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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Czerw co we upa ły, po prze pla ta ne ule wa mi i nie zwy kle wi do wi sko wy mi bu rza mi hucz nie za po wia da ją astro -

no micz ne la to, a co za tym idzie naj pięk niej szy, dłu go wy cze ki wa ny okres wa ka cji, urlo pów, wo ja ży, przy -
gód, od kryć… Tak, tak, to już za chwil kę, po zo sta je tyl ko ode brać świa dec twa, zdać ostat nie eg za mi ny
czy też uzgod nić z opor nym sze fem ter min, kie dy bę dzie mu siał chwi lo wo po ra dzić so bie bez nas. Przy -
znaj cie, że nie któ rzy z Was ko lej ne wo ja że za częli pla no wać już w sa mo lo cie, pod czas ze szło rocz ne go po -
wro tu do sza rej, upo rząd ko wa nej co dzien no ści, w któ rej ży cie roz my wa nam się nie po strze że nie po mię dzy
do mem, au tem i be to no wym biu row cem. Za nim jed nak wy ru szy cie na pod bój świa ta, zwłasz cza wiel kie go
błę ki tu, nie za po mnij cie o tym, by skon tro lo wać kon dy cję za rów no wła sną, jak i sprzę tu, któ re go spraw -
ność mo że zde cy do wać o tym, czy te go rocz ne wa ka cyj ne wspo mnie nia bę dą wy łącz nie mi łe. Od po wie -
dzial ność i bez pie czeń stwo to pod sta wo wy ekwi pu nek, któ ry mu si cie za wsze i wszę dzie za bie rać ze so bą,
wszak nie zaj mu je on miej sca w ba ga żu pod ręcz nym, a je go brak mo że kosz to wać wie le, zbyt wie le…

Pol skie je zio ra, eg zo tycz ne głę bi ny, za po mnia ne wra ki i ta jem ni cze ja ski nie już na Was cze ka ją! Miesz -
kań cy pod wod nej kra iny rów nież. Pa mię taj cie jed nak, że na sza przy go da i od po czy nek po win ny jak naj -
mniej za kłó cać ich spo kój, to wła śnie ich pięk no i go ścin ność spra wia ją, że tak chęt nie wra ca my pod
po wierzch nię.

Je śli wciąż nie je ste ście zde cy do wa ni, w któ rą stro nę skie ro wać płe twy, nic stra co ne go, przej rzyj cie naj -
now szy nu mer Nu ras.in fo, mo że wła śnie tu znaj dzie cie in spi ra cję?
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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 48 35 35
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Dla cze go wła śnie Au stria?
To dla nas ta kie ma łe Lo fo ty, któ -

re od wie dza my przy naj mniej raz w
ro ku, do tej po ry głów nie na wio snę
lub w oko li cach je sie ni. Po łą cze nie
wy so kich gór skich szczy tów i kry sta -
licz nej, la zu ro wej wo dy głę bo kich je -
zior two rzy nie sa mo wi ty, mi stycz ny
kli mat. Wszyst ko to oto czo ne al pej -
ski mi łą ka mi, ukwie co ny mi do ma mi i
ską pa ne w pro mie niach słoń ca da je
mo żli wość spę dze nia ba śnio wych
nur ko wych wa ka cji.

W Au strii, tak jak na Lo fo tach, ma my
swo je miej sce na zie mi – ci chy pen sjo nat,
po ło żo ny na sa mym szczy cie gó ry z da la od
zgieł ku, sa mo cho dów, z prze pięk nym wi -
do kiem na je zio ro At ter see. Je go go spo da -
rze, nie sa mo wi cie życz li wi i go ścin ni

Austriackie nurkowania regionu
Saltzkammergut i Tyrol
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lu dzie, wi ta ją nas tam za wsze pro mien ny -
mi uśmie cha mi. Go spo dar stwo po za wy naj -
mem po koi spe cja li zu je się w bio ho dow li.
Wi ta nas tu zwy kle in wen tarz skła da ją cy się
z osioł ków, ka czek, gę si, dwóch ja poń skich
świ nek i sta da al pej skich kóz za gro żo nych
wy mar ciem, a któ rych po pu la cja obec nie
jest wła śnie od bu do wy wa na, mię dzy in ny -
mi przez na szą go spo dy nię An ne ma rie. Do

te go co dzien nie to wa rzy szy nam mer da nie
ogo na Ar ko oraz wszę do byl ski ru da sek sta -
ra ją cy się wy pro sić coś do je dze nia.

W go spo dar stwie do na szej dys po zy cji są
czte ro oso bo we apar ta men ty urzą dzo ne w
ty po wym al pej skim kli ma cie. Po ca łym
dniu nur ko wym mo że my się de lek to wać
prze pysz nym au striac kim wi nem lub pi -
wem i upa jać się (nie my lić z upi jać) wi do -

kiem gór oraz po ło żo ne go u ich pod nó ża
je zio ra At ter see. Po za pad nię ciu zmro ku
nad na szy mi gło wa mi roz po ście ra się nie -
sa mo wi ty wi dok peł ne go gwiazd nie ba.

Zna ne i lu bia ne: At ter see, Wol fgang see,
Lang ba th see, Go sau see

Na szym głów nym ce lem nur ko wym jest
oczy wi ście je zio ro At ter see , nad któ rym
miesz ka my, i któ re ob fi tu je w po nad dwa -
dzie ścia nie sa mo wi cie ró żno rod nych
miejsc nur ko wych. Jest to naj więk sze je zio -
ro re gio nu Saltz kam mer gut. Znaj du je się
467 m n.p.m. i się ga 171 m głę bo ko ści.

Akwen po sia da wie le miejsc nur ko wych
bar dzo do kład nie opi sa nych w prze wod ni ku,
któ ry do stęp ny jest w oko licz nych ba zach
nur ko wych. Nur ko wa nie w nim nie wy ma ga
uisz cza nia żad nych do dat ko wych opłat, ale
po nie waż na na szej li ście są też in ne je zio ra
– mu si my wy ku pić DI VE CART za 15 eu ro.

W At ter see zwy kle ob nur ko wu je my na -
sze ulu bio ne punk ty, czy li: Twin To wers –
tak na roz pły wa nie, Kohl bau er nau fsaltz – z
cu dow ną ścian ką cią gną cą się od 18 do 32
m i bar dzo faj nym tra wia stym par kin giem,
Ofen – rów nież pięk na ścia na za czy na ją ca
się na 30-40 m oraz kul to we i owia ne mi -
sty cy zmem Schwa rze Bruc ke.
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Zaw sze od wie dza my też prze pięk ne
Wol fgang see po ło żo ne 538 m n.p.m. i o
mak sy mal nej głę bo ko ści 114 m. Je zio ro jest
cał ko wi cie oto czo ne gó ra mi. Nur ku je my na
bar dzo faj nej ścian ce, zna leź li śmy też dru -
gą, nie ozna czo ną jesz cze w prze wod ni ku.
Na je zio rze są wy zna czo ne dwa miej sca
nur ko we, z cze go jed no do stęp ne jest tyl ko
z ło dzi. Trze ba też pa mię tać, że na tym
akwe nie obo wią zu je okre so wy za kaz nur -
ko wa nia.

Po dwóch nur ko wa niach mo żna udać się
do St. Gil gen – uro cze go mia stecz ka po ło -
żo ne go nad brze giem Wol fgang see.

Na na szej li ście jest też Lang ba th see –
ma łe je zio ro po ło żo ne w wy ższych par tiach
gór skich – 664 m n.p.m. Jest o wie le płyt sze
niż At ter see czy Wol fgang see (33 m), za to
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ze ślicz nym li to ra lem, peł ne pstrą gów i ła -
wic ma łych ry bek.

Pe reł ką jest też Go sau see, le żą ce u pod -
nó ża lo dow ca Dach ste in. Po ło żo ne na 933
m n.p.m. i się ga ją ce 69 m głę bo ko ści, z
przej rzy stą, acz kol wiek chłod ną, wo dą.
Nur ko wa nie w nim w 100% re kom pen su je
po bud kę o 5 ra no, że by do je chać i za par ko -
wać w mia rę bli sko ba zy! Spę dza my tam

zwy kle ca ły dzień, spraw dza jąc oba miej -
sca nur ko we i de lek tu jąc się cu dow ny mi
gór ski mi wi do ka mi, a w dro dze po wrot nej
od wie dza my oczy wi ście, wpi sa ne na li stę
za byt ków UNE SCO, ma low ni cze Hal l statt,
le żą ce nad je zio rem Hal l stat ter see.

Rze ka Traun
Rze kę Traun od wie dza li śmy już kil ka -

krot nie, jed nak na wio snę nur ko wa nie mo -

żli we jest głów nie w za tocz ce po wy żej ta -
my, gdzie prąd nie jest zbyt sil ny. Na to miast
la tem i na je sie ni uda je się zwy kle od wie -
dzić oba miej sca nur ko we, a dzię ki mak sy -
mie „ko niec ję zy ka za prze wod ni ka”,
Tad ko we mu ra do sne mu uspo so bie niu oraz
po pro stu szczę ściu mo żna też za osz czę -
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dzić 59 eu ro na oso bę na nur ko wa niu w
miej scu zwa nym Traun fall. Wią że się to z
nie sa mo wi tą za ba wą ze spusz cza niem
sprzę tu na li nach z mo stu, co do dat ko wo
uatrak cyj nia nur ko wa nie. Miej sce jest ma -
gicz ne, rze ka cu dow nie rzeź bi w ska łach
swo je ko ry to, opa da mniej szy mi i więk szy -

mi wo do spa da mi, pod jej po wierzch nią
pię trzą się nie zli czo ne ilo ści pstrą gów oraz
set ki ra ków. Kie dy prąd jest sła by, uda je się
ob nur ko wać ca łe miej sce, zwie dzić pod -
wod ne me an dry, wą wo zy.

Na dru gie nur ko wa nie prze no si my się
po wy żej ta my, gdzie rze ka jest zu peł nie in -
na, wo da mniej przej rzy sta, przy po mi na
tro chę je zio ro. Tu nie ste ty mu si my uiścić 15
eu ro lo kal nej opła ty, po nie waż miej sce nur -

ko we znaj du je się na pry wat nej po se sji i że -
by do nie go do trzeć ze sprzę tem, war to sko -
rzy stać z me lek sa w lo kal nej ba zie
nur ko wej.

Po nur ko wa niach uda je my się na prze -
pysz ne pstrą gi na pa ty ku, ser wo wa ne z
rusz tu na ka wał ku pa pie ru.

Bę dąc w Au strii la tem uda ło nam się też
po snor klo wać w cu dow nym gór skim stru -
mie niu, ba wiąc się przy tym wy bor nie,
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wcią ga jąc się na li nach, zje żdża jąc z wo -
do spa dów czy ska cząc ze skał, ob ser wu jąc
przy tym pstrą gi i ich nie sa mo wi te zdol no -
ści pły wa nia pod prąd.

Ty rol
Daw no, daw no te mu, za sied mio ma gó -

ra mi, za sied mio ma la sa mi i za sied mio ma
rze ka mi, w nie wiel kiej gór skiej ko tli nie le -
ża ła kra ina...

Tak za czy na się wie le ba jek, ale to miej -
sce jest jak naj bar dziej praw dzi we, choć
bę dąc tam, cza sa mi mo że się wy da wać, że
za do tknię ciem cza ro dziej skiej ró żdżki ktoś
prze niósł nas do kra iny, gdzie ży ją fio le to -
we kro wy, a wo da ma przej rzy stość o ja kiej
tyl ko mo żna po ma rzyć!

Tu cze ka ją na nas trzy wspa nia łe je zio ra,
po ło żo ne po śród gór skich szczy tów, z któ -

rych dwa ma ją wi docz ność się ga ją cą 30-80
m.

Ja ko że cią gle po szu ku je my no wych
miejsc nur ko wych, w sierp niu 2015 ro ku
uda li śmy się tam na jed no dnio wy re ko ne -
sans. Nie ste ty wów czas uda ło nam się za -
nur ko wać tyl ko w jed nym je zio rze, ale nie
pod da wa li śmy się i już w ma ju te go ro ku
za nur ko wa li śmy we wszyst kich trzech cu -
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dow nych, gór skich je zio rach, po ło żo nych
na pry wat nych po se sjach.

W pierw szym na dnie za le ga mnó stwo
zwa lo nych drzew, któ re two rzą mi stycz ny
kli mat nur ko wa nia. Na płyt szej wo dzie mo -
żna spo tkać pięk ne i wa lecz ne san da cze,
pstrą gi i mnó stwo ma łych ry bek, a przy

odro bi nie szczę ścia wiel kie go sta rut kie go
wę go rza. Je zio ro nie jest głę bo kie, więk -
szość atrak cji po ło żo na jest na głę bo ko ści
nie więk szej niż 20 m. Wi docz ność jest tu
naj gor sza ze wszyst kich trzech je zior – się -
ga 10-20 m. Je zio ro po ło żo ne jest dość wy -
so ko, bo po nad 1000 m n.p.m. W związ ku

z tym, że jest pry wat ne, na le ży w od da lo -
nym od nie go o ja kieś 5 km mia stecz ku
uiścić opła tę 12,5 eu ro za po zwo le nie na
nur ko wa nie i że ton, któ ry otwie ra ma gicz ną
bram kę wjaz do wą. Dzien nie w zbior ni ku
mo że nur ko wać mak sy mal nie 50 osób.

Ko lej ne dwa je zio ra, rów nież po ło żo ne
w gra ni cach 1000 m n.p.m., na le żą do czte -
ro gwiazd ko we go ho te lu i nur ko wać w nich
mo gą tyl ko i wy łącz nie go ście ho te lo wi, za -
kwa te ro wa ni na co naj mniej dwie do by –
ta nio nie jest, ale cze go się nie ro bi dla pod -
wod ne go pięk na.

Je zio ra nie są głę bo kie, osią ga ją mak sy -
mal nie 17 me trów, a że by je chro nić i że by
nie by ło ła two znisz czyć te go pod wod ne go
ra ju, ho tel wpro wa dził ko lej ne ob ostrze nia.
W jed nym, tym z gor szą wi docz no ścią –
czy li tak oko ło 20-30 m – nur ko wać mo gą
oso by, któ re po sia da ją co naj mniej 80 za -
lo go wa nych nur ko wań. W dru gim, tam
gdzie wi docz ność się ga 80 m, a nie spa da
po ni żej 30 na wet po ob fi tym desz czu, nur -
ko wie mo gą jed no ra zo wo prze by wać mak -
sy mal nie 30 mi nut (nie wię cej niż sześć
osób jed no cze śnie) i mu szą po sia dać mi ni -
mum 100 za lo go wa nych nur ko wań oraz
do sko na łą pły wal ność! 
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W je zio rach nie mo żna uży wać sku te -
rów, pro wa dzić szko leń. Ob ostrzeń jest du -
żo, ale dzię ki te mu zbior ni ki są na praw dę
prze uro cze, a wi docz ność, szcze gól nie w
tym dru gim, po rów ny-  wal na z ce no ta mi.
Jest szan sa, że nie cze ka ich los Gru ner See,
któ re po ze szło rocz nym czerw co wym na lo -
cie zo sta ło nie ste ty za mknię te.

O ile w pierw szym z je zior jed no dłu ższe
nur ko wa nie za spo ko iło mo je wy ma ga nia, o
ty le w tym dru gim mo gła bym nur ko wać ca -
ły czas.

Tak re lak su ją cych nur ko wań już daw no
nie ro bi łam, per fek cyj na przej rzy stość, wo -
kół po wa lo ne drze wa wy glą da ją ce jak by ja -
kiś ol brzym grał wła śnie w bier ki. A

wszyst ko to otu lo ne pie rzyn ką z glo nu, tak
nie sa mo wi tą, że ma się wra że nie, jak by to
by ła gru ba śnie żna po kry wa. Pod wo dą stoi
też krzyż upa mięt nia ją cy nur ków, któ rzy
zgi nę li tam w la tach 70. W sło necz ny
dzień, przy od po wied niej grze świa tła do -
da je miej scu nie sa mo wi te go mi sty cy zmu.
Jest też je dy ny w ca łym je zio rze nie po kry ty
glo nem ko nar, któ ry stał się fo to gra ficz ną
wi zy tów ką te go miej sca.
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Za nu rze nie się w ma łym je zior ku, na któ -
re go ob nur ko wa nie wy star czy 30 mi nut, to
po ezja w czy stej po sta ci, nie by wa ła grat ka
dla fo to gra fów pod wod nych i dla ka żde go,
kto chce za znać czy ste go pięk na i re lak su
pod wo dą.

