po czym na stą pi uro czy ste
wrę cze nie na gro dy. Ko stium nur ko wy zo -
sta nie do pa so wa ny do oso by zwy cięz cy, w
za le żno ści czy bę dzie to ko bie ta, czy mę -
żczy zna.

Po co Sta ro stwu na mia ry na wra ki?
– To nie tyl ko wspól ne od kry wa nie ta -

jem nic po tę żne go je zio ra Draw sko – tłu ma -
czy Sta ro sta Sta ni sław Ku czyń ski. –
Współ rzęd ne są nam po trzeb ne do opra co -
wa nia ma py wra ków. Ta bę dzie przy dat na
za rów no ze wzglę dów bez pie czeń stwa, ale
ta kże ja ko no wy pro dukt tu ry stycz ny. Nie
wszy scy mu szą la tać nad Mo rze Czer wo ne,
by po nur ko wać na wra kach. Je zio ro Draw -
sko jest bar dziej pa sjo nu ją ce, bo tak na -
praw dę – cią gle nie od kry te.

Przy szła kon kur so wa na gro da – su chy
ska fan der fir my Ba re, mo del Tri lam Tech
Dry ufun do wa ny przez draw ską fir mę ECN
Sys te my Nur ko we wy ko na ny jest z eks klu -
zyw ne go trój war stwo we go try la mi na tu.
Spe cjal nie za pro jek to wa ny te le skop po łą -
czo ny z pa sem krocz nym i sys te mem sze -
lek da je nam ide al ne do pa so wa nie i

do sko na ły kom fort pod wo dą. Su che ska -
fan dry BA RE są le gen dar ne z po wo du ich
wy trzy ma ło ści i dłu go wiecz no ści. Po nad to
BA RE ofe ru je 30-let nią gwa ran cję na łą cze -
nia w swo ich su chych ska fan drach oraz
dwa la ta na ma te riał.

Sy re na z je zio ra Draw sko ist nie je
na praw dę!

Le gen dar na draw ska sy re na na zy wa się
Alek san dra Kra ska. II Wi ce Miss Pol ski Po -
mo rza Środ ko we go zo sta ła wła śnie Twa rzą
Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”.

Alek san dra zdo by ła ty tuł 15 stycz nia
2016 ro ku. Ma 19 lat, jest stu dent ką I ro ku
kie run ku Ko sme to lo gii na Po mor skim Uni -
wer sy te cie Me dycz nym w Szcze ci nie. To
miesz kan ka Czar ne go Wiel kie go w gm.

Cza pli nek, tak więc by ła re pre zen tant ką Po -
wia tu Draw skie go.

Za pew ne Miss Kra skę zo ba czy my przy
oka zji wrę cza nia ró żno rod nych na gród w
kon kur sach zwią za nych z „Je zio rem Ta jem -
nic” oraz przy in nych oka zjach. Spe cjal nie
dla fa nów ak cji bę dą ta kże nie spo dzian ki
na stro nie in ter ne to wej www.je zio ro ta jem -
nic.pl w ka te go rii Zo stań od kryw cą / Ta pe -
ty na kom pu ter.

Wy wiad z Miss za mie ścił Głos Ko sza liń ski, je -

den z Pa tro nów Me dial nych Ak cji Eks plo ra cyj no –

Hi sto rycz nej „Je zio ro Ta jem nic”. Mo że cie go prze -

czy tać tu taj: 

http://www.gk24.pl/wia do mo sci/draw sko -po -

mor skie/art/9422124,alek san dra -kra ska -udzial -w -

-wy bo rach -miss -do dal -mi -pew no sci -sie bie,id,t.html   

Fot.: To masz Ja syk, Ma ga zyn Draw ski

Le gen dy o sy re nach z je zio ra Draw sko:

http: / /www.dsi.net.pl /wszyst  kie -wia do mo -

sci/item/905-le gen dar ne -wy spy -na -je zio rze -draw -

skim 

U - Bo oty… ser wo wa ne w re stau -
ra cji Sta ry Dra him

Mi ło nam po in for mo wać o pierw szej ini -
cja ty wie ku li nar nej zwią za nej z Ak cją „Je -
zio ro Ta jem nic”. W kar cie dań ty tu ło wej
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re stau ra cji po ło żo nej w pięk nym za kąt ku
nad je zio rem Draw sko wid nie je lo go na szej
ak cji i pew ne ta jem ni cze da nie.