Pod czas te go rocz ne go po by tu eki pa na -

lo fo ty.pl wy ko na ła w tym je zio rze aż trzy
nur ko wa nia. Ca ła 14-oso bo wa gru pa zgod -
nie orze kła, że po nur ko wa niu w nim wy -
ma ga nia co do przej rzy sto ści wo dy i
pod wod nych wra żeń usta wia ją po przecz kę
me ga wy so ko i już żad ne nur ko wa nie nie
bę dzie dość do bre!
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Ho tel za dbał też o in fra struk tu rę nad wo -
dą – są sto ły i wia ty na sprzęt, wie sza ki na
su che ska fan dry, są też le ża ki na zie lo nej
traw ce, na któ rych mo żna się wy le gi wać
po mię dzy nur ko wa nia mi. Jest chat ka z
ogrze wa nym miej scem do su sze nia nur ko -
we go szpe ju oraz dwie du że sprę żar ki, ka -
żda z nich w 9 mi nut bi je jed ną bu tlę do

oko ło 200 bar za 6 eu ro.
Jest też za mek gó ru ją cy nad ca łą oko li cą

oraz wy spa na środ ku je zio ra z ru ina mi.
Czy to baj ka, czy nie baj ka? My śl cie so -

bie co tam chce cie, ale my tu wra ca my już
we wrze śniu te go ro ku, że by jesz cze raz za -
nu rzyć się w kry sta licz nej wo dzie, po wal -
czyć z san da cza mi i cie szyć oczy gór ski mi

wi do ka mi. Bo Au stria to tak sa mo do bre
miej sce na ty go dnio wy wy pad nur ko wy jak
Chor wa cja czy Egipt!

Aga ta Isa jew „Ga ga tek”

aisa jew@na lo fo ty.pl

Zdję cia: Adam Bor kow ski, Aga ta Isa jew

i Ra dek Sło wiń ski



Nuras.info 6/2016

16

Atak na Truk – ope ra cja Ha il ston –
mi li tar ne ude rze nie ame ry kań skich sił
zbroj nych na ja poń ską ba zę mor ską
Truk w ar chi pe la gu Ka ro li nów pod -
czas II woj ny świa to wej, prze pro wa -
dzo ne w lu tym 1944. Atol Truk był
jed ną z naj wa żniej szych baz ja poń -
skiej flo ty pod czas II woj ny świa to -
wej, zaj mu jąc cen tral ną stra te gicz ną
po zy cję mię dzy Ja po nią, ba zą Ra baul
w Ar chi pe la gu Bi smarc ka, Wy spa mi
Sa lo mo na i ato lem Eni we tok na Wy -
spach Mar shal la. Po trze ba zdo by cia
lub zneu tra li zo wa nia Truk po ja wi ła się
po roz po czę ciu przez Ame ry ka nów
dzia łań ma ją cych na ce lu za ję cie
Wysp Mar shal la, któ re znaj do wa ły się
w za się gu lot nic twa z Truk.

Nasz „atak” na Truk (obec nie Chu’uk) le -
żą cy oko ło 2093 km na po łu dnio wy
wschód od Ja po nii i 161 km na pół noc od

Pa pui No wej Gwi nei, to chęć zo ba cze nia
pod wo dą dzie wi czej, nie na ru szo nej, prze -
bo ga tej ra fy, gdzie przy fan ta stycz nej przej -
rzy sto ści wo dy wy stę pu ją żół wie, re ki ny,
płaszcz ki, lob ste ry, no i oczy wi ście pe ne -
tra cja naj więk sze go wra ko wi ska na świe cie,
miej sca bę dą ce go pra gnie niem wie lu nur -
ków. Prze ży cie no wej, fa scy nu ją cej przy go -
dy oraz wy ko na nie zdjęć i fil mów to też cel
na szej wy pra wy. Wy pra wa MDT, po wie lo -
go dzin nym lo cie z Pra gi, po przez Seul i Gu -
am do cie ra na We no, jed ną z wysp
ar chi pe la gu Truk. Mi kro ne zja ozna cza „ma -
łe wy spy”, a le żą ca w za chod niej czę ści
Oce anu Spo koj ne go i obej mu ją ca kra iny le -
żą ce we wschod niej i środ ko wej czę ści ar -
chi pe la gu Ka ro li nów to po nad 600
ma leń kich, roz rzu co nych na roz le głym ob -
sza rze wysp wul ka nicz nych i ato li ko ra lo -
wych. W skład Fe de ra cji Mi kro ne zji
wcho dzą ni zin ne wy spy po cho dze nia wul -
ka nicz ne go. Od pół no cy gra ni czy z Ma ria -

na mi Pół noc ny mi i Gu am, od za cho du z
Pa lau, od po łu dnia z Pa puą No wą Gwi neą,
a od wscho du z Na uru, Ki ri ba ti i Wy spa mi
Mar shal la.

Sam Truk skła da się z pięć dzie się ciu
wysp wul ka nicz nych, oto czo nych ato lem.
Głów ną wy spą a za ra zem sie dzi bą rzą du
jest We no, zwa na wcze śniej Mo en. Wy spa
by ła twier dzą mor ską, z na tu ral nym por tem
w la gu nie Truk. Pod czas II woj ny świa to wej
mie ści ła się tu głów na ba za i do wódz two
lot nic twa ja poń skiej ma ry nar ki wo jen nej.

Operacja Hailston 2
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Stąd ko or dy no wa ny był atak na Pe arl Har -
bo ur. Po bi twie o Wy spy Mar shal la la gu na
sta ła się dla ame ry kań skiej Flo ty Pa cy fi ku
głów ną prze szko dą na dro dze do znisz cze -
nia ja poń skie go im pe rium. Na le żą ca do
Truk du ża la gu na, osło nię ta wo kół ra fą ko -
ra lo wą i gó rzy sty mi wy sep ka mi, to ide al ny
na tu ral ny port z roz le głym miej scem, za -
pew nia ją cy do bre ko twi co wi sko. Nic więc
dziw ne go, że w cza sie II woj ny świa to wej
Ja poń czy cy zbu do wa li tu ba zę mor ską. Od
1 lip ca 1942 atol był głów ną ba zą ja poń -
skiej Flo ty. Sta cjo no wa ło na nim ok. 7500
żoł nie rzy i 3000-4000 ma ry na rzy. A na
trzech lot ni skach, umiej sco wio nych na wy -
spach ta kże lot nic two. Ba za słu ży ła rów nież
za punkt prze ła dun ko wy za opa trze nia i
sprzę tu w dro dze z Ja po nii na wy spy po łu -
dnio we go Pa cy fi ku. W trak cie Ope ra cji Ha -
il sto ne (Gra do bi cie) ame ry kań ska ma ry nar -
ka, po przez na lo ty, cał ko wi cie znisz czy ła
sta cjo nu ją cą tam część ja poń skiej flo ty po -
moc ni czej, po sy ła jąc ją na dno la gu ny. Dziś
le ży tam, prze wa żnie na rów nej stęp ce, po -
nad sześć dzie siąt nie zwy kle do brze za cho -
wa nych wra ków oraz wie le ja poń skich
sa mo lo tów, któ re pró bo wa ły bro nić flo ty.
Wa run ki geo gra ficz ne w po sta ci osła nia ją -

cej ra fy ko ra lo wej, z kil ko ma je dy nie więk -
szy mi przej ścia mi, oraz licz nych wy se pek z
za ma sko wa ną ar ty le rią po wo do wa ły, że
ewen tu al ny de sant ame ry kań ski wią zał by
się z du ży mi nie unik nio ny mi stra ta mi. Dla -
te go osta tecz nie zde cy do wa no się na prze -
pro wa dze nie ofen sy wy lot ni czej przez
Ze spół Ude rze nio wy Szyb kich Lot ni skow -
ców 5. Flo ty.

4 lu te go 1944 roz po zna nie nad Truk
prze pro wa dził cię żki sa mo lot bom bo wy i
pa tro lo wy da le kie go za się gu Li be ra tor. Mło -
da, lecz do świad czo na już za ło ga sa mo lo -
tu zło ży ła szcze gó ło wy ra port, a słu żby
wy wia dow cze roz po czę ły in ten syw ną ana -
li zę do star czo nych zdjęć. Do wo dzą cy, z
po kła du lot ni skow ca „Le xing ton”, gru pą
ude rze nio wą ad mi rał Marc An drew „Pe te”

Mit scher, po do świad cze niach z bi twy o
Mi dway, gdzie sam nie spi sał się do brze,
dłu go na ra dzał się z in ny mi do wód ca mi. W
koń cu jed nak pod jął de cy zję o ce lo wo ści
ata ku. Ame ry kań ski lot roz po znaw czy
wzbu dził ta kże oba wy w do wódz twie ja -
poń skim i w efek cie ad mi rał Mi ne ichi Ko ga
wy co fał w ko lej nych dniach więk szość
okrę tów z Truk na wy spy Pa lau, co jak po -
ka zał póź niej szy czas praw do po dob nie
wpły nę ło na roz miar po ra żki. Do wy ko na -
nia ata ku wy zna czo no po nad 500 sa mo lo -
tów z gru py du żych lot ni skow ców
„En ter pri se”, „York town”, „Es sex”, „In tre -
pid” i „Bun ker Hill” oraz lek kich lot ni skow -
ców „Bel le au Wo od”, „Ca bot”, „Mon te rey”
i „Cow pens”.

Osła nia ny przez sie dem pan cer ni ków i
licz ne mniej sze okrę ty, ta kie jak krą żow ni -
ki, nisz czy cie le, okrę ty pod wod ne, w no cy
12/13 lu te go, ze spół wy szedł z ato lu Ma ju -
ro i wcze snym po ran kiem 17 lu te go za jął
po zy cję o 90 mil mor skich na wschód od
Truk. Po chwi li, przy wscho dzą cym znad
oce anu słoń cu, z ame ry kań skich lot ni skow -
ców wzbi ły się w po wie trze 72 my śliw ce
F6F Hel l cat. W tej bi twie jed no sil ni ko we,
jed no miej sco we, dol no pła ty uzbro jo ne w

„USS Enterprise (April 1939) „ U.S. Navy photo
80- G- 463246
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dwa dział ka kal. 20 mm i czte ry ka ra bi ny
ma szy no we 12,7 mm wy wal czy ły pa no wa -
nie w po wie trzu, ze strze li wu jąc 30 z 45
my śliw ców ja poń skich i nisz cząc dal sze sa -
mo lo ty na zie mi przy nie wiel kich stra tach
wła snych. W dal szej ko lej no ści atol był ata -
ko wa ny przez ko lej ne fa le bom bow ców,
któ rych ce lem by ły naj pierw lot ni ska i sa -
mo lo ty, na stęp nie skon cen tro wa no ude rze -
nia prze ciw znaj du ją cym się tam stat kom i
okrę tom.

Wra ki, któ re są te raz ofi cjal nym, pod -
wod nym mu zeum wraz z upły wem cza su
prze kształ ci ły się w sztucz ne ra fy. Dzię ki
prze wod ni kom nur ko wym, któ rzy za dba li o
to, by nikt nic nie za bie rał, we wra kach ca -
ły czas mo żna oglą dać ró żne przy bo ry czy
wy po sa że nie oso bi ste. Z pew ny mi wy jąt ka -
mi, wszyst kie wra ki znaj du ją się w du żej la -
gu nie Truk. Mno gość wra ków ścią ga
nur ków do te go od le głe go za kąt ka Pa cy fi -
ku. La gu na Truk jest jed ną z naj sław niej -
szych nur ko wych de sty na cji na świe cie.
Dzię ki do brym wa run kom nur ko wać mo -
żna tu przez ca ły rok. Tyl ko w po bli żu pię -
ciu ka na łów pro wa dzą cych do wnę trza
la gu ny zda rza ją się sil niej sze prą dy, a więk -
szość wra ków le ży płyt ko na głę bo ko ści od

15 do 40 me trów, tyl ko kil ka z nich spo czę -
ło na 60 i wię cej me trach. Wi docz ność w
la gu nie jest wię cej niż do bra. W za le żno ści
od bli sko ści do wysp wa ha się od 15 do po -
nad 30 me trów, przy ca ło rocz nej tem pe ra -
tu rze wo dy wy no szą cej ok. 29OC i to od
po wierzch ni aż do głę bo ko ści 70 me trów.

Do dys po zy cji są miej sco wi prze wod ni -
cy, któ rzy zna ją ka żdy nit i śrub kę więk szo -
ści pod wod nych obiek tów. Pil nu ją też, by
nur ko wie prze strze ga li przy ję tych tu za sad.
Nur ko wa nie wra ko we, ja ko nur ko wa nia ar -
che olo gicz ne, na dal wzbu dza ją wie le burz -
li wych dys ku sji i kon tro wer sji. Roz wa ża my
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czy za kłó cać spo kój po ten cjal nym zmar -
łym, czy wol no nam przy oka zji ta kich nur -
ko wań za bie rać co kol wiek – czy nie bę dzie
to za kwa li fi ko wa ne, ja ko łu pie nie gro bów.
Wy two rów rę ki ludz kiej, przed mio tów wy -
ko na nych lub zmo dy fi ko wa nych przez
czło wie ka, a na stęp nie od kry tych w wy ni -
ku ba dań – zwa nych ar te fak ta mi – w tych
miej scach mo że być spo ro! Od po wie dzi
nur ków wra ko wych są pro ste – czy zwie -
dza jąc cmen ta rze wiel kich aglo me ra cji,
opi sa ne w ka żdym prze wod ni ku, na ru sza -
my spo kój tych miejsc? Je że li prze strze ga -
my okre ślo nych re guł za cho wań i
pa mię ta my o pra wie wła sno ści, to na pew -
no nie. Nur ko wa nie, ar che olo gia, a co za
tym idzie ar che olo gia pod wod na, roz wi ja ły
się przez la ta. Nu rek ar che olog mu si jed nak
roz wa żyć zde cy do wa nie wię cej kwe stii, w
tym mo ral nych, praw nych i zwy czaj nie
ludz kich. Na sza gru pa jest do brze przy go to -
wa na do te go ty pu nur ko wań.

Szyb kie ho te lo we śnia da nie w for mie bu -
fe tu obej mu je go rą ce to sty, pro duk ty zbo -
żo we, wę dli ny, owo ce i so ki. Spra wy
re je stra cyj ne za ła twi li śmy wcze śniej, więc
ła du je my sprzęt i pły nie my. Pierw sze nur -
ko wa nie od by wa my na jed nym z naj lep -

szych, naj słyn niej szym i naj bar dziej zna -
nym wra ku w la gu nie. Wrak le ży stęp ką na
dnie, na głę bo ko ściach od 9 m do 33 m.
Spo czy wa ją cy w płyt kiej wo dzie z pod nie -
sio ną lu fą na dzio bie jest ele men tem cha -
rak te ry stycz nym te go miej sca. Ko lej ny
istot ny ele ment to moc no ob ro śnię te ko ra la -

mi, peł ne ży cia pod wod ne go po szy cie ka -
dłu ba. Głę bo ko ści po zwa la ją na nur ko wa -
nia w oko li cach most ka, gdzie znaj du ją się
licz ne, wro śnię te w kon struk cję bu tel ki
saké. Nad bu dów ka jest ła two do stęp na,
mo żna obej rzeć ste rów kę, łaź nię, ka bi ny
oraz kuch nię.
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Wrak jest pe łen ży cia po przez ude ko ro -
wa nie ko lo ro wy mi mięk ki mi ko ra la mi. Je go
ła two do stęp ne ła dow nie wy peł nio ne są kil -
ko ma ka dłu ba mi (zbior ni ki, ło pa ty śmi gła,
ko ła) oraz skrzy dła mi jed ne go z naj lep szych
my śliw ców po cząt ko we go okre su woj ny
Mit su bi shi A6M Rei -Sen zwa nych Ze ro Fi -
gh ter. Są też du że po ci ski ar ty le ryj skie. We
wra ku znaj du ją się świet nie za cho wa ne,
do sko na łe do fo to gra fo wa nia frag men ty.
Ude ko ro wa ny ko ra la mi sta lo wy ko los wy -
glą da im po nu ją co. Ogól nie rzecz bio rąc,
jest mnó stwo bo ga tych wie lo barw nych ko -
ra li i ma łych ryb. Im po nu ją ca jest ta kże je -
go za war tość. Bar dzo cie ka wa ła dow nia i
ogrom ne dzia ła na po kła dzie. Sta tek prze -
wo ził czę ści do sa mo lo tów, pa li wo, broń i
wie le ar te fak tów za le ga ją cych obec nie ła -
dow nie. We wnątrz spo tka my ka ra bi ny ma -
szy no we i wie le łu sek, amu ni cji oraz set ki
bu te lek pi wa Dai Nip pon. Na ru fie za cho -
wa ły się du że mo co wa nia dzia ła prze ciw -
lot ni cze go. Za chwy ca wspa nia ła ma szy no-
w nia ze sprę żar ka mi po wie trza i cen tra lą te -
le fo nicz ną i ta kże do brze za cho wa ne te le -
gra fy okrę to we. Pły nąc wzdłuż bur ty,
mi ja my po strzę pio ny otwór po ude rze niu
tor pe dy. Na ko niec nur ko wa nia ru fa z 6-ca -

lo wym dzia łem. Nur ko wa nie po prze dzo ne
wcze śniej szą in for ma cją o hi sto rii wra ku
da je wy obra że nie, jak wy glą da ło co dzien ne
ży cie na wo jen nej ma chi nie. Nur ko wa li śmy
na Fu ji ka wa Ma ru – pa sa żer skim stat ku o
dłu go ści 183 me trów. Zbu do wa ny w 1938
ro ku dla Toyo Ka iun Ki sen Ka isha z sie dzi -
bą w To kio, w 1940 ro ku zo stał za re kwi ro -
wa ny przez ja poń ską ma ry nar kę wo jen ną i
prze bu do wa ny na sta tek to wa ro wy do
trans por tu sprzę tu woj sko we go, w tym sa -
mo lo tów i in ne go wy po sa że nia do baz wy -
spiar skich.

Fu ji ka wa Ma ru – sło wo „Ma ru” ozna cza
sta tek han dlo wy – po uszko dze niach we
wrze śniu 1943 ro ku tra fił do na pra wy, by
na stęp nie wró cić do słu żby w stycz niu na -
stęp ne go ro ku. 17 lu te go star tu ją ce z USS
„En ter pri se” sa mo lo ty Aven ger roz po czę ły
atak. Zo stał mię dzy in ny mi stor pe do wa ny
nisz czy ciel „Fu mi zu ki”, któ ry za to nął na -
stęp ne go dnia. Za to pio no też mię dzy in ny -

mi trans por to wiec „ de Ja ne iro Ma ru”, a
pod ję te ata ki na trans por to wiec sa mo lo tów
„Fu ji ka wa Ma ru” spo wo do wa ły spo re je go
uszko dze nia. Na stęp ne go ran ka bom bow -
ce nur ku ją ce z USS Es sex po bez po śred nim
tra fie niu tor pe dą w bur ty spo wo do wa ły, że
na stat ku ogło szo no ko lej ny alarm i roz po -
czę to wal kę z ogniem. Osta tecz ny atak na -
stą pił z USS Mon te rey, któ ry jed ną lub
dwo ma ze swo ich tor ped do koń czył dzie -
ła. Ran kiem 18 lu te go Fu ji ka wa Ma ru po -
szedł na dno. Cie ka we eks po na ty, pięk ne
ra fy i zró żni co wa ne ży cie mor skie spra wia -
ją, że Fu ji ka wa jest bar dzo eks cy tu ją cym
wra kiem. Ten wrak jest obo wiąz ko wym
punk tem ka żdej wy ciecz ki nur ko wej. Za li -
czo ne.

Ce lem dru gie go nur ko wa nia zo stał wrak
stat ku Go sei Ma ru, zbu do wa ne go w 1937
ro ku przez Tsu ru mi Se itet su Zo sen KK z
Yoko ha ma. Sta tek o dłu go ści 82 m był jed -
nym z czte rech stat ków to wa ro wych na
wschod nim brze gu wy spy Uman wy bra -

Grafika z Truk Lagoon by Dan E. Bailey
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nych w dniu 17 lu te go do ata ku przez ame -
ry kań skich do wód ców.

Pierw sza pa ra tor ped po szła w kie run ku
wszyst kich czte rech, ale dru ga pa ra z USS
Mon te rey, skie ro wa na w kie run ku Go sei
Ma ru, tra fi ła po ni żej nad bu dów ki na pra wej
bur cie. Obec nie wrak le ży na le wej bur cie.

Głę bo kość: 3-37 m. Wspa nia łe wie lo po zio -
mo we nur ko wa nie, od po cząt ku du żo ryb i
ko ra low ców. Ten nie wiel ki, przy brze żny
frach to wiec po sia dał ła du nek ośmio me tro -
wych tor ped, gło wic i po ci sków, becz ki po
pa li wie, któ re ła two zlo ka li zo wać w oko li -
cach pierw szej ła dow ni. Nie co głę biej na

eks plo ra cję cze ka ma szy now nia, po miesz -
cze nia ku chen ne i ła zien ki.

Śru ba i ster po kry te mięk ki mi ko ra la mi
za pew nia ją do sko na łe wa run ki do fo to gra -
fii, to rów nież ide al ne miej sce na przy sta -
nek de kom pre syj ny. Wo kół nas po ja wia ją
się, cha rak te ry stycz ne w bu do wie i kształ -
cie, z sze ro kim py skiem, du ży mi oczy ma i
„ośnie żo nej” płe twie grzbie to wej, czę sto
wy stę pu ją ce w gru pach re ki ny ra fo we sza -
re (Car char hi ni dae). To je den z naj czę ściej
wy stę pu ją cy re ki nów ra fo wych Pa cy fi ku.
Ten ga tu nek czę sto wy stę pu je w płyt kiej
wo dzie w po bli żu ścian raf ko ra lo wych.
Szyb ko pły wa jąc, wpro wa dza ją spo re za -
mie sza nie i ruch. Ich agre syw na po sta wa,
po mi mo ich śred niej wiel ko ści, po zwa la im
zdo mi no wać wie le in nych ga tun ków re ki -
nów. Mi mo że mię so re ki na jest ja dal ne, a
z płetw przy rzą dza się smacz ną zu pę, ra -
czej nie wcho dzi li śmy im w dro gę.

Mi kro ne zja roz rzu co na jest na du żym
ob sza rze, je dze nie jed nak we wszyst kich jej
pań stew kach jest bar dzo po dob ne. Wszę -
dzie mo żna zna leźć ty po we da nia ame ry -
kań skie: ham bur ge ry, fryt ki, pie czo ne
kur cza ki i ste ki, a ta kże po tra wy z kuch ni
ja poń skiej – su shi i in ne. Śnia da nia są ty po -
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wo ame ry kań skie i eu ro pej skie – to sty, ja -
jecz ni ca z szyn ką lub be ko nem, dżem. Na
wy spach la gu ny Truk bez pro ble mu mo żna
do stać świe że ry by i in ne owo ce mo rza, a
gril lo wa ny tuń czyk to je den z naj tań szych
po sił ków. Dzi siej szy obiad z dwóch dań to
Ra men (jap. 拉麺) – ja poń skie da nie skła da -
ją ce się z ro so łu, ma ka ro nu i in nych skład -
ni ków – oraz Sa shi mi – ja poń ski spo sób
ser wo wa nia su ro we go mię sa ryb i owo ców
mo rza, cza sem ta kże wo ło wi ny lub ko ni ny.
Skład ni ki kro jo ne są w kost kę lub płat ki i
po da wa ne z do dat kiem przy praw.

Ra men zo stał wy ko rzy sta ny do stwo rze nia
pier wo wzo ru tzw. zup bły ska wicz nych. Dru -
gie da nie to gril lo wa ne mię so. Do ro ta zde cy -
do wa ła się na ry bę w spe cjal nej ma ry na cie,
zwa nej ta re – ja poń ska tech ni ka ku li nar na,
za li cza na do ka te go rii po traw yaki mo no pod
na zwą Te riy aki (jap. 照り焼き)

Wy pły nę li śmy ma łą, szyb ką ło dzią i już
po oko ło 10 mi nu tach pły nię cia ko twi czy -
my nad wra kiem. Pla nu je my nur ko wa nie na
Aiko ku Ma ru, któ ry spo czął za to pio ny ra no
w dniu na lo tu w głę bo kim to rze wod nym
na wschód od Du blon Is land. Wrak le ży na
rów nej stęp ce, na czy stym bia łym pia sku,
oko ło 70 me trów pod po wierzch nią.

Aiko ku Ma ru (jap. 愛国丸 dt. „Mi łość,
Kraj, pa t tyzm”) – ja poń ski sta tek pa sa żer ski
i car go, pod czas II woj ny świa to wej był
uży wa ny do ce lów woj sko wych. Sta tek wy -
pro du ko wa no dla przed się bior stwa że glu -
go we go Sho sen KK i zwo do wa no w Osa ce.
Zo stał za re kwi ro wa ny i prze bu do wa ny dla
Ja poń skiej Ce sar skiej Ma ry nar ki Wo jen nej.
Był uzbro jo ny w osiem dział, czte ry wy rzut -
nie tor ped i ka ra bi ny ma szy no we. Po nad to
wy po sa żo ny zo stał w dwa sa mo lo ty zwia -
dow cze. Bli ski za to nię cia był już 16 lip ca
1943 ro ku, gdy zo stał tra fio ny tor pe dą z ło -
dzi pod wod nej USS Ha li but, ale szczę śli wie

uszko dze nia by ły nie wiel kie. Po re mon cie
wy ko rzy sty wa no go przede wszyst kim do
trans por tu wojsk. Fe ral ne go dnia, 16 lu te go
1944 ro ku, zo stał za ko twi czo ny w la gu nie
Truk, z ła dow nia mi peł ny mi amu ni cji.
Dzień póź niej z lot ni skow ców USS In tre pid
i USS Es sex tuż przed świ tem wy star to wa ły
sa mo lo ty. Jed nym z nich był pro du ko wa ny
przez fir mę Ge ne ral Mo tors Cor po ra tion
Grum man TBF Aven ger (ang. „Mści ciel”),
typ sa mo lo tu spraw dzo ny już w cza sie bi -
twy o Mi dway. Od ra na Aiko ku Ma ru, do -
wo dzo ny przez 38-let nie go Ma sao Oka mu-
ra, wal czył ze skut ka mi bom bar do wań i
skut ków tra fień głów nie w po sta ci po ża rów
na po kła dzie. O go dzi nie 8:30 wspo mnia ny
TBF Aven ger tra fia ata kiem bom bo wym w
prze strzeń ła dun ko wą, w sku tek cze go do -
cho dzi do na tych mia sto wej eks plo zji zma -
ga zy no wa nej tam amu ni cji. Po tę żna eks plo -
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zja, słup dy mu i odłam ków oraz ostrzał
prze ciw lot ni czy mi po ci ska mi spo wo do wał,
że pi lo to wa ny przez Er wi na Ja me sa Brid ges
i je go mło dą za ło gę sa mo lot nie pod niósł
się z lo tu nur ku ją ce go i rów nież zo stał utra -
co ny. Sta tek szyb ko za to nął, za bie ra jąc ze
so bą co naj mniej 450 osób. Po zo sta ło ści
stat ku by ły w 1969 ro ku pe ne tro wa ne i udo -
ku men to wa ne przez Ja cqu es -Yves Co uste -
au w ra mach ko lej nej eks pe dy cji Ca lyp so.

Nur ko wa nie za czy na my od ru fy. Mi mo
że eks plo zja cał ko wi cie znisz czy ła przed -
nią część ła dun ko wą, na dal cha rak te ry -
stycz nym ele men tem wra ku są ka ra bi ny
prze ciw lot ni cze i du że dzia ło na ru fie. Na
po kła dzie wra ku wid nie je ta bli ca pa miąt ko -
wa, umiesz czo na w ro ku 1994 dla uczcze -
nia pa mię ci wszyst kich ja poń skich żoł nie-
rzy i ma ry na rzy po le głych w cza sie bi twy.
Ra fa już zna la zła tu swo je miej sce i wy peł -
ni ła wiel kie po wierzch nie wra ku. Wo kół
krą ży ła wi ca ma łych ba ra kud, tuń czy ki i
wie le in nych ryb. Pod da jąc się lek kie mu
wpły wo wi nar ko zy, prze głę bia jąc się, pły -
nie my w kie run ku ru fy. Wo kół cu dow ny
świat ko lo ro we go, bez tro skie go ży cia, a tu
sur re ali stycz ne wi do ki bro ni, amu ni cji...
Atrak cyj ność pod no szą jesz cze dział ka

prze ciw lot ni cze. Ca ła ze wnętrz na po -
wierzch nia stat ku zo sta ła wzię ta w po sia da -
nie przez mor skie stwo rze nia, szcze gól nie
przez ko lo ro we ukwia ły, któ re po ra sta ją bu -
la je i dum ne dzia ło ru fo we. Roz po ło wio ny
wrak, efekt po je dyn cze go ata ku z po wie -
trza, na dal jed nak ro bi wra że nie. War to by
na nie go wró cić z więk szą ilo ścią wła ści -
wych mie sza nin od de cho wych, by móc za -
głę bić się przez licz ne otwar te drzwi do
po miesz czeń miesz kal nych, w któ rych po -
dob no na dal po dzi wiać mo żna urzą dze nia
sa ni tar ne z bia łej por ce la ny.

Ra no w pierw szym dniu na lo tów za to -
pio no ko ło wy spy Fe fan re mon to wa ny
trans por to wiec „Kiy osu mi Ma ru”. Głę bo -
kość: 12-33 m.

137-me tro wy sta tek to wa ro wo -pa sa żer -
ski zbu do wa no w 1934 ro ku dla Ko ku sai Ki -
sen KK. Zwy cza jo wo ochrzczo ny li te rą „K”,
a na zwa ny na cześć słyn ne go sank tu arium -
-świą ty ni Usa Ha chi man gu na Ky ushu. Po
je go za re kwi ro wa niu, w sierp niu 1941 ro -

ku, zo stał prze kształ co ny w uzbro jo ny okręt
po moc ni czy, wy po sa żo ny w broń po kła do -
wą, kil ka lek kich ka ra bi nów prze ciw lot ni -
czych i dwie pa ry bliź nia czych wy rzut ni
tor pe do wych. Bom bow ce nur ku ją ce Do -
uglas z USS York town do ko na ły bez po śred -
nie go tra fie nia na dzio bie. Atak kon ty nu o-
wa no z USS En ter pri se. Dzie ło znisz cze nia
za koń czy ły sa mo lo ty z USS York town.
Osta tecz nie za to nął, spo czy wa jąc rów no -
mier nie na głę bo ko ści oko ło 36 m w od le -
gło ści 550 m na po łu dnio wy wschód od
Fe fen Is land. Nur ko wa nie za czy na my na
oko ło 12 m, po po kła dzie, prze głę bia jąc się
do 36 m. Wrak le ży na le wej bur cie, wi dać
du że otwo ry po ata ku tor pe do wym. Przez
bu la je i otwar te drzwi ob ser wu je my kil ka
ka bin, łaź nie i du żą kuch nię. Becz ki i in ne
wy po sa że nie mo żna wy pa trzyć w ła dow ni.
Na po chy lo nym po kła dzie spo czę ły ka ra bi -
ny prze ciw lot ni cze, wie życz ki dział i in ne
ar te fak ty.

Ko lej ne nur ko wa nie to praw do po dob nie
naj lep szy sa mo lot mor ski pro duk cji ja poń -
skiej tam te go okre su, gór no płat kon struk cji
me ta lo wej, cię żka łódź la ta ją ca – Emi ly Fly -
ing Bo at Ka wa ni shi H8K. Le ży do gó ry
dnem na głę bo ko ści 18 m. Naj więk szy wrak
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sa mo lo tu w la gu nie, cho ciaż moc no uszko -
dzo ny, to więk szość wy po sa że nia, włącz -
nie z fo te lem pi lo ta, jest na dal na miej scu.
Ta bli ca roz dziel cza pi lo ta ma czy tel ne ja -
poń skie na pi sy.