– Po my śla łem, iż wy pa da po wia do mić
Sta ro stwo o tym, że w związ ku z ak cją Je zio -
ro Ta jem nic i po szu ki wa niu U -Bo tów (…),
po sta no wi łem włą czyć się do ak cji ja ko re -
stau ra cja – mó wi Ry szard Swęd, wła ści ciel. –
Mo żna te U -Bo oty zna leźć w me nu re stau ra -
cji Sta ry Dra him, w Sta rym Draw sku.

Jak wska zu je pan Ry szard, jest to da nie
ty po wo ryb ne z na wią za niem do je zio ra i
wo dy.

– My ślę, że wy glą da sma ko wi cie, a sma -

ku je jesz cze le piej niż wy glą da – do da je.
Eki pa „Je zio ra Ta jem nic” gra tu lu je po my -

słu i ini cja ty wy. Do fir my po wę dru je ta kże
Cer ty fi kat Uczest ni ka Ak cji!

Pro si my o nad sy ła nie hi sto rycz nych
zdjęć, pocz tó wek lub in for ma cji o in nych
pa miąt kach – po ka żmy, jak wy glą da ło STA -
RE Draw sko!

Prze sy łaj cie na: http://je zio ro ta jem -
nic.pl/zglos -in for ma cje/

Na zdj.: U -bo oty z jez. Draw sko. Bę dzie
ku li nar ny hit?

Re stau ra cja „Sta ry Dra him”: http://sta ry -
dra him.pl/ 

Uwa ga: kon kurs pla stycz ny!
Za rząd Po wia tu Draw skie go ogło sił kon -

kurs pla stycz ny. Jest on skie ro wa ny do
uczniów klas IV -VI szkół pod sta wo wych z
te re nu po wia tu draw skie go. Na gro dą głów -
ną bę dzie ro wer!

Uczest ni cy kon kur su ma ją za za da nie
wła sno ręcz ne wy ko na nie jed nej pra cy pla -
stycz nej na te mat „Ta jem ni ce na szych je -
zior”. Nie cho dzi tu wy łącz nie o je zio ro
Draw sko, lecz o ta jem ni ce, któ re mo gą
skry wać ja kie kol wiek je zio ra na te re nie po -
wia tu draw skie go.

Pra ce kon kur so we mo gą być zgła sza ne
wy łącz nie in dy wi du al nie, zaś ich for mat to
A3 lub A4. Tech ni ka wy ko na nia pra cy (far -
by pla ka to we, akwa re la, ry su nek kred ką,
ołów kiem, piór kiem) jest do wol na. Do pusz -
cza się tyl ko pra ce wy ko na ne na pa pie rze.
Nie bę dą do pusz cza ne ma lo wi dła na szkle,
kom po zy cje prze strzen ne, rzeź by, czy pra -
ce z pla ste li ny.

Pra cę na le ży prze słać (obo wią zu je da ta
wpły wu) lub do star czyć oso bi ście do 31
ma ja 2016 ro ku na ad res Sta ro stwa Po wia -
to we go w Draw sku Po mor skim z do pi -
skiem: KON KURS PLA STYCZ NY „Ta jem ni-
ce na szych je zior”. O wy ni kach kon kur su
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lau re aci zo sta ną po in for mo wa ni do 10
czerw ca 2016 ro ku.

Szcze gó ło we wa run ki udzia łu w kon kur -
sie opi sa ne są w re gu la mi nie za miesz czo -
nym na stro nie in ter ne to wej pro jek tu
„Je zio ro Ta jem nic” w za kład ce „Kon kur sy”.
Na gro da głów na - ro wer – zo sta nie do pa so -
wa na do zwy cięz cy.

Oso ba do kon tak tu w przy pad ku py tań
od no śnie kon kur su: Iza be la Krę żo łek, 
tel. (94) 36 307 94, 
e -ma il: edu ka cja@po wiat draw ski.pl 

Konkurs na grę planszową!
Zarząd Powiatu Drawskiego ogłosił

konkurs. Każdy uczeń gimnazjum oraz
szkoły ponadgimnazjalnej z terenu powiatu
drawskiego może spróbować swoich sił i
własnoręczne przygotować grę planszową
opartą na motywach inspirowanych Akcją
Eksploracyjno – Historyczną „Jezioro
Tajemnic”. Nagrodą główną będzie laptop!

Jeden autor może nadesłać jedną grę
planszową. Format gry to A4 lub A3. Gra
planszowa musi zawierać co najmniej
planszę oraz instrukcję, zaś technika jej
wykonania jest dowolna.

Na organizatorów konkursu przejdą prawa

do gry i nie jest wykluczone, że po drobnych
korektach gra trafi do produkcji i będzie do
kupienia w sklepie czy przez Internet.

Pracę należy przesłać (obowiązuje data
wpływu) lub dostarczyć osobiście do 31
maja 2016 roku na adres Starostwa
Powiatowego w Drawsku Pomorskim z
dopiskiem: KONKURS NA GRĘ PLAN-
SZOWĄ „JEZIORO TAJEMNIC”. O wyni-
kach konkursu laureaci zostaną poinformo-
wani do 10 czerwca 2016 roku.

Szczegółowe warunki udziału w kon-
kursie opisane są w regulaminie zamie-
szczonym na stronie internetowej projektu
„Jezioro Tajemnic” w zakładce „Konkursy”. 

Osoba do kontaktu w przypadku pytań
odnośnie konkursu: Izabela Krężołek, tel.
(94) 36 307 94, 
e-mail: edukacja@powiatdrawski.pl

Wkrótce kolejne konkursy!

Kon kurs na tra sę tu ry stycz ną!
Za rząd Po wia tu Draw skie go ogło sił kon -

kurs w ra mach Ak cji Je zio ro Ta jem nic. W je -
go wy ni ku po wstać mo że kon kret ny pro dukt
tu ry stycz ny w po sta ci tra sy spa ce ro wej śla -
da mi „Je zio ra Ta jem nic”. Uczest ni kiem kon -
kur su mo że być ka żda peł no let nia oso ba z

ca łe go świa ta. Na gro da głów na: 1500 zł!
Uczest ni cy ma ją za za da nie wła sno ręcz -

ne przy go to wa nie jed nej pie szej tra sy tu ry -
stycz nej zwią za nej z oko li ca mi je zio ra
Draw sko, opar tej na mo ty wach in spi ro wa -
nych Ak cją Eks plo ra cyj no – Hi sto rycz ną
„Je zio ro Ta jem nic”.

– Mo ty wów tych jest bar dzo wie le, tak
więc naj lep sza tra sa po win na uwzględ niać
naj wię cej z nich, ale też być mo żli wą do
przej ścia w roz sąd nym cza sie – ko men tu je
Sta ro sta Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski. – Naj -
le piej więc przy go to wać tra sy nie tyl ko do ty -
czą ce bez po śred nio sa me go je zio ra, ale
ta kże z nim po śred nio zwią za ne. Do ta kich
za li cza ją się na pew no wąt ki do ty czą ce mię -
dzy in ny mi Tem pla riu szy czy po by tów Ka ro -
la Woj ty ły, póź niej sze go Pa pie ża Ja na Paw ła
II, na te re nie po je zie rza draw skie go.

Na or ga ni za to rów kon kur su przej dą pra -
wa do tra sy i nie jest wy klu czo ne, że po
drob nych ko rek tach tra sa bę dzie udo stęp nia -
na na stro nie in ter ne to wej pro jek tu, aby mo -
gli z niej sko rzy stać za rów no pro fe sjo nal ni
prze wod ni cy, jak i oso by in dy wi du al ne.

Zgło szo ny pro jekt mu si za wie rać: ty tuł
tra sy, czas trwa nia, prze bieg tra sy wraz z
ma pą, opis za zna czo nych na ma pie i od -
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wie dzo nych miejsc. Pra ce kon kur so we mo -
gą być zgła sza ne wy łącz nie in dy wi du al nie
– je den au tor mo że na de słać je den pro jekt.
Pra ca kon kur so wa mu si być prze sła na w
wer sji pa pie ro wej oraz mo że być uzu peł -
nio na o wer sję elek tro nicz ną.