Mi kro ne zja po ło żo na jest w stre fie kli ma -
tu rów ni ko we go wy bit nie wil got ne go. Przez

ca ły rok pa nu ją po dob ne wa run ki po go do -
we, a tem pe ra tu ra sta le utrzy mu je się na po -
zio mie 27OC. Na Truk pa nu je kli mat tro pi -
kal ny go rą cy i wil got ny; śred nia tem pe ra tu -
ra po wie trza i śred nie opa dy dla sto li cy kra -
ju wy no szą: w stycz niu 27OC i 312 mm, w
lip cu 26OC i 455 mm. Czas od grud nia do

kwiet nia jest naj lep szym okre sem na wy pra -
wę w te re jo ny. Jest nie co chłod niej i prze -
wa żnie nie pa da. Wy spy po ra sta buj na
ro ślin ność, na któ rą skła da ją się przede
wszyst kim la sy tro pi kal ne uroz ma ico ne ga -
tun ko wo. Cha rak te ry stycz ne są pal my i
drze wa chle bo we.

Nie da le ko Aiko ku Ma ru le ży San Fran ci -
sco Ma ru. Ten 117-me tro wy sta tek prze wo -
ził bar dzo cen ny sprzęt woj sko wy. Ra zem
z nim po szły na dno czoł gi, sa mo cho dy,
cię ża rów ki i bar dzo du żo amu ni cji. Ła du -
nek był tak cen ny, że zo stał na zwa ny wra -
kiem za mi lion do la rów. Pew nie w
dzi siej szych cza sach na zwa no by go wrak
za mi liard.

San Fran ci sco Ma ru – to pa sa żer sko -to -
wa ro wy sta tek, zbu do wa ny w 1919 ro ku
dla Yama shi ta Ki sen Ka bu shi ki Ka isha. Po
za re kwi ro wa niu zo stał przy dzie lo ny do ob -
słu gi ła dun ków woj sko wych mię dzy Ja po -
nią a Oce anią. Po re mon cie przy był na
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Truk, 5 lu te go 1944, za ła do wa ny cię ża rów -
ka mi, czoł ga mi, becz ka mi, sil ni ka mi lot ni -
czy mi, amu ni cją, tor pe da mi, bom ba mi
lot ni czy mi, bom ba mi głę bi no wy mi, sil ni ka -
mi lot ni czy mi czy ze spo ła mi kół sa mo lo -
tów. Trans port ten był ele men tem przy go-
to wań do spo dzie wa ne go de san tu wojsk
ame ry kań skich. Wrak le ży na głę bo ko ści od
42 do 64 m. W dniu 18 lu te go 1944 r. sa -
mo lot star tu ją cy z USS Es sex cel nie zrzu cił
sześć 500-fun to wych bomb. Sta tek, pa ląc
się, za czął gwał tow nie to nąć od stro ny ru fy.
San Fran ci sco Ma ru le ży w pół noc no -
-wschod niej czę ści la gu ny, na wschód od
Du blon Is land, na czy stym, bia łym pia sku,
na głę bo ko ści do 64 me trów.

Przez wie lu uwa ża ny jest za naj pięk niej -
szy wrak w oko li cy. Na po kła dzie dzio bo -

wym od ra zu rzu ca ją się w oczy trzy czoł gi
Mit su bi shi oraz sto ją ce obok nich cię ża rów -
ki. Ła dow nie wy peł nio ne są amu ni cją ró -
żne go ro dza ju – po czy na jąc od po ci sków
ar ty le ryj skich, przez tor pe dy i mi ny głę bi -
no we, po skrzy nie z na bo ja mi do ka ra bi -
nów. To wła śnie ła du nek znaj du ją cy się na

lub pod po kła da mi jest du żą atrak cją. Moź -
dzie rze, cię ża rów ki, bul do że ry, czoł gi, a
na wet kom plet ne sa mo lo ty. W czę ści ru fo -
wej, po mię dzy czoł ga mi, znaj du ją się tor -
pe dy. Prze pły wa jąc przez ga le ryj kę most ku
do we wnętrz ne go ko ry ta rza mo żna do trzeć
do ma szy now ni. Tu mo żna po dzi wiać urzą -
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dze nia na pę do we stat ku z bo ga tym wy po -
sa że niem i du żą ilo ścią prze łącz ni ków. Ma -
no me try ko tła pa ro we go są wciąż czy tel ne.
„Wy ce lo wa ne” dzio bo we dzia ło San Fran -
ci sco Ma ru jest cha rak te ry stycz nym ele -
men tem le wej bur ty. Po kry wa ją ce je
ko lo ro we gąb ki i de li kat ne stuł biow ce obej -
mu ją roz ma ite ko lo nie. Two rzą ce je po li py
chęt nie osie dla ją się na wra kach nie któ re z
nich, przy po mi na ją pió ra, in ne ma łe drze -
wa, ko lej ne tra wy czy wo do ro sty. Nie sa mo -
wi te wi do ki. Ze wzglę du na głę bo kość,
wiel kość wra ku, ja ki i na sze wy po sa że nie
nie uda ło nam się opły nąć ca łe go wra ku.
Świa do mość, że set ki za pal ni ków roz rzu co -
ne po wszyst kich po kła dach, ła dow nie za -
peł nio ne bom ba mi i mi na mi mo gą w
dal szym cią gu w ułam ku se kun dy za mie nić

te go ko lo sa w gej zer ognia i dy mu do da je
emo cji te mu nur ko wa niu.

Pły nie my na po łu dnie, by za nur ko wać na
naj więk szym wra ku tej krwa wej bi twy mor -
skiej. „He ian Ma ru” – okręt, ba za okrę tów
pod wod nych o oko ło 170 m dłu go ści. Wy -
bu do wa ny w 1930 r. ja ko sta tek pa sa żer ski,

pierw szą pod róż od był z Hong Kon gu do
Se at tle. Przy łą czo ny zo stał do Ma ry nar ki
Wo jen nej w 1941 r. i prze ro bio ny na sta tek
za opa trze nia ło dzi pod wod nych.

Pod czas noc ne go na lo tu sa mo lo ty TBF
Aven ger z lot ni skow ca „En ter pri se”, uży wa -
jąc no wa tor skiej tech no lo gii wy kry wa ją cej

Shinkoku Maru
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ce le na wod ne – ra da ru, uzy ska ły bar dzo
do bre efek ty bom bar do wa nia i zrzu tu tor -
ped. Po za „He ian Ma ru” za to pio no też tan -
ko wiec flo ty „Shin ko ku Ma ru”.

He ian Ma ru le ży na le wej bur cie. Tra fio -
ny tor pe dą szyb ko za to nął. Je go ła dow nie
są peł ne czę ści do ło dzi pod wod nych,
ogrom nych tor ped oraz pe ry sko pów. Na je -
go po kła dzie bar dzo do brze za cho wa ły się:
te le graf, tor pe dy, pe ry sko py i po ci ski ar ty le -
ryj skie. Wrak le ży sto sun ko wo płyt ko, bo na
oko ło 30 m, po nad to do ła dow ni i in nych
po miesz czeń ła two wpły nąć na wet ze
sprzę tem fil mo wym i fo to gra ficz nym.

Atrak cją ko lej ne go nur ko wa nia jest wrak
okrę tu pod wod ne go Ka dai Sub ma ri ne. Ża -
den z okrę tów pod wod nych tej kla sy nie
prze trwał woj ny.

I -169 Sub ma ri ne o dłu go ści 102 m, zbu -
do wa ny we dług bry tyj skiej tech no lo gii, słu -
żbę roz po czął 15 lu te go 1934 ro ku.
Po sia dał spo re osią gnię cia, 6 czerw ca 1942
pod czas bi twy o Mi dway lot ni sko wiec USS
„York town” zo stał tra fio ny tor pe da mi wy -
strze lo ny mi z te go ja poń skie go okrę tu pod -
wod ne go. Na po moc lot ni skow co wi ru szył
nisz czy ciel USS Ham man na, któ ry też zo -
stał za to pio ny tor pe da mi z I -169. W lu tym
1944 ro ku sta cjo no wał w la gu nie Truk. Gdy
ka pi tan Shi geo Shi no ha ru udał się na na ra -
dę do lą do we go szta bu, na stą pił ame ry kań -
ski atak. By ra to wać okręt, pod ję to szyb ką
de cy zję o za nu rze niu, ale bra ki w do wo -
dze niu spo wo do wa ły, że źle za mknię to lu -
ki wła zo we. Na bie ra jąc wo dy, szyb ko
za to nął, za bie ra jąc ze so bą ca łą za ło gę. Już
po ata ku oka za ło się, że część z nich prze -
ży ła, ale nie ste ty nie zna no spo so bu na wy -
cią gnię cie ich z wnę trza wra ku. Do da-
t ko wo, by se kret ne ko dy urzą dzeń szy fru ją -
cych nie wpa dły w ob ce rę ce, Ja poń czy cy
sta ra li się znisz czyć wrak bom ba mi głę bi -
no wy mi. Je dy ną oso bą oca la łą z za ło gi tej
ło dzi pod wod nej był wy mie nio ny ka pi tan,
któ ry prze by wał na wy spie. Wrak le ży pła -
sko na dnie na głę bo ko ści 40 m.

Jak mo żna się spo dzie wać, Truk ofe ru je
bo gac two hi sto rii woj ny świa to wej i ar te fak -
tów nie tyl ko pod wo dą, ale ta kże na lą dzie.

Se ria mi li tar nych urzą dzeń ja poń skich, w
tym sie ci wy ko pa nych tu ne li, for ty, cen tra -
le ko mu ni ka cji, kom plek sy obron ne, bu -
dyn ki ad mi ni stra cyj ne do dziś są cha ra-
k te ry stycz ny mi ele men ta mi kra jo bra zu z
wie lu po zo sta ło ści po II woj nie świa to wej.
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Cie ka we miej sca na wy spie to Cen trum
Et no gra ficz ne Chu uk, Ne fo Ca ve, obec ne
bu dyn ki szko ły śred niej i la tar nia mor ska
zbu do wa na przez Ja poń czy ków. Truk ma
ta kże wie le do za ofe ro wa nia po przez wła -
sną kul tu rę czy hi sto rię. Zwie dza ją cy mo gą
zo ba czyć i na być cha rak te ry stycz ne dwu -
spa do we ma ski ta pu anu oraz in ne wy two ry
lo kal nych rze mieśl ni ków.

Mi nio ne dni nur ko we, peł ne wra żeń, to
też do sko na ły ele ment tre nin gu i ada pta cji.
Po zwa la nam to na pró bę pe ne tra cji okrę tu
o po etyc kiej na zwie „Oite”. Zna cze nie na -
zwy „OITE” prze kła da się „wiatr od ty łu/od
ru fy”. Kie dy 17 lu te go ame ry kań ski okręt
pod wod ny USS „Ska te” stor pe do wał krą -
żow nik „Aga no”, roz bit ków z krą żow ni ka
za brał na po kład nisz czy ciel „Oite”. Dnia
na stęp ne go, po godz. 7:00, od stro ny ru fy
(sic!) nad la tu ją my śliw ce TBF Aven ger i za -
ta cza ją krąg. U wej ścia do la gu ny, przy pół -
noc nym prze smy ku, jed na ze zrzu co nych
pię ciu tor ped tra fia nisz czy ciel, prze ła mu -
jąc go na dwie czę ści. Po wra ca ją cy z ak cji
ra tun ko wej okręt nie mal na tych miast idzie
na dno. Ura to wa ło się je dy nie 20 osób za -
ło gi nisz czy cie la, a nikt z krą żow ni ka.

OITE – nisz czy ciel kla sy Ka mi ka ze. Zbu -
do wa ny w 1924 ro ku przez Ura ga Dock
Co., Ltd w To ki. Za ło gę sta no wi ło 148 ma -
ry na rzy i ofi ce rów, a uzbro jo ny był w trzy
4,7-ca lo we dzia ła po kła do we, dwa ka ra bi -
ny 7,7 mm, dwie pa ry 21-ca lo wych dzia łek,
czte ry wy rzut nie tor ped, mio ta cze bomb
głę bi no wych.

Wrak le ży w dwóch ka wał kach na pół -
noc od la gu ny, na głę bo ko ści oko ło 60 me -
trów. Część dzio bo wa spo czę ła do gó ry
dnem, część ru fo wa na stęp ce. I tym ra zem
pa nu je bar dzo do bra wi docz ność i ma my
wie le ar te fak tów do zo ba cze nia. Je go bliź -
nia cze śru by są na dal wi docz ne na pia sku.
Na ru fie po dzi wia my za ła do wa ne mio ta cze
bomb głę bi no wych, dwa ka ra bi ny prze ciw -
lot ni cze i głów ne dzia ło. Wi docz ne są też
wy rzut nie tor pe do we z ośmio me tro wy mi
tor pe da mi, ru fo we uzbro je nie skła da ją ce się
ze zrzut ni bomb głę bi no wych i ka ra bi nów
ma szy no wych. Głów na ba te ria dział za cho -
wa ła się w ide al nym sta nie. Nad bu dów ka
od dzie la ją ca dzia ła i ka ra bin ma szy no wy
ma wej ścia po obu stro nach. Mo żna przez
nie prze pły nąć i obej rzeć po miesz cze nia
miesz kal ne, a w nich por ce la nę, jak i…
ludz kie szcząt ki.
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Są ta cy co twier dzą, że nur ko wa nie na
wra ku Sho tan Ma ru to kwin te sen cja nur ko -
wa nia wra ko we go. Mi mo że ko ra le i pod -
wod ne ży cie jest tu wspa nia łe, to jed nak
wła śnie mi li ta ria sta no wią głów ną atrak cję
te go miej sca. Mo stek i po kład le żą na głę -
bo ko ści od 40 do 50 m. Znisz cze nia le wej
stro ny ru fy po ka zu ją si łę eks plo zji, któ ra za -
to pi ła sta tek. Broń na ru fie po kry ta jest ko ra -
la mi, na któ rych ży ją osia dłe ja mo chło ny z
przy twier dzo nym do pod ło ża po li pem oraz
in ne bez krę gow ce. W oko li cy po kła du uno -
szą się w to ni wod nej, po ru sza jąc sil nie
umię śnio ny mi płe twa mi, wy glą da ją ce jak
pta ki or le nie. Pły nąc, mi ja my dzia ła prze -
ciw lot ni cze, z któ rych jed no zsu nę ło się
obok po kła du, dru gie po ro śnię te jest pięk -
nie gąb ka mi i ko ra la mi. Wo kół wszę dzie
kłę bią się ła wi ce ma łych ry bek. W pierw -
szej ła dow ni, mi ja jąc ko cioł pa ro wy, wi dzi -
my cię ża rów kę. Prze pły wa nie mię dzy
ła dow nia mi nie sta no wi pro ble mu. Wo kół
wi docz ne są ele men ty uzbro je nia i wy po -
sa że nia, ka wał ki por ce la ny, ka raf ki, ta le rze,
kub ki por ce la no we i in ne. Ze wzglę du na
głę bo kość, nie jest to czę sto od wie dza ny
wrak, jed nak war to go zo ba czyć, z po wo -
du wspa nia le za cho wa ne go sta nu.

Sho tan Ma ru – to wa ro wy sta tek pa ro wy,
zbu do wa ny w 1943 ro ku, o dłu go ści 86 m.
Wła ści cie lem by ło to wa rzy stwo han dlo wo -
-że glu go we Mat su oka Ki sen z Ko be i Hio -
go -ken. Na tych miast po wo do wa niu zo stał
za re kwi ro wa ny do Ja poń skiej Ce sar skiej
Ma ry nar ki Wo jen nej.

18 lu te go z USS En ter pri se wy star to wał
bom bo wiec nur ku ją cy Do uglas SBD Daun -
tless (ang. „Nie ustra szo ny”), zwa ny przez
pi lo tów (od akro ni mu SBD) Slow But De -
adly – po wol ny, ale za bój czy. Po kil ku mi -
nu tach lo tu, w po bli żu wy spy Fa na mu,
do ko nu jąc cel ne go zrzu tu bomb w śród o -
krę cie, spo wo do wał cię żkie uszko dze nia
Sho tan Ma ru, w wy ni ku cze go sta tek szyb -
ko za to nął.

Na pod su mo wa nie dnia zo stał nam ko -
lej ny sa mo lot z bo ga tej ko lek cji wra ków.
Bet ty Bom ber – Mit su bi shi G4M Ha ma ki –

ja poń ski, cię żki sa mo lot bom bo wy i tor pe -
do wy, ba zu ją cy na lą dzie, o roz pię to ści
skrzy deł 25 m. Spo czął na głę bo ko ści 18 m.
Pod czas spo koj ne go nur ko wa nia ob ser wu -
je my wi docz ne z ze wnątrz mię dzy in ny mi
ra dio i ka ra bin ma szy no wy. Lek ko uszko -
dzo ny ka dłub bom bow ca z du żym wej -
ściem umo żli wia swo bod ne pły wa nie
we wnątrz wra ku.