Pra cę na le ży prze słać (obo wią zu je da ta
wpły wu) lub do star czyć oso bi ście do 31
ma ja 2016 ro ku na ad res Sta ro stwa Po wia -
to we go w Draw sku Po mor skim z do pi -
skiem: KON KURS NA PIES ZĄ TRA SĘ
TU RY STYCZ NĄ „JE ZIO RO TA JEM NIC”. O
wy ni kach lau re aci zo sta ną po in for mo wa ni
do 10 czerw ca 2016 ro ku.

Szcze gó ło we wa run ki udzia łu w kon kur -
sie opi sa ne są w re gu la mi nie za miesz czo -
nym na stro nie in ter ne to wej pro jek tu
„Je zio ro Ta jem nic” w za kład ce „Kon kur sy”.

Oso ba do kon tak tu w przy pad ku py tań
od no śnie kon kur su: Iza be la Krę żo łek, 
tel. (94) 36 307 94, 
e -ma il: edu ka cja@po wiat draw ski.pl 

Za pra sza my do udzia łu!

Już 30 ty się cy. Na gro da znów wzro -
sła!

WORLD tech nix – świa to wa fir ma ma ją ca
sie dzi bę w Zło cień cu – pod bi ja staw kę o

ko lej ne 5 ty się cy zło tych. De kla ru je ta kże
po moc tech nicz ną przy wy do by ciu wra ku
„U -Bo ota”, je śli zaj dzie ta ka po trze ba.

W czwar tek 28 kwiet nia 2016 r. fir ma re -
pre zen to wa na przez Ro ber ta Jan dę, Kon ra -
da Kieł ba sę oraz Ja ku ba Jan dę do łą czy ła w
sie dzi bie Sta ro stwa Po wia to we go w Draw -
sku Po mor skim do gro na spon so rów na gro -
dy głów nej w Ak cji Eks plo ra cyj no –
Hi sto rycz nej „Je zio ro Ta jem nic”.

– Je stem prze ko na ny, że na gro da osią -
gnie pu łap na wet 100 000 zło tych – po wie -

dział tuż po pod pi sa niu do ku men tów Sta ro -
sta Sta ni sław Ku czyń ski.

Wy da rze niu to wa rzy szy ła ka me ra „Ma -
ga zy nu Draw skie go” (Red. To masz Ja syk)
oraz pa ni red. Ka ro li na Paw łow ska z „Go -
ścia Nie dziel ne go”, któ re go Re dak cja rów -
nież za in te re so wa na jest Ak cją.

Fir ma WORLD tech nix spe cja li zu je się w
kom plek so wych usłu gach de mon ta żu, re lo -
ka cji oraz mon ta żu ma szyn, in sta la cji prze -
my sło wych, li nii pro duk cyj nych oraz
obiek tów prze my sło wych. Dzia ła w kra jach
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Eu ro py, Azji, a ta kże Ame ry ki Pół noc nej i
Po łu dnio wej, umo żli wia jąc swo im klien tom
re lo ka cję ma szyn w ka żde wy bra ne miej -
sce. Po za kom plek so wą re lo ka cją wy ko nu -
je ta kże wszel kie usłu gi zwią za ne z
mo der ni za cją par ku ma szy no we go w
przed się bior stwach.

Przy po mnij my: do tych cza so wy mi spon -
so ra mi na gro dy za od na le zie nie i wy do by -
cie wra ku hi sto rycz ne go okrę tu pod wo-
d ne go z okre su II woj ny świa to wej lub
wcze śniej sze go są: Po wiat Draw ski, Gmi na
Cza pli nek, Ka bel Tech nik Pol ska sp. z. o.o.,
Ho tel „Pa łac Siem czy no” wraz z Hen ry -
kow skim Sto wa rzy sze niem w Siem czy nie,
ECN – Sys te my Nur ko we z Draw ska Po mor -
skie go oraz World Tech nix ze Zło cień ca.

Stro na in ter ne to wa fir my World Tech nix:
http://www.world tech nix.pl/ 

Film z pod pi sa nia po ro zu mie nia:
https://www.youtu be.com/watch?v=mJ -
-_f5amZ KQ 

Zna le zi sko ze sło ika
In te re su ją ca pa miąt ka z 1978 ro ku. „Rze -

ka Dra wa na 1100 me trach od uj ścia je zio -
ra z Draw skie go” – tak brzmi na pis na
do ku men cie od na le zio nym w po bli żu je -

zio ra w… sło iku.
Nie wia do mo, z ja kim za mia rem do ku -

ment zo stał za mknię ty w sło iku i po rzu co -
ny. Być mo że mia ła to być for ma li stu w
bu tel ce. Tym cza sem stał się kap su łą cza su.
„Cer ty fi kat Że la zny” spo rzą dzo ny zo stał
praw do po dob nie ja ko for ma uczcze nia opi -
sa nej na nim oko licz no ści, przez za ło gę
jach tu „Wy ga”. 

Po la tach od na lazł go Zyg munt Da nie -

lew ski z Go spo dar stwa Agro tu ry stycz ne go
Rze po wo. Na tra fił na swo je zna le zi sko pod -
czas spa ce ru w po ło wie lu te go. Je go uwa gę
przy cią gnął sło ik ty pu twist, le żą cy nad
brze giem Dra wy w oko li cach Rze po wa. W
środ ku by ło za pi sa ne za wi niąt ko.

Na pi śmie umiesz czo no też na zwi ska za -
ło gan tów. Je że li są oni wśród Czy tel ni ków –
pro si my o kon takt. Chęt nie za mie ści my
krót kie że glar skie wspo mnie nia z tam tych
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cza sów, do ty czą ce naj więk sze go akwe nu
Po je zie rza Draw skie go. Zgło sze nia:
http://je zio ro ta jem nic.pl/zglos -in for ma cje/

Pan Zyg munt otrzy mał Cer ty fi kat Uczest -
nic twa w Ak cji Je zio ro Ta jem nic, któ ry oso -
bi ście wrę czył mu Sta ro sta Draw ski
Sta ni sław Ku czyń ski.

In for ma cje nt. Go spo dar stwa Agro tu ry -
stycz ne go Rze po wo: 

ht tp : / / sply  wy ka ja  ko we ma t i .p l / in  -
dex.php?option=com_con tent&view=ar tic -
le&id=82&Ite mid=30 

Czy za gad ka wiel kich ło dzi zo sta -
ła roz wią za na?

Ma my trop w spra wie 60-cio oso bo wej
ło dzi mo to ro wej, ja ka mia ła pły wać przed
1945 ro kiem po je zio rze Draw sko. Oka zu -
je się, że nie by ła je dy na.

O spra wie pi sa li śmy w ar ty ku le „Co już
wie my o LO? Czy po Draw sku pły wa ła
wiel ka łódź?”. W tek ście tym, po rząd ku ją -

cym do tych cza so wą wie dzę na te mat hi sto -
rii bu dyn ku obec ne go li ceum, zna la zły się
wy jąt ki ze spra woz dań daw ne go bur mi strza
Cza plin ka Ka zi mie rza Kru piń skie go. W
trak cie lek tu ry na tra fi li śmy na ko lej ną in try -
gu ją cą za gad kę:  

„Dla mło dzie ży ob ję tej or ga ni za cją „Słu -
żba Pol sce” wy re mon to wa no bu dy nek w
par ku miej skim przy ul. Dra him skiej, wy -
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dzie rża wio ny obec nie na lat 20 dla Ko men -
dy Głów nej S.P. na Ośro dek Wy szko le nia
Że glar skie go. Dla te jże or ga ni za cji Za rząd
Miej ski prze ka zał po sa mo rzą dzie nie miec -
kim 60-oso bo wą łódź mo to ro wą za zwro -
tem po nie sio nych kosz tów re mon tu”.