Ata ki lot ni cze Ope ra cji Gra do bi cie po -
wta rza ły się przez ca ły dzień 17 lu te go, ich
ce lem pa da ły znaj du ją ce się w la gu nie stat -
ki i nie licz ne okrę ty a ta kże in sta la cje woj -
sko we. Sa mo lo ty Aven ger z USS
„En ter pri se” stor pe do wa ły sto ją cy w la gu -
nie, wspo mnia ny już wcze śniej, nisz czy ciel
„Fu mi zu ki”, któ ry za to nął na stęp ne go dnia.
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Na zwę okrę tu tłu ma czy się ja ko „siód my
mie siąc ka len da rza księ ży co we go, kie dy
ryż/kwia ty doj rze wa ją”. To okręt wo jen ny
zbu do wa ny w 1926 ro ku. Za ło gę sta no wi ło
150 ma ry na rzy i ofi ce rów. By ła to jed na z
szyb szych jed no stek bo jo wych Ma ry nar ki
Wo jen nej, w peł ni za ła do wa na osią ga ła
33,5 wę zła. Okręt brał udział w wie lu ope -
ra cjach woj sko wych. 6 lu te go 1944 ro ku
przy był do Truk do na pra wy. Oko ło go dzi -
ny 14:30 ,17 lu te go, star tu ją cy z USS En ter -
pri se sa mo lot bom bo wiec tor pe do wy ty pu
TBF zrzu cił czte ry tor pe dy, z któ rych dwie
bez po śred nio tra fi ły. Sta tek sta nął w pło mie -
niach i za czął to nąć. Do ra na spo czął na
dnie w cha rak te ry stycz nym pio no wym uło -
że niu. Nisz czy ciel „Fu mit zu ki” jest jed nym
z nie licz nych w tym re jo nie okrę tów bo jo -
wych do stęp nych do nur ko wa nia. Głę bo -
kość: 30-40 me trów. Wrak jest moc no
ob ro śnię ty, wko ło pły wa wie le ró żno rod -
nych ryb. Po dzi wia my wy rzut nie tor pe do -
we, dłu gie ka dłu by ty chże, a na ru fie dzia ło
i mio ta cze bomb głę bi no wych. Ma my rów -

nież mo żli wość obej rze nia ku bry ku. Przy
wra ku, mię dzy dzio bem a most kiem, krę ci
się – wy stę pu ją cy głów nie wśród raf ko ra -
lo wych, a ży wią cy się ry ba mi, sko ru pia ka -
mi czy gło wo no ga mi – re kin ra fo wy
czar no płe twy (Black tip re ef shark). Gdy po -
lu je, jest żar łocz ny i agre syw ny. Ten osob -
nik jest spo koj ny, wy glą da na na je dzo ne go.

Szyb ki trans port ło dzią na ko lej ne po bli -
skie miej sce nur ko we i już po zna je my ko -
lej ny wrak. Le ży na bo ku le wej bur ty od 12
m do 33 m głę bo ko ści, oko ło jed nej mi li od
brze gu Fe fen Is land. Nad bu dów ka i ste row -
nia są do stęp ne dla nur ków, ale naj bar dziej
in te re su ją ca jest du ża ma szy now nia. To ko -
lej na z atrak cji – „Yama gi ri Ma ru”. Ła dow -
nie wra ku są wy peł nio ne pół me tro wej
śred ni cy po ci ska mi prze zna czo ny mi dla
naj więk szych pan cer ni ków II woj ny świa to -
wej. Urzą dze nia me cha nicz ne, du że becz -
ki oraz w ru fo wej ła dow ni ma szy ny
bu dow la ne to in ne po zo sta ło ści z za ła dun -
ku stat ku.

Yama gi ri Ma ru to sta tek pa sa żer ski i car -
go, o dłu go ści 133 m, zbu do wa ny w 1938
ro ku dla To wa rzy stwa Że glu gi Mor skiej Ko -
be Yama shi ta. Hi sto ria je go za to pie nia to
dwu dzie stocz te ro go dzin na wal ka ze skut -
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ka mi ata ków pierw sze go dnia. 17 lu te go,
póź nym po po łu dniem, ame ry kań skie sa mo -
lo ty zwia dow cze do nio sły o zlo ka li zo wa niu
uszko dzo ne go Yama gi ri Ma ru. Na stęp ne go
dnia dzia ła ją cy z lot ni skow ca USS Bun ker
Hill bom bo wiec nur ku ją cy – Cur tis SB2C
Hel l di ver, zna ny ta kże ja ko „Son -of -a -Bitch
2nd Class” (drań dru giej ka te go rii) – wy star -
to wał i skie ro wał lot w kie run ku na za chód
od Du blonz. Po kil ku mi nu tach lo tu, z wy -
so ko ści 150 m, zrzu cił ty siąc fun to wą bom -
bę, po wo du jąc ogrom ny wy buch i
do kań cza jąc dzie ła znisz cze nia. Po ża ry
roz prze strze nia ją ce się po wtór nych eks plo -
zjach, z kłę ba mi czar ne go dy mu wzno szą -
cy mi się do 1500 me trów, przy czy ni ły się
do te go, że sta tek szyb ko za to nął.

Wie czór to do sko na ła oka zja do po dzie -
le nia się wra że nia mi z do tych czas od by tych
nur ko wań. At mos fe ra Ope ra cji Gra do bi cie
to na tu ral na kon se kwen cja te ma tu. Przy
suk ce sie ame ry kań skiej ak cji, smacz ku do -
da ją drob ne suk ce sy Ja poń czy ków. Ze spół
ame ry kań ski zo stał za ata ko wa ny przez sa -
mo lot ja poń ski, któ ry bom bą lek ko uszko -
dził pan cer nik „Io wa”, o ma ło nie tra fia jąc
w po most do wo dze nia. Rów nież krą żow nik
szkol ny „Ka to ri”, ostrze li wa ny ar ty le rią

głów ną i śred nią z USS „Io wa”, usi ło wał się
od gry wać na wro gu, pro wa dząc ostrzał.
Nisz czy ciel „No wa ki” pod jął sku tecz ną
uciecz kę, mi mo ostrza łu i ata ko wa nia go
po ci ska mi du że go ka li bru z od le gło ści po -
nad 30 km przez ści ga ją ce go przez pe wien
czas ame ry kań skie szyb kie pan cer ni ki. W
no cy ze spół ame ry kań ski stał się ce lem od -
we to we go na lo tu sze ściu lub sied miu ja -
poń skich trzy miej sco wych sa mo lo tów
tor pe do wo -bom bo wych Na ka ji ma B5N
„Ka te”, któ re zdo ła ły od na leźć ame ry kań -
skie lot ni skow ce. Ale tyl ko je den z nich, o
go dzi nie 22:11, zdo łał prze pro wa dzić atak
tor pe do wy, za bi ja jąc je de na stu ma ry na rzy
i uszka dza jąc lot ni sko wiec USS „In tre pid”.

Wcze sna po bud ka, szyb kie śnia da nie i
je ste śmy w pod ró ży na ko lej ne miej sce nur -
ko we. Wrak stat ku Ho ki Ma ru. Ła dow nie
wy peł nio ne są ró żne go ty pu ła dun kiem –
od bomb i amu ni cji za czy na jąc, po przez
znaj du ją ce się na ru fie cię ża rów ki, trak to ry
czy na wet dwa ma łe bul do że ry. Mo żna wy -
pa trzyć bom by głę bi no we, za pa so we na -
rzę dzia, czę ści czy śru by. Wrak w wy ni ku
wy bu chu zo stał prze dzie lo ny na dwie czę -
ści. Śród o krę cie zo sta ło zde wa sto wa ne
przez bom by, a dzio bo wa część przez eks -

plo zję be czek z ben zy ną. Ze wzglę du na
ró żno rod ność ła dun ków i urzą dzeń, pod -
czas nur ko wa nia ma my za gwa ran to wa ne
do sko na łe wra że nia.

136-me tro wy Ho ki Ma ru zo stał zbu do -
wa ny w 1921 ro ku, w Szko cji, dla Cor po ra -
tion of New Ze aland Ltd., z prze zna-
cze niem do ob słu gi tras han dlo wych, głów -
nie do Au stra lii. Pier wot nie ochrzczo no go
ja ko M/V Hau ra ki. W 1940 ro ku zo stał za -
re kwi ro wa ny przez bry tyj skie Mi ni ster stwo
Trans por tu do ce lów woj ny. W lip cu 1942
ro ku, pod czas pod ró ży z Syd ney do Port Sa -
id, zo stał prze ję ty przez ja poń skie si ły
zbroj ne. Na stęp nie, po ko niecz nym re mon -
cie w Sin ga pu rze, do stał no wą na zwę Ho ki
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Ma ru. 17 lu te go 1944 ro ku jed nost ka by ła
wie lo krot nie ata ko wa na z bom bow ców i
sa mo lo tów star tu ją cych z USS Es sex i USS
York town. Na ko niec dnia zo sta ła stor pe do -
wa na przez USS Bun ker Hill. Pa ląc się, za -
to nę ła w cią gu kil ku go dzin.

Czas na ko lej ny wrak. W cza sach świet -
no ści stat kiem mo gło pod ró żo wać 150
człon ków za ło gi i 1140 pa sa że rów.  de Ja -
ne iro Ma ru – pa sa żer ski li nio wiec o dłu go -
ści 140 m – za ata ko wa ny 17 lu te go przez
USS York town i USS Bun ker Hill, do stał
bez po śred nie tra fie nie i za to nął oko ło pół -
no cy na stęp ne go dnia. Le ży na pra wej bur -
cie na wschod niej stro nie wy spy Uman, na
głę bo ko ści 12-24 m, przy dnie na wet 33 m.
Wy buch ro ze rwał ka dłub, two rząc kil ka
otwo rów wi docz nych na ze wnątrz na dzio -
bie. Pły nąc wzdłuż ka dłu ba, do cie ra my do
ru fy. Tam po dzi wia my ogrom ne dzia ło. W
ła dow niach tra fia my na wie le bu te lek pi wa
i kil ka du żych ele men tów dział. We wnątrz
wra ku zwie dza my ma szy now nię.

Chwi la prze rwy na zmia nę bu tli oraz
miej sca. Na de ser ser wu je my nur ko wa nie
na CH -24. Ame ry kań ski ze spół, któ ry za to -
czył pę tlę wo kół ato lu, o godz. 16:55 za to -
pił jesz cze ści gacz okrę tów pod wod nych

CH -24. Był to nie wiel ki okręt prze zna czo ny
do wy szu ki wa nia i nisz cze nia okrę tów pod -
wod nych, któ ry usi ło wał z po sia da ne go
dział ka 40 mm na wią zać nie rów ną wal kę z
nisz czy cie lem „Burns”. Po za to pie niu okrę -
tu i od mo wie roz bit ków ja poń skich wej ścia
na po kład nisz czy cie la, do wód ca ame ry -
kań ski użył prze ciw nim bomb głę bi no -
wych.

Przed na mi po wrót do ho te lo wej re stau -
ra cji, gdzie w wy spiar skim sty lu cze ka do -
sko na ły wy bór lo kal nych owo ców mórz
oraz da nia kuch ni azja tyc kiej. Dla sma ko -
szy ku szą ca jest mo żli wość gril lo wa nia na
pla ży w oto cze niu ro man tycz nej at mos fe ry
za cho dzą ce go słoń ca. Nie za po mi na my o
naj wa żniej szej czę ści po sił ku – de se rze!
Wie czor ny spa cer po wy spie to ide al na
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Hoki Maru
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oka zja do wto pie nia się w tro pi kal ną i spo -
koj ną at mos fe rę wy spy.

Cie szy my wzrok wi do kiem na la gu nę, na
wi ją ce się jak me an der ogro dy, bia łą piasz -
czy stą pla żę czy in ne wi do ki. Go rą ce, pi -
kant ne ko la cje koń czą ko lej ny eks cy tu ją cy
dzień pe łen wra żeń.

W po łu dnie 18 lu te go 1944 ro ku, osią -
gnąw szy cel mi sji, ame ry kań ski ze spół przy -
stą pił do od wro tu. Atak na Truk był
suk ce sem od nie sio nym przy mi ni mal nych
stra tach – 25 sa mo lo tów i lek ko uszko dzo -
ny lot ni sko wiec. Na sku tek ata ków lot nic -
twa i okrę tów za to pio no w Truk i oko li cach
trzy ja poń skie lek kie krą żow ni ki, czte ry
nisz czy cie le, kil ka mniej szych okrę tów i 32
stat ki trans por to we. Znisz czo no też na zie -
mi lub ze strze lo no po nad 250 sa mo lo tów
ja poń skich. Z za to pio ny mi stat ka mi utra co -
no wie lu żoł nie rzy oraz ogrom ną ilość wy -
po sa że nia wo jen ne go. Re lik ty z tych
nie spo koj nych cza sów oraz po zo sta ło ści
stat ków i mie nia – ta kie go jak broń, amu ni -
cja, kom pa sy, mi ny, za pal ni ki, te le gra fy i
wie le in nych przed mio tów – są ob ra zem
pie kła, któ re po chło nę ło ży cie po nad 4000
Ja poń czy ków. Pod fa la mi la gu ny Chu uk
spo czy wa ją ich po zo sta ło ści. Atak za koń -
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czył peł nio ną przez Truk istot ną ro lę ba zy
ja poń skiej. Atol nie był wię cej zdo by wa ny
przez Ame ry ka nów, po zo stał w od cię ciu od
in nych ja poń skich gar ni zo nów do koń ca
woj ny.

Obec ni miesz kań cy wysp Mi kro ne zji
utrzy mu ją się głów nie dzię ki ame ry kań skiej

po mo cy oraz do cho dom zwią za nym z
obec no ścią ame ry kań skich baz woj sko -
wych. Dru gim głów nym źró dłem do cho -
dów jest tu ry sty ka z ofer tą skie ro wa ną
przede wszyst kim do en tu zja stów nur ko wa -
nia. Część wpły wów za pew nia ją rów nież
opła ty li cen cyj ne za po ło wy w spe cjal nej

stre fie eko no micz nej Mi kro ne zji, jed nym z
głów nych ośrod ków po ło wu tuń czy ka na
Pa cy fi ku, oraz eks port ar ty ku łów rol ni -
czych, ta kich jak ko pra, pieprz, ole je na tu -
ral ne. Hi sto ria wysp wcho dzą cych w skład
dzi siej szej Mi kro ne zji li czy co naj mniej
4000 lat. Na kil ku wy spach wciąż ła two
zna leźć pry mi tyw ne ka mien ne na rzę dzia
czy sta ro żyt ne na czy nia. Mi mo po je dyn -
czych wi zyt eu ro pej skich że gla rzy, wy spy
po zo sta wa ły nie mal zu peł nie nie zna ne aż
do po cząt ku XVIII w. Pierw szy mi osad ni ka -
mi w Mi kro ne zji by li ame ry kań scy wie lo -
ryb ni cy i kup cy, któ rzy za kła da li tu swo je
tym cza so we ma ga zy ny. Oko ło 1850 r. na
Ka ro li ny przy by li pro te stanc cy mi sjo na rze i
za ło ży li pierw sze sta łe osa dy. Wy spa mi na
prze mian wła da li Niem cy, Hisz pa nie, na -
stęp nie Ja poń czy cy. La tem 1945 r. wy spy
zo sta ły zdo by te przez woj ska Sta nów Zjed -
no czo nych. W ma ju 1979 r. kraj ogło sił nie -
pod le głość i przy jął swo ją pierw szą
kon sty tu cję. Zgod nie z umo wą z USA, Mi -
kro ne zja prze ka za ła de cy zje do ty czą ce
spraw obro ny i woj sko wo ści rzą do wi ame -
ry kań skie mu.