Co sta ło się z tą ło dzią? W ko lej nym
zgło sze niu, Zbi gniew Ja nu sza niec z Cza -
plin ka po głę bia na szą wie dzę na te mat te go

– jak na wa run ki je zior ne – bar dzo du że go
po jaz du:

- W ma te ria łach spra woz daw czych po -
wo jen ne go bur mi strza Cza plin ka, Ka zi mie -
rza Kru piń skie go, za wie ra ją cych in for ma cje
z lat 1945 -1950 dwu krot nie po ja wia się
wzmian ka o kil ku dzie się cio oso bo wych ło -
dziach mo to ro wych – pi sze Pan Zbi gniew.
- Bur mistrz Kru piń ski po in for mo wał o prze -

ka za niu 60-oso bo wej ło dzi mo to ro wej dla
or ga ni za cji „Słu żba Pol sce” a ta kże na pi sał,
że „sta tek na 50 osób” zo stał prze ka za ny
bez in te re sow nie dla Byd gosz czy. Z ró żnych
pu bli ka cji wie my, że przed woj ną pły wa ły
po je zio rze Draw sko dwie wy ciecz ko we ło -
dzie mo to ro we: „Mo ewe” (czy li „Me wa”)
oraz „Re iher (czy li „Cza pla”). To za pew ne o
tych wy ciecz ko wych ło dziach pi sze bur -
mistrz Kru piń ski. Z za cho wa nych fo to gra fii
wy ni ka, że by ły to ło dzie miesz czą ce dość
du żą licz bę pa sa że rów, co tłu ma czy uży cie
przez bur mi strza w od nie sie niu do jed nej z
nich sfor mu ło wa nia „sta tek”. 

Na za łą czo nych zdję ciach wi dać dwie
przed wo jen ne pocz tów ki z wi ze run ka mi
wy ciecz ko wych ło dzi mo to ro wych pły wa -
ją cych po je zio rze Draw sko: pocz tów ka z
ło dzią „Mo ewe” (źró dło: „Cza pli nek na sta -
rej fo to gra fii”, red. Zb. Ja nu sza niec i M. Sa -
dow ska, wyd. UMiG Cza pli nek) oraz
pocz tów ka z ło dzią „Re iher” (źró dło: Wł.
Pio tro wicz, „Cza pli nek – daw niej Tem pel -
burg na pocz tów kach”, Słupsk 2010).

- Aż się pro si, aby ta kie tram wa je wod ne
po wró ci ły nad je zio ro Draw sko i in ne je zio -
ra po wia tu – ko men tu je Sta ro sta Sta ni sław
Ku czyń ski. – Mo gły by po łą czyć naj wa żniej -
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sze miej sco wo ści le żą ce nad brze ga mi, co
z pew no ścią prze ło ży ło by się na wzrost za -
in te re so wa nia ni mi przez przy jezd nych.
Był by to je den z ele men tów oży wia nia je -
zio ra i prze strze ni wo kół nie go.

Za gad kę mo żna by uznać za roz wią za -
ną, gdy by nie wi docz na ró żni ca w po jem -
no ści ło dzi. W spra woz da niu bur mi strza
Kru piń skie go mo wa jest o ło dziach 50 –cio
i 60 –cio oso bo wych. Tym cza sem ze zdjęć
wy ni ka, że „Mo ewe” i „Re iher” mo gły po -
mie ścić oko ło po ło wy z tej licz by. 

A mo że cho dzi ło o… zu peł nie in ne ło dzie?
Cze ka my na Wa sze sy gna ły! Prze sy łaj cie na:
http://je zio ro ta jem nic.pl/zglos -in for ma cje/

Za rząd Wo je wódz twa Za chod nio -
po mor skie go po pie ra „Je zio ro Ta -
jem nic”

Mi ło nam po in for mo wać, że Za rząd Wo -
je wódz twa Za chod nio po mor skie go w dniu
18 kwiet nia 2016 ro ku po parł Ak cję Eks plo -
ra cyj no – Hi sto rycz ną „Je zio ro Ta jem nic”.

Za rząd Wo je wódz twa ma jąc na uwa dze
po ten cjał tu ry stycz ny re gio nu, a ta kże je go
uwa run ko wa nia hi sto rycz ne, wy ra ża swo je
po par cie dla dzia łań pro wa dzo nych przez
Po wiat Draw ski w za kre sie re ali za cji przed -

mio to wej ak cji, uzna jąc, że przed się wzię -
cie to przy cią ga do sie bie lu dzi i ich pa sje,
łą czy wa lor hi sto rycz ny z na uko wym, wy -
zwa la cie ka wość i po trze bę edu ka cji, a jed -
no cze śnie wpły wa na atrak cyj ność
tu ry stycz ną Po je zie rza Draw skie go.

Or ga ni za to ro wi, wszyst kim Part ne rom i
Uczest ni kom bio rą cym udział w Ak cji, a ta -
kże Spon so rom na gro dy głów nej, Za rząd
Wo je wódz twa ży czy owoc nej i zwień czo -

nej suk ce sem współ pra cy na po lu ba dań
nad wy da rze nia mi hi sto rycz ny mi zwią za -
ny mi z je zio rem Draw sko.

Wy do by li ma ły wrak. Ma ją ape tyt
na wię cej!

Dru ży na nur ków spe ne tro wa ła frag ment
je zio ra Draw sko. Spod wo dy wy do by li
łódź!
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– Chcie li śmy po chwa lić się zna le zi skiem
i wy do by tą ło dzią. Mo że to jesz cze nie U -
-Bo ot, ale od cze goś trze ba za cząć – re la -
cjo nu je Ro bert Wer ner z Sza mo tuł.

Wrak znaj do wał się na głę bo ko ści 10
me trów. Po szu ki wa nia prze pro wa dzo ne by -
ły dru gie go ma ja, pod czas dłu gie go week -
en du, i te go też dnia od by ło się wy do by cie.
W skła dzie dru ży ny by ła eki pa WOPR Ro -
goź no oraz „Po to pień cy Ka ba na”.

– Ape tyt ma my ogrom ny, więc nie dłu go
na pew no bę dzie my mo gli po chwa lić sie

ko lej ny mi zna le zi ska mi – do da je nu rek.
Eki pa „Je zio ra Ta jem nic” cze ka z nie cier -

pli wo ścią!
Pro fi le spo łecz no ścio we od kryw ców:
https://www.fa ce bo ok.com/

No we zna le zi ska. Pro si my o po -
moc w roz po zna niu!

W Ak cję Eks plo ra cyj no – Hi sto rycz ną
włą czy li się ko lej ni pa sjo na ci. Sta ro stwo od -
wie dzi li Da riusz de Lorm i Wie sław Pio -
trow ski. Ma my ko lej ne zna le zi ska. 

To uka za ne na zdję ciu gu zi ki i znacz ki
od na le zio ne w po bli żu je zio ra Draw sko.
Nie któ re z nich za wie ra ją or ła, in ne - sym -
bol ko twi cy. Czy to ko lej ne zna le zi ska do -
ty czą ce dzia łal no ści Krieg sma ri ne w tym
re gio nie? Pro si my Czy tel ni ków o pod ję cie
pró by roz po zna nia tych przed mio tów.

https://www.facebook.com/Wopr-Rogo%C5%BAno-Oddzia%C5%82-Miejsko-Powiatowy-588974907910849/?fref=ts 
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Wie sław Pio trow ski to mi ło śnik hi sto rii
Pol ski, a w szcze gól no ści hi sto rii re gio nu
draw skie go. Po sia da ogrom ny zbiór przed -

mio tów zwią za nych z hi sto rią tych ziem, z
hi sto rią woj sko wo ści, ży cia spo łecz ne go i
kul tu ral ne go Pol ski i Eu ro py. To dłu go let ni

po pu la ry za tor wie dzy hi sto rycz nej, któ ry ze
swo im prze ka zem do cie ra za rów no do
dzie ci oraz mło dzie ży, jak i osób do ro słych.
Or ga ni zu je wy sta wy, na któ rych eks po nu je
swo je cen ne zbio ry. W 2012r. Pan Wie sław
Pio trow ski otrzy mał ty tuł „Za słu żo ny dla
gmi ny Draw sko Po mor skie”.

Da riusz de Lorm to naj lep szy in struk tor
nur ko wy świa ta A.D. 2013. Nur ko wał w
naj od le glej szych za kąt kach świa ta i naj -
głęb szych ot chła niach mórz. Co istot ne z
punk tu wi dze nia Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”,
ma upraw nie nia ar che olo ga pod wod ne go.

Pod czas roz mo wy pa dły wstęp ne de kla -
ra cje do ty czą ce or ga ni za cji po szu ki wań na
je zio rze Draw sko. Wię cej szcze gó łów
wkrót ce.

Karolina Podolska