Przez sie dem dni nur ko wych, wy ko na li -
śmy dwa dzie ścia je den nur ko wań, któ re
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prze bie gły nie zwy kle szyb ko. Wy da je nam
się, że wczo raj do tar li śmy do te go uro kli -
we go miej sca, przy go to wa ne go jak by spe -
cjal nie dla mi ło śni ków pod wod nej
przy go dy. Część tych miejsc sta ra łem się

przy bli żyć. Speł ni się tu taj ka żdy, nie tyl ko
fa ni czy wiel bi cie le wra ków. To miej sce
szcze gól ne dla fo to gra fów. Mi ło śni cy hi sto -
rii II woj ny świa to wej po czu ją at mos fe rę
tam tych dni, bo więk szość wo jen nych re lik -

tów w po sta ci za to pio nych wiel kich li niow -
ców, frach tow ców, ło dzi pod wod nej czy
sa mo lo tów jest w do sko na łym sta nie. Ka żdy
wrak ze swo ją hi sto rią i bo ga tą fau ną i flo rą
jest uni ka to wy. Wie le na tu ral nych raf nie fa -
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scy nu je tak, jak to, co po wsta ło w wy ni ku
za sie dle nia się na po zo sta ło ściach wiel kich
kon struk cji stocz nio wych. Sta no wią one
obec nie dom dla nie zli czo nej licz by ga tun -
ków ryb o ka żdej wiel ko ści i kształ cie. Do

te go po ro śnię te ko ra la mi ka dłu by stat ków,
a wo kół nich re ki ny, płaszcz ki, ba ra ku dy i
tuń czy ki... to miej sce, w któ rym jed no cze -
śnie mo żna za chwy cać się wra ka mi oraz
bo gac twem pod wod ne go ży cia.

Po wi zy cie wie lu – w tym spe cja li ści od

te go ty pu nur ko wań oraz my, uczest ni cy
wy pra wy MDT w oso bach: Łu kasz Bar to -
sze wicz, Do ro ta Bo row ska, Ja cek Bo row ski
i pi szą cy te sło wa – twier dzi, że „Nur ko wa -
nia na la gu nie Truk by ły czymś naj lep szym,
na co się zde cy do wa łem w ży ciu”. Uda na,
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eks tre mal nie przy jem no ścio wa wy pra wa.
Ko lej na wy pra wa na Truk już na wio snę

2017!

Ro mek M.Hło baż

Ro mek M. Hło baż – nu rek za wo do wy i tech nicz -

ny, in struk tor nur ko wa nia wie lu fe de ra cji, wy dał

po nad 1600 cer ty fi ka tów, wy szko lił po nad 70 in -

struk to rów oraz wie lu zna nych pol skich nur ków

tech nicz nych. Wy ró żnio ny za osią gnię cia dy dak -

tycz no/wy cho waw cze pań stwo wym od zna cze niem

– Me dal Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej. Od był w

swo jej ka rie rze po nad 5600 nur ko wań w akwe nach

ca łe go świa ta, uczest ni czył ja ko kon sul tant i nu rek

za bez pie cza ją cy w re kor dzie głę bo ko ści Pol ski i in -

nych cie ka wych pro jek tach nur ko wych. Ma jąc

świa do mość ry zy ka i re spekt nie za głu szo ny ru ty ną,

głę bo kość 100 m prze kra czał kil ka dzie siąt ra zy, a

je go wie dza, spo kój i opa no wa nie wie lu po zwo li ła

na bez piecz ny po wrót z tej głę bo ko ści. Au tor fil mo -

wych zdjęć spe cjal nych: www.film pol ski.pl i ksią -

żki „Do tknąć Głę bi” www.do tknac gle bi.pl

Wy ko rzy sta no 
Truk La go on by Dan E. Ba iley
U.S. Na vy pho to 80-G -463246
Wi ki pe dia

Po patrz:
1. www.youtu be.com
2. www.youtu be.com

TRUK LA GO ON Su per Struc tu re Depth
in Me ter Deck Sand/Bot tom   Shi pw recks
1 Aiko ko Ma ru 40 49 64  2 Ama gi san Ma ru
31 37 61  3 Bet ty Bom ber   15  4 Emi ly Fly -
ing Bo at   18  5 Fu ji ka wa Ma ru 9 18 34  6
Fu ji san Ma ru 37 46 52-61  7 Fu mit zu ki  30
38  8 Go sei  2,5 31  9 Ha na ka wa Ma ru 15
23 34  10 He ian Ma ru 12 0 36  11 Ho ki Ma -
ru 34 46 53  12 Ho koyo Ma ru 39 50 63  13
Hoyo Ma ru 3-9 11 15-36  14 I -169 Sub ma -
ri ne - - 40  16 Kat su ra gi san Ma ru 52 58 72
17 Ken sho Ma ru 18 24 40  18 Ki ku ka wa
Ma ru 20 34 -  19 Kiy osu mi Ma ru  12 31  20
Mo mo ka wa Ma ru 21 37 46  21 Na ga no
Ma ru 43 50 67  22 Nip po Ma ru 30 44 50
23 Oite 60 56 67  24 Re iyo Ma ru 47 53 64
25  De Je ne iro Ma ru 12-27 - 35  26 San
Fran si sco Ma ru 48 53 60-63  27 San ki san
Ma ru - 17 26  28 Se iko Ma ru 32 43 57  29
Shin ko ku Ma ru 12 20 38  30 Sho tan Ma ru
37 46 51  31 Su su ki Pa trol Bo at 1-12 3-15
7-32  32 Ta iho Ma ru 44 48   33 Unkai Ma -
ru 24 30 40  34 Yama gi ri Ma ru 9 - 18 - 34
35 Yubae Ma ru  15 37 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Z1wM7XjY_v4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=caWYbepv1OE


PEANUT 21
ASYMMETRIC

MAŁY WOREK O NAJWIĘKSZYCH NA RYNKU MOŻLIWOŚCIACH!

ZASKOCZY CIĘ CO NAJMNIEJ 4 RAZY:

1. SUPER ORYGINALNYM WYGLĄDEM  
TO PIERWSZY ASYMETRYCZNY WOREK NA ŚWIECIE

2. WYTRZYMAŁOŚCIĄ  
DWIE BARDZO WYTRZYMAŁE POWŁOKI DBAJĄ  

O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO  (ZEWNĘTRZNA TO CORDURA 1000D)

3. PROSTĄ REGULACJĄ PŁYWALNOŚCI  
I NAJWIĘKSZĄ W SWOJEJ KLASIE POJEMNOŚCIĄ = 21L

4. BARDZO MAŁĄ WAGĄ WORKA – ZALEDWIE 950G

TECLINE PEANUT 21 ASYMMETRIC,  
TO SERIA WORKÓW O WYJĄTKOWYCH CECHACH: 

PEANUT 21

V2 ICE MONO + PEANUT 21 =
PERFEKCYJNA KONFIGURACJA
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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


Nuras.info 6/2016

44

Zo stał zwo do wa ny w 1964 ro ku, w
stocz ni SA Ju lia na Con struc tor w Gi -
jon w Hisz pa nii, ja ko 74- me tro wy
frach to wiec o na zwie Mo ne Dos. Dla
nie wta jem ni czo nych – wy ja śnie nie
po ję cia – frach to wiec to sta tek han -
dlo wy prze wo żą cy to wa ry dro gą mor -
ską, bę dą cy w dys po zy cji prze wo-
ź ni ka, np. kon te ne ro wiec, drob ni co -
wiec.

Obiekt na sze go nur ko wa nia z cza sem
zmie niał za rów no na zwy, jak i ar ma to rów.
Na zy wa no go Pu er to de Pa sa jes, po tem St.
Bru no, aż w koń cu zo stał za ku pio ny przez
li bań skie to wa rzy stwo że glu go we Ce dar
Pri de, od któ re go prze jął na zwę.

W lip cu 1982 ro ku sta tek przy był na re -
dę Aqa by, gdzie 2 sierp nia sta nął w pło mie -
niach. Co by ło przy czy ną ognia, dziś już
ma ło kto pa mię ta. Po żar bar dzo szyb ko roz -
prze strze nił się w ma szy now ni, a na stęp nie
w po miesz cze niach miesz kal nych. Zgi nę ło

Cedar Pride – Jordania
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wów czas dwóch człon ków za ło gi za du szo -
nych tok sycz ny mi dy ma mi.

Po żar spo wo do wał ogrom ne znisz cze nia
kon struk cyj ne. Sta ło się ja sne, że sta tek nie
na da je się do dal szej eks plo ata cji. Stał na
re dzie za to ki, rdze wie jąc, przez trzy la ta.
Ar ma tor zu peł nie się nim nie in te re so wał,
wręcz sta rał się nie pa mię tać o pro ble mie.

Pew ne go ra zu król Jor da nii, Abd Al lah II,
syn zmar łe go Hu saj na, któ ry do dziś jest pa -
sjo na tem nur ko wa nia, po sta no wił prze -
kształ cić ni ko mu nie po trzeb ny obiekt w
sztucz ną ra fę i atrak cję tu ry stycz ną.

Przed za to pie niem stat ku do kład nie usu -
nię to wszel kie za nie czysz cze nia i ele men ty
po ten cjal nie nie bez piecz ne dla nur ków -tu -

ry stów. Wy zwa niem by ło ta kże zna le zie nie
od po wied nie go miej sca, gdzie wrak mo żna
by osa dzić na dnie. Jak by nie pa trzeć Za to -
ka Aqa ba jest głę bo kim zbior ni kiem. Po kil -
ku dniach po sta no wio no go za to pić
nie da le ko po bli skiej pla ży.
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Nur ko wa nie
Ce dar Pri de to przy sło wio wy hit nur ko -

wań w Aqa bie.
Wrak jest do sko na ły za rów no dla po cząt -

ku ją cych adep tów nur ko wa nia, jak i tych
bar dziej wy ma ga ją cych. Le ży na le wej bur -

cie. Pra wa bur ta znaj du je się na oko ło 8-10
me trach głę bo ko ści, a le wa na 25-28 me -
trach. Swe go cza su le żał głę biej, na to miast
ru chy tek to nicz ne w wy ni ku trzę sie nia zie -
mi prze su nę ły go nie co do gó ry. Wrak le ży
na dwóch ka wał kach ra fy i mniej wię cej w
śro do wej czę ści mo żna prze pły nąć pod le -

wą bur tą. Jed nost ka jest ta kże do sko na łym
miej scem do pe ne tra cji, a flo ra i fau na wo -
kół za pew ni atrak cje naj bar dziej wy ma ga ją -
cym nur kom.

Nie opo dal, na głę bo ko ści 33-37 me trów,
spo czę ła daw na bo ja cu mow ni cza z woj -
sko wą ło dzią pa tro lo wą. Bo ja o wiel ko ści
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oko ło 10 me trów na 6, to nąc po cią gnę ła za
so bą wspo mnia ną łódź, któ ra by ła do niej
nie szczę śli wie za cu mo wa na.

Wrak jest w do sko na łym sta nie. Na praw dę
mo żna chy lić czo ła za po my sło wość, w ja ki
spo sób uda ło się za to pić sta tek, aby go nie
ogo ło cić z ró żnych cie ka wych ele men tów.

Ja dąc na ty dzień nur ko wań do Aqa by,
spo koj nie mo że my so bie za fun do wać mi ni -
mum dwa, a naj le piej czte ry, nur ko wa nia
na tej fo to ge nicz nej atrak cji nur ko wej.

Sło wem – po le cam!
Tekst i zdję cia:

Ru di Stan kie wicz

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://www.explorer.gdynia.pl


http://katalog.tecline.com.pl/Skrzydlo-Donut-22-Special-Edition-niebieskie-O%283,3013,4372%29.aspx


Nuras.info 6/2016

49

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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Nie daw no był Dzień Ma my, przy
oka zji któ re go nie któ re nur czy nie z
pew no ścią szu ka ły od po wie dzi na
wie le py tań, w tym od no śnie ma cie -
rzyń stwa i nur ko wa nia za ra zem. Czy
świe żo upie czo na ma ma mo że pla -
no wać nur ko we wa ka cje, czy też le -
piej wy brać spo koj ne pla żo wa nie?
Ja ko ma ma 10- mie sięcz ne go syn ka
po sta ram się roz wiać wąt pli wo ści.

Bę dąc w cią ży czu łam się bar dzo do brze
i ko rzy sta łam z uro ków ży cia jak naj dłu żej
mo głam. Jeź dzi łam na wy jaz dy i week en dy
nur ko we, ki bi co wa łam jak in ni wcho dzi li
do wo dy w su chych ska fan drach w 40-stop -
nio wym upa le… Na po cząt ku by łam wście -
kła, że nie mo gę nur ko wać (to chy ba
hor mo ny by ły), ale im bar dziej za okrą glał
mi się brzuch, tym bar dziej my śla łam o in -
nych spra wach. W 7 mie sią cu by li śmy w na -
szym sen ty men tal nym miej scu Mar sa Alam
i od kry łam na no wo snor ke ling. Kil ka ra zy

Mama wraca pod wodę!
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dzien nie prze pły wa łam za to kę Abu Dab bab
po szu ku jąc du gon ga. Cza sem zda rzy ło mi
się zwy mio to wać i pły nę łam da lej, jak by ni -
gdy nic. Jed nak ja spę dzi łam w wo dzie i na
wo dzie (du żo pły wam w je zio rach) ty sią ce
go dzin. Nie ba łam się sa ma pły wać, nie po -
trze bo wa łam ni ko go do ase ku ra cji. Was na -

ma wiam do snor klo wa nia w to wa rzy stwie i
oszczę dza nia się. Za to uczu cie lek ko ści i
od cią że nia w wo dzie by ło mi strzo stwem do
te go stop nia, że nie mia łam ocho ty wra cać.
Słoń ce, pia sek, cie płe, ko lo ro we mo rze.
Cze go chcieć wię cej? Lep sze to niż upał w
mie ście, w do dat ku ja ko sło ni ca.

Pierw sza pró ba
Przy zna ję, że ży łam nie zda jąc so bie

spra wy z wie lu kwe stii. My śla łam, że uro -
dzę i ja kieś dwa ty go dnie póź niej wró cę do
nur ko wa nia. Zi mą do sta łam na uro dzi ny
prze pięk ny ska fan der San ti La dies First i
cze ka łam z nie cier pli wo ścią aż go prze te -
stu ję. Po tem za czę ło do mnie do cie rać, że
przez sześć ty go dni nie mo gę wcho dzić do
wo dy na wet po pły wać, że mu szę się za go -
ić i dojść do sie bie. Osta tecz nie po raz
pierw szy we szłam do pol skiej wo dy rów no
sześć ty go dni po po ro dzie. Szcze rze – to
by ła po mył ka. Mi mo by cia in struk tor ką i tę -
sk no tą za pod wod nym świa tem, czu łam się
bar dzo źle pod wo dą. Trze ba pa mię tać, że
mi mo po zby cia się ogrom ne go, cią żo we go
brzu cha po zo sta je kil ka ki lo gra mów i skó ry,
co po wo du je, że sześć ty go dni po po ro dzie
na praw dę cię żko wejść w swój ska fan der,
na wet je śli przy ty ło się ksią żko wo bez nad -
uży cia ki lo gra mów. Ja we szłam, ale gru by
ocie placz był opię ty i po wo do wał ogrom ny
dys kom fort. Dziś wiem, że by łam prze mę -
czo na, nie wy spa na, wszyst ko mnie bo la ło i
za miast my śleć o wej ściu do wo dy z ca łym
nur ko wym maj da nem, po win nam by ła je -
chać do SPA, po pro stu od po cząć. Do te go
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do cho dzi jed na drob nost ka: na brzmia łe
pier si, szyb ko uzu peł nia ne mle kiem. Ca ła
pro ce du ra wy glą da ła tak, że przed za ło że -
niem ska fan dra na kar mi łam syn ka, po tem
pę dzi łam do wo dy i roz bie ra łam się na tych -
miast po po wro cie, by pod sta wić się ma łe -
mu jak naj szyb ciej. Za miast re lak su ją ce go
nur ko wa nia mia łam w gło wie: co ro bi mój
ma leń ki czło wie czek i cze mu nie je stem
przy nim? Za miast się mę czyć, le piej być
przy nim i cie szyć się pó ki jest ma leń ki.

Wiel ki po wrót
Na po wa żnie do nur ko wa nia wró ci łam

tro chę póź niej, do kład nie 3,5 mie sią ca póź -
niej. By ło to ty go dnio we sa fa ri na Bro ther sy
i De ada lus bez ma lusz ka. Nie po ru szam tu -
taj te ma tu czy po win nam je chać, czy nie i
czy po win nam zo sta wiać ma łe go na za mro -
żo nym mle ku. To by ła mo ja de cy zja. Se ba -
stian był pod świet ną opie ką i le piej zniósł
roz łą kę niż ja. Mo gę za to opi sać wa dy i za -
le ty ta kie go wy jaz du. Nie zwy kłą za le tą by -
ła od skocz nia od ru ty ny i wi sze nia na
cyc ku, świet ne to wa rzy stwo, po wrót do
nur ko wa nia w Mo rzu Czer wo nym, któ re
ko cham. Nie zwy kle po zy tyw ne jest po wró -
ce nie do swo ich ulu bio nych ak tyw no ści
sprzed cią ży i by cie ak tyw ną ma mą! Na to -

miast na dal jest zmę cze nie or ga ni zmu i
przede wszyst kim ta ka roz łą ka jest bar dzo
trud na. Za nim uro dzi łam i pla no wa łam ten
wy jazd, mó wi łam wszyst kim z lek ko ścią i
bez prze ję cia, że ja dę, że prze cież ma cie -
rzyń stwo to nie wię zie nie. I przy zna ję tu taj
ra cję zna jo mym, po dej ście do ży cia się

zmie nia po tym, jak po ja wia się dziec ko.
Nie cho dzi mi o to, że ma jąc dzie ci, nie ma
już ma rzeń, wy jaz dów i sie dzi się w do mu.
Wręcz prze ciw nie! Cho dzi mi o roz łą kę na
kil ka dni w pierw szych mie sią cach ży cia.
Nie wie dzia łam, że to jest aż tak sil na więź.
Pierw sze dwa dni wy jaz du by ły dla mnie
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czymś bar dzo trud nym i ob wi nia łam się za
swo ją de cy zję. Na trze ci dzień ze szło mi ci -
śnie nie i na gle po czu łam się jak daw niej.
Ko rzy sta łam z nur ko wa nia z jesz cze więk -
szą ra do ścią, de lek to wa łam się słoń cem i
mo rzem jesz cze efek tyw niej, że by wró cić
do pie luch na ła do wa na ener gią. Szczę śli wa

ma ma, to naj lep sza ma ma! Po ru szę tyl ko
wą tek sa me go mle ka. Przez ca ły ty dzień
przed ka żdym nur ko wa niem, po ka żdym
nur ko wa niu i po mię dzy ścią ga łam mle ko.
W su mie ja kieś 6-7 du żych po jem ni ków. To
by ło dla mnie naj więk szą ba rie rą te go wy -
jaz du. Nie chcia łam stra cić mle ka, a ba łam

się, że przez ty dzień to na stą pi. Kie dy wi -
dzia łam, że wca le mi się nie koń czy za pas,
uspo ko iłam się we wnętrz nie i by ło mi du -
żo ła twiej ko rzy stać z uro ków nur ko we go
wy jaz du. Nie by ło lek ko, bo w no cy, kie dy
by łam bar dzo zmę czo na, też mu sia łam
ścią gać mle ko. Jed nak mi mo wszyst kich
opo rów i trud no ści wró ci łam z uśmie chem
i nie ża ło wa łam wy jaz du ani tro chę! Sa mo -
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po czu cie pod wo dą mia łam już bar dzo do -
bre, choć cią gnę ło mnie bar dziej do nur ko -
wa nia re kre acyj ne go z apa ra tem i
po szu ki wa niem faj nych zwie rza ków niż do
twin se tów. I wła ści wie tak zo sta ło do te raz.

Wy jazd z nie mow la kiem
Czy mo żna wy brać się z nie mow la kiem

na wy jazd nur ko wy? Oczy wi ście, że tak!
Ow szem, po dob no nie któ re dzie ci są bar -
dziej płacz li we od in nych czy go rzej zno -

szą pod róż. Ja ta kie go pro ble mu nie mam.
Pod czas trzech do tych cza so wych wy jaz -
dów sa mo lo tem Se ba stian dziel nie zno sił
wie lo go dzin ną pod róż i miał ogrom ną fraj -
dę. Być mo że z wy jaz du do An do ry na nar -
ty ma jąc 4,5 mie sią ca nie ko rzy stał tak
bar dzo, jak tro chę póź niej z Ir lan dii czy
Egip tu. Za trzy mam się dłu żej przy Egip cie.
Prze łom 8 i 9 mie sią ca ży cia oka zał się do -
sko na łym cza sem na wy jazd nad Mo rze
Czer wo ne. Ma ły racz ko wał z przy jem no -
ścią po pla ży, wcho dził do wo dy, ta plał się
i pły wał z na mi. Od kry wa nie sprzę tu nur -
ko we go, ob ser wo wa nie płe two nur ków by ło
świet nym za ję ciem. Faj ka i ma ska by ły naj -
lep szy mi za baw ka mi. Na to miast kon takt z
na szą nur ko wą eki pą i wszyst ki mi in ny mi
uśmie cha ją cy mi się oso ba mi bez wzglę du
na ko lor skó ry był dla Se ba stia na po wo dem
nie usta ją cej ra do ści. Ka żdy go za cze piał,
przez co był wnie bo wzię ty! Mu sia łam tyl -
ko uwa żać, bo egip ska mę ska część chcia -
ła go brać na rę ce i ro bić zdję cia.
Wi dzia łam, że cie szy li się za ba wia jąc nie -
mow la ka, jed nak na zdję cia nie po zwa la -
łam. Skąd mo gę wie dzieć, gdzie one się
po tem po ja wią? W 90% na Fa ce bo oku, ale
na wet nie zro zu mia ła bym ko men ta rzy!

Lo gi sty ka nur ko wa
W przy pad ku wy jaz du z gru pą nur ko wą

zni ka pro blem lo gi stycz ny. Ro dzi ce mo gą
nur ko wać na zmia nę. Nie ozna cza to na wet
co dru gi dzień, ale co dzien nie po jed nym
nur ko wa niu. My za bie ra li śmy ma lu cha w ka -
żde miej sce nur ko we, mi mo bra ku in fra struk -
tu ry i za cie nie nia. Bra li śmy za to na pla żę
na miot z De ca th lo nu. Oczy wi ście trze ba być
ostro żnym, bo ro bi się w nim wście kle go rą -
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co bez prze wie wu i w peł nym słoń cu. W
przy pad ku wy jaz du o 8:00, ma luch mo że
po bu szo wać na dzi kiej pla ży, by się zmę czył
i pod czas naj moc niej sze go słoń ca uciął so -
bie drzem kę. Se ba stian do sko na le sam się
przy sto so wał do ryt mu dnia w Egip cie. Mi mo
że nor mal nie lu bi pójść póź no spać i póź no
wstać (po ma mu si), tam wsta wał o 6:30 i cho -
dził spać ko ło 20:00. Zaw sze mo żna się do -
ga dać z ba zą bądź kie row cą, by pod wiózł
nas wcze śniej do ho te lu (np. po mię dzy nur -
ko wa nia mi). Za tem ro dzic, któ ry już za nur -
ko wał mo że za jąć się ma lu chem i wró cić
wcze śniej. Na sza oso bi sta lo gist ka by ła nie co
bar dziej utrud nio na ze wzglę du na to, że Ju -
nior zaj mo wał się gru pą oraz kur san ta mi. Na
to jed nak też był spo sób. Szłam do wo dy po -
mię dzy nur ko wa nia mi gru py lub przed. Je -
cha łam po pro stu go dzi nę wcze śniej na
miej sce nur ko we i szu ka łam du gon ga w pu -
stej za to ce. Dla mnie to ża den pro blem, po -
nie waż od lat nur ku ję so lo. Jed nak w
nor mal nej sy tu acji od pa da ta kie kom bi no wa -
nie, bo wiem ro dzi ce mo gą się dzie lić ra do -
ścią nur ko wa nia, jak opi sa łam wcze śniej.

Co za brać
Te raz już wiem, że nie ma sen su brać ze

so bą se tek za ba wek! Przy da ją się za to mu -
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śli no we ko cy ki, cza pecz ka z dasz kiem czy
ką pie lów ki. Nie po pie ram la ta nia na go la -
sa, choć by dla te go, że by plank ton nie po -
pa rzył de li kat nych czę ści cia ła. Sta ra łam się
też, mi mo opo ru syn ka, by miał dłu gą ko -
szul kę w ce lu ochro ny przed słoń cem. Ką -
pie lów ki na pla żę czy do za ba wy w mo rzu
wo la łam za miast pie lu szek, że by skó ra mo -
gła w koń cu od po cząć od sztucz no ści i od -

dy chać. Trze ba przy znać, że mi mo za pa le -
nia pie lusz ko we go przed wy jaz dem, pu pa
by ła w do sko na łym sta nie pod czas wy jaz -
du. Je śli cho dzi o wy ży wie nie, to za bra łam
socz ki jabł ko we, zup ki w sło icz kach i mu -
sy owo co we dla nie mow ląt. Wszyst ko oka -
za ło się przy dat ne, bo owo ców bra ko wa ło
tym ra zem (ze wzglę du na nie wiel ką licz bę
tu ry stów, oszczęd ność na je dze niu by ła

spo ra). Je śli cho dzi o mle ko, prze sta łam kar -
mić po po wro cie z Ke nii (miał wte dy 7 mie -
się cy), za tem do Egip tu za bra łam czte ry
pusz ki mle ka uwzględ nia jąc spo ry za pas.
Wo lę mieć za wsze wię cej mle ka, bo praw -
do po do bień stwo, że nie zje zup ki, a za wo -
ła o mle ko jest wy so kie. W Mar sa Alam
trud no o do sta nie żyw no ści dla nie mow ląt.
W Hur gha dzie czy in nym bar dziej cy wi li -
zo wa nym miej scu nie trze ba brać za pa sów
na ca ły ty dzień. Mi mo to ja pre fe ru ję za bra -
nie pol skich pro duk tów, choć by dla te go, że
sło icz ków ku pio nych w Ir lan dii mój sy nek
wca le nie chciał jeść.

Dziec ko a wy jazd gru po wy
Czy dziec ko prze szka dza pod czas nur ko -

we go wy jaz du z gru pą? Oczy wi ście mu siał -
by na to od po wie dzieć ka żdy uczest nik
wy jaz du. Na sza eki pa nie dość, że za ba wia -
ła na szą po cie chę, to jesz cze nam po ma ga -
ła. Nie wy glą da ło, aby ma ły w czym kol wiek
prze szka dzał. Zo stał za to okrzyk nię ty ma -
skot ką wy jaz du i wzbu dzał po wszech ny za -
chwyt swo ją uśmiech nię tą i za cie ka wio ną
bu zią. Du żo za le ży od sa me go ma lu cha,
czy ma uspo so bie nie ra do sne, czy też spo ro
pła cze. Je śli Wa sza po cie cha nie czu je się
do brze wśród lu dzi, nie lu bi wo dy czy źle
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zno si pod róż – nie ma co na si łę le cieć nad
mo rze. Nasz ma luch jadł pia sek, pił sło ną
wo dę, racz ko wał po tra wie i nic mu nie by -
ło! Żad nej bie gun ki, żad nych pro ble mów.
Tro chę się oba wia łam, czy nie pod ła pie
bak te rii wkła da jąc wszyst ko i wszę dzie do
bu zi, ale naj wy raź niej nie po trzeb nie. Wie -
czo ry w to wa rzy stwie roz wią za li śmy w ten
spo sób, że za bra li śmy nia nię elek tro nicz ną
o sil nym za się gu do 300 m. Mie li śmy świet -
nie usy tu owa ny po kój na par te rze, z ta ra su
któ re go by ło wi dać ba sen. Za tem spo tka nia
od by wa ły się przy ba se nie. Nie zda rzy ło się
ani ra zu, aby ma ły nas wo łał. Po tak in ten -
syw nym dniu spał grzecz nie do ra na.

Nie wy obra żam so bie wię cej je chać do
Egip tu bez syn ka. To praw da, że nur ko wa łam
du żo mniej niż za zwy czaj, jed nak za ba wy i
ra dość ma lu cha wy na gra dza ły mi wszyst ko.
Mo żna być ma mą i nie re zy gno wać z pod ró -
ży ani nur ko wa nia. Za chę cam do te go, by
żyć z pa sją, bo szczę śli wa ma ma, to szczę śli -
we dziec ko. Wy jaz dy bez ma lu cha są zde cy -
do wa nie trud niej sze (przy naj mniej dla mnie)
niż wspól ne bez wzglę du na to, że pod róż
dla ro dzi ca mo że być bar dziej mę czą ca niż
za zwy czaj. Roz łą ka mo że być bar dzo trud na
dla ma my, na wet je śli ży ło się w prze ko na -

niu, iż to nic wiel kie go wy je chać na ty dzień.
Od zy wa się bo wiem nie tyl ko su mie nie, ale
przede wszyst kim sil na więź i po trze ba by cia
z dziec kiem. Se ba stian skoń czył wła śnie 10
mie się cy. Od wa ży łam się na ty go dnio we sa -
fa ri oraz dwu ty go dnio wy wy jazd do Ke nii.
Po zo sta łe trzy wy jaz dy spę dzi li śmy ra zem i
by ły one psy chicz nie du żo lep sze. Nie mo gę

się do cze kać ko lej nej eska pa dy! Pó ki co mu -
szę się spa ko wać na week end nad je zio rem.
Tym ra zem bę dzie nur ko wa nie i jaz da na ro -
we rze. Do zo ba cze nia pod wo dą!

Pau la An drze jew ska

pau la@ava lon di vers.com

zdję cia: ar chi wum Ava lon Di vers
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Ję zyk pol ski, to nie mój ko nik, a
prze le wa nie my śli na pa pier jest zde -
cy do wa nie trud niej sze niż sa mo nur -
ko wa nie. So bót ka - Gór ka po ło żo na
jest na za chód od cen trum So bót ki,
po pół noc nej stro nie wzno szą cej się
ma je sta tycz nie gó ry Ślę ży. Przez
miej sco-   wość prze bie ga dro ga do
Chwał ko wa i da lej do Mar ci no wic.

Od no śnie hi sto rii Bro wa ru nie bę dę się
roz pi sy wał, ale za chę cam do prze czy ta nia
ar ty ku łów pod lin ko wa nych po ni żej:

Krzy ża now ski Krzysz tof, Wój cik Da riusz,
Wro cław 2008, Hi sto ria Bro wa ru w So bót -
ce -Gór ce, Piel grzy my. In for ma tor Kra jo -
znaw czy Po świę co ny Su de tom SKPS,
Od dział PTTK przy Po li tech ni ce Wro cław -
skiej, s.29-42

Ku cia Wło dzi mierz, Wró bel Bo gu sław,
Ta jem ni ce Bro wa ru

Za nim za nu rzy my gło wę w kry sta licz nie
czy stej wo dzie, mu szę po wie dzieć, że ca ły

bu dy nek Bro wa ru jest ogrom nym gma -
chem. Je zior ko star to we mie ści się na po -
zio mie 0. Ono wraz z ca łą sie cią
pod wod nych ko ry ta rzy roz cią ga się po za
bu dyn kiem Bro wa ru.

Pierw sza myśl, któ ra przy cho dzi mi do
gło wy, kie dy za nu rzam się w je zior ku głów -
nym, to pre cy zja kłu cia w ska le i nie od no -
si się ona tyl ko do ścian sa me go je zior ka,
ko ry ta rza w na ro żni ku po le wej stro nie czy

Zapomniany Browar

http://www.mlinke.com.pl/Zdj%C4%99cia/Browar Sob%C3%B3tka/Tajemnice Browaru.pdf
http://www.mlinke.com.pl/Zdj%C4%99cia/Browar Sob%C3%B3tka/Tajemnice Browaru.pdf
http://www.mlinke.com.pl/Zdj%C4%99cia/Browar Sob%C3%B3tka/Historia Browaru w Sob%C3%B3tce-G%C3%B3rce.pdf
http://www.mlinke.com.pl/Zdj%C4%99cia/Browar Sob%C3%B3tka/Historia Browaru w Sob%C3%B3tce-G%C3%B3rce.pdf
http://www.mlinke.com.pl/Zdj%C4%99cia/Browar Sob%C3%B3tka/Historia Browaru w Sob%C3%B3tce-G%C3%B3rce.pdf
http://www.mlinke.com.pl/Zdj%C4%99cia/Browar Sob%C3%B3tka/Historia Browaru w Sob%C3%B3tce-G%C3%B3rce.pdf
http://www.mlinke.com.pl/Zdj%C4%99cia/Browar Sob%C3%B3tka/Historia Browaru w Sob%C3%B3tce-G%C3%B3rce.pdf
http://www.mlinke.com.pl/Zdj%C4%99cia/Browar Sob%C3%B3tka/Historia Browaru w Sob%C3%B3tce-G%C3%B3rce.pdf
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też dwóch wy ku tych w ścia nach wnę kach
na lam py. Da lej w głąb pod wo dą są miej -
sca, któ re mo żna na praw dę tyl ko po dzi -
wiać.

Je zior ko ma kształt kwa dra tu o wy mia -
rach ok. 250 cm x 250 cm i głę bo ko ści ok.
3,5 me tra.

Po je go le wej stro nie, w sa mym na ro żni ku
znaj du je się je dy ny ko ry tarz, któ ry po zwo li
nam po pły nąć da lej. Nasz ko ry tarz o sze ro -

ko ści 100 cm i wy so ko ści 235 cm kie ru je się
na wschód. Po prze by ciu nie ca łych 6 me -
trów zo ba czy my pierw sze roz wi dle nie.

Ko ry tarz głów ny bie gnie na dal pro sto,
na to miast po na szej pra wej stro nie znaj du -
je się od bi cie na po łu dnio wy wschód.

Na tę chwi lę po pły nie my pro sto. Po kil ku -
na stu me trach do pły wa my do pierw sze go
szy bu ko mi no we go i czerp ni wo dy wy cho -
dzą cej na po wierzch nię. Mo żna go bez pro -

ble mu zlo ka li zo wać po trzech punk tach: po
le wej i pra wej stro nie ko ry ta rza wi dzi my coś
w ro dza ju za mu ro wa nych okien z łup ka skal -
ne go, do dat ko wo po pra wej stro nie zwi sa
skrę ca ny drut o gru bo ści oko ło 10 mm. Tu taj
mo że my po raz pierw szy wy nu rzyć gło wę i
po dzi wiać ko min czerp ni wo dy. Przy dzi siej -
szej tech ni ce trud no by ło by to wy ko nać, nie
mó wiąc już o sa mych kosz tach. Z te go co
usta li łem z pa nem, któ ry pra co wał tam do
ostat nich dni Bro wa ru, by ła to czerp nia wo -
dy dla bu dyn ku, któ ry stał nie da le ko wiel kie -
go ko mi na od stro ny po dwó rza.

BS tajemnicze miejsce szyb kominowy

szyb kominowy

jeziorko wejściowe
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Pły nąc da lej, za kil ka me trów tra fia my na
ma ły, oko ło trzy me tro wy, krót ki ko ry tarz
wy ku ty w ska le, od bi ja ją cy w pra wo. Jest on
za koń czo ny przod kiem. Ja ki był cel wy ku -
cia te go ko ry ta rza, pew nie się już ni gdy nie
do wie my. Da lej pły nie my ko ry ta rzem głów -
nym, któ ry wraz ze skle pie niem łu ko wym
wy ko na ny jest z ce gły.

Na stęp nie w ko ry ta rzu zni ka ją łu ko we
skle pie nia, choć ścia ny na dal wy ko na ne są
z ce gły. Ścia na po mo jej le wej stro nie, w
tym miej scu, jest wy ko na na z ce gły po cząt -
ko wo na ca łej wy so ko ści, a póź niej tyl ko od
po ło wy wy so ko ści w stro nę su fi tu. Na stęp -
nie wra ca ją łu ko we skle pie nia i ścia ny wy -
ko na ne z ce gieł na ca łej swo jej wy so ko ści
po le wej i pra wej stro nie. W miej scu tym

do cie ra my do dru gie go ko ry ta rza od bi ja ją -
ce go w pra wo, któ ry jest dłu ższy od pierw -
sze go, choć tak jak pierw szy też
za koń czo ny jest przod kiem. War to wspo -
mnieć, że wej ście do ko ry ta rza bocz ne go
wy ko na ne jest w ca ło ści z ce gły.

Mo że my się tu taj za trzy mać i po dzi wiać
pre cy zję uło że nia warstw ce gieł.

Pły nie my da lej, po kil ku me trach zni ka ją
ce gla ne ścia ny i po dą ża my ko ry ta rzem cał -
ko wi cie ku tym w ska le. Czę sto za sta na wia -
łem się, dla cze go część ścian zo sta ła wy ko -
na na z ce gieł i my ślę, że cel był je den –
wzmoc nić kon struk cję ko ry ta rza głów ne go.

Do pły wa my do roz wi dle nia – mo ja na -
zwa te go miej sca to krzyż.

Pły nąc w pra wo ma my ko ry tarz wy ku ty
w li tej ska le za koń czo ny przod kiem o dłu -

go ści pra wie 17 me trów, pły nąc w le wo do -
trze my do łu ko we go otwo ru w ścia nie wy -
ko na ne go z pięk ne go łup ka.

Otwo rem tym wej dzie my do stud ni, któ -
ra po swo jej le wej stro nie po sia da ma łe po -
miesz cze nie, war te od wie dze nia, choć nie
w kon fi gu ra cji back mo unt. Stud nia słu ży ła
do wy pom po wy wa nia wo dy z ca łych za la -
nych po miesz czeń, za cho wa ne są w niej
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jesz cze reszt ki rur, któ re pną się ku gó rze.
War to tu taj do dać, że stud nia ta wy cho dzi -
ła na po wierzch nię, bo ki jej wy ko na ne są z
pięk nie uło żo nych ka wał ków skal nych. Na -
praw dę war to tam wpły nąć, wy nu rzyć się
po raz dru gi i zo ba czyć na wła sne oczy mi -
strzow ską pra cę.

Wo da przy nie ostro żnym pły wa niu po -
tra fi się tam zmą cić do ze ra.

Wra ca my do na sze go roz wi dle nia (w pra -
wo ma my do do mu), pły nąc w le wo do trze -
my do ostat nie go ma łe go po miesz cze nia i
trze ciej stud ni ku tej cał ko wi cie w ska le.

Stud nia ta ma kształt kwa dra tu zwę ża ją -
ce go się ku gó rze – wyj ście na po wierzch -
nię wy koń czo ne jest ce głą. Ta trze cia
stud nia z ma łym po miesz cze niem jest tym
miej scem, gdzie mo żna po raz trze ci wy nu -
rzyć gło wę, by po raz ko lej ny po dzi wiać
ręcz ną pra cę. Mo żna też w po miesz cze niu
za wró cić oraz na dnie po grze bać i po szu -
kać ce ra micz nych kap sli. Jak ma się du żo
szczę ścia, mo żna tra fić na ta kie, któ re by ły
sy gno wa ne przez sam Bro war.

Tak prze pły nę li śmy oko ło 95 me trów,
wra ca my te raz z po wro tem do pierw sze go
ko ry ta rza znaj du ją ce go się naj bli żej je zior -
ka wej ścio we go (oko ło 6 m), któ ry od bi ja
na po łu dnio wy wschód (kie dy wra ca my,
bę dzie on po na szej le wej stro nie, kie dy
pły nie my od je zior ka wej ścio we go, bę dzie

on po na szej pra wej stro nie). Ten ko ry tarz
jest o ty le cie ka wy, że ca ły czas pnie się do
gó ry, ma my do czy nie nia z ró żni cą po zio -
mów ok. dwóch me trów.

Ko ry tarz jest bar dzo wą ski w po cząt ko -
wym od cin ku, po le cam w nim prze miesz -
czać się de li kat ną za pie racz ką. Ró żni ca
po zio mów by ła ce lo wym za bie giem, bo po -
zwo li ła na na tu ral ny spływ wo dy do ko ry ta -
rza głów ne go, gdzie da lej mo żna by ło ją
od pro wa dzić na ze wnątrz. Nasz ko ry tarz w
po ło wie swo jej dłu go ści ma w spą gu wy ku -
ty ka nał słu żą cy do jej od pro wa dza nia –
cią gnie się on aż do pierw sze go je zior ka.

Ko ry tarz wi je się jak wąż, choć je go kie -
ru nek nie zmie nia się moc no. Wy ku ty cał -
ko wi cie w ska le, po sia da tyl ko w jed nym
miej scu krót ki oko ło 2,5-me tro wy ka nał od -
bi ja ją cy w pra wo (pły nąc w głąb jest on po
pra wej stro nie, wra ca jąc po le wej stro nie).

kapsel
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Da lej bę dzie my prze pły wać ko ło wnę ki
(głę bo kość 100 cm, dłu gość 150 cm) po na -
szej pra wej stro nie i bar dzo pro szę się przy
niej za trzy mać, nie spo sób jest nie za uwa -
żyć. Ta wnę ka nie by ła wy ku ta ot tak so bie,
sta no wi ła czerp nię wo dy i gdy spoj rzy my w
gó rę, zo ba czy my pięk nie obu do wa ny ce -
gła mi ka nał wy lo to wy.

Wnę ka bę dzie na nie sio na na naj now szą
ma pę, któ ra jest obec nie w przy go to wa niu.

Po oko ło 90 me trach do cie ra my do je -
zior ka nu mer II.

Cie ka we miej sce, bo mo że my tam wyjść
i przejść do le ża kow ni E su chą sto pą.

Pod wo dą mo żna od bić w le wo, w krót -
ki ma ły ko ry tarz za koń czo ny przod kiem.

lub – i tu wa żna in for ma cja – od bić w je -
zior ku de li kat nie w pra wo, trzy mać się spą -
gu i pły nąć so bie da lej pro stym ko ry ta rzem.
Ma on dłu gość ok. 25 me trów i za koń czo -
ny jest, jak wszyst kie po przed nie, przod -
kiem.

Pły nąc nim prze pły nie my pod le ża kow -
nią E.



Nuras.info 6/2016

63

ryc. 1. Sche ma tycz ny plan pod zie mi bro wa ru w So bót ce–Gór ce. Po ziom dol ny – le ża kow nie.
Stan w 2007 r., Krzysz tof Krzy ża now ski)
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Cie ka wost ką jest to, że ten 25-me tro wy
ko ry tarz po kil ku po cząt ko wych me trach
po sia da strop ce gla ny na ca łej dłu go ści le -
ża kow ni E wraz z wła zem w su fi cie.

Kie dyś wy cho dził w jej pod ło dze, obec -
nie jest przy kry ty gra ni tem i za la ny be to no -
wą po sadz ką.

Za pew ne tak jak wszyst kie in ne stud nie i
ta czerp nia słu ży ła do po bo ru wo dy. Ko niec
ko ry ta rza to sal ka za koń czo na przod kiem.
Po wiem Wam, że kie dyś jesz cze przed
wiel kim od kry ciem za gad ki „ta jem ni cze go
po miesz cze nia bez wej ścia” przez mo ich
ko le gów my śla łem, że wła śnie ten nur ko wy
pro wa dzi do nie go, a w nim ukry te są skar -
by pa ni ba ro no wej Kul mitz z So bót ki Gór ki.
Roz wią za nie by ło in ne, ale to już ma te riał
na ko lej ną cie ka wą opo wieść...

Ja ka jest praw dzi wa hi sto ria te go miej -
sca? Co jesz cze skry wa ją tęt nią ce wo dą, za -

la ne ko ry ta rze? Czy du sza te go obiek tu jest
wła śnie wy ku ta w pod ziem nych ko ry ta -
rzach?

Ktoś po wie dział, że ka żde miej sce i ka -
żdy bu dy nek, aby je po znać, mu si my so bie
oswo ić. Nie być in tru zem. A wte dy, być
mo że pły nąc ty mi ko ry ta rza mi set ny raz,
zo ba czę coś, cze go ni gdy wcze śniej nie wi -
dzia łem…

Je że li bę dziesz miał odro bi nę szczę ścia,
to jest szan sa, że tra fisz na sta rą bu tel kę sy -
gno wa ną zna kiem Bro wa ru.

Za nim po dej miesz pró bę za nur ko wa nia
w Bro wa rze, mu sisz po sia dać od po wied nie
upraw nie nia w nur ko wa niu ja ski nio wym.
Nur ko wa nie w te go ty pu obiek tach bez do -
świad cze nia i upraw nień jest za bro nio ne.
Osta tecz nie mo że do pro wa dzić do śmier -
ci!!!

Ma riusz Lin ke – mlin ke

Ma te usz Po pek – bo ber 



http://www.dotknacglebi.pl
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W dniach 26- 30 ma ja nad brze -
giem i pod wo dą za la ne go ka mie nio -
ło mu w Zim ni ku na Dol nym Ślą sku
mia łem przy jem ność pro wa dzić ko lej -
ne Warsz ta ty SPE LE Onur ko wa nia.
Za ję cia, jak za wsze, by ły po dzie lo ne
na trzy blo ki szko le nio we: teo rię,
prak ty kę na lą dzie i nur ko wa nia.

Przez pierw sze trzy dni uczest ni cy po -
zna wa li taj ni ki spe le onur ko wa nia, roz po -
czy na jąc od kon fi gu ra cji sprzę to wej
wła ści wej dla so lo wych nur ko wań w ja ski -
niach, za rów no ple co wej, jak i bocz nej.
Zdo by wa li umie jęt no ści tech nicz ne po -
praw ne go po ru sza nia się po po rę czów ce i
po rę czo wa nia. Po zna li za sa dy za rzą dza nia
ga za mi w ze sta wie głów nym i do dat ko -
wych bu tlach, zwa nych de po zy ta mi. Omó -
wi li śmy za gad nie nia wią żą ce się z

Warsztaty SPELEOnurkowania,
maj 2016

Prezentacja sprzętu                                                         fot. Anna Budziarek
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kar to wa niem, psy cho lo gią nur ko wa nia w
prze strze niach za mknię tych i au to ra tow nic -
twem. To, co po cząt ko wo spra wia ło wie le
trud no ści, po kil ku dniach ćwi czeń i zwra -
ca niu uwa gi na po praw ne wy ko na nie „we -

szło w krew” i uczest ni cy wy ko ny wa li za -
da ne czyn no ści au to ma tycz nie. Nie spra -
wia ło już pro ble mu swo bod ne po ru sza nie
się po po rę czów ce w czar nej ma sce, wła -
ści we ob li cze nie re zer wy ga zo wej czy

prze strze ga nie wy mia ny au to ma tów co 10
bar. Jak za wsze, naj wię cej śmie chu by ło
przy wy ci na niu się z po rę czów ki z za cho -
wa niem jej cią gło ści, ale ko niec koń ców
wszyst kim uda ło się to ćwi cze nie za li czyć
po myśl nie.

Czwar te go dnia przy szedł czas na zmia -
nę spo so bu my śle nia z so lo we go na part -
ner ski. Wów czas nur ko wie wy ko ny wa li

Poruszanie się po poręczówce bez widoczności                                fot. Anna Budziarek Odprawa                   fot. Anna Budziarek
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ćwi cze nia i nur ko wa li w ze spo łach dwu - i
trzy oso bo wych ucząc się po praw ne go po -
da wa nia ga zu part ne ro wi przy jed no cze -
snym utrzy my wa niu kon tak tu z
po rę czów ką, w sy tu acji awa rii świa tła lub
zgu bie nia się part ne ra.

Ostat ni dzień Warsz ta tów prze zna czy li -
śmy na za ję cia li no we. Dla nie któ rych był
to pierw szy kon takt z na uką wią za nia wę -

złów i tech ni ka mi po ru sza nia się na li nach.
Uda ło się na wet prze zwy cię żyć lęk wy so -
ko ści. Za ję cia pro wa dził Łu kasz Ko rek „Ko -
ri”.

Za ję cia, być mo że nie za wsze ła twe, bo
dla nie któ rych by ły pierw szym ze tknię ciem
się z tech ni ka mi ja ski nio wy mi, zda niem
uczest ni ków by ły owoc ne i wie le z nich
wy nie śli. Spo tka my się la tem pod czas wy -

fot. Wojciech Jasiak

Pod czujnym okiem instruktora 
fot .Wojciech Jasiak

fot. Wojciech Jasiak
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pra wy SPE LE Onur ko wa nia do ja skiń na po -
łu dniu Eu ro py. Prze ćwi czy li śmy sze reg sy -
tu acji, któ re mo gą zda rzyć się pod czas
nur ko wa nia w ja ski ni i nur ko wie po sa mo -
dziel nym do sko na le niu na by tych umie jęt -
no ści, la tem bę dą go to wi do za nu rze nia się
pod stro pem.

Czas go nił nas okrut nie, ma te ria łu by ło

du żo, ale dzię ki zdy scy pli no wa niu ca łej
eki py wy ro bi li śmy się zgod nie z pla nem.
Jed ną z ról pro wa dzą ce go by ło po ga niać,
by te ra my cza so we na rzu co ne ilo ścią ma -
te ria łu za cho wać. Nie jest to wdzięcz ne za -
da nie, ale ko niecz ne. By li ta cy, któ rym to
nie prze szka dza ło, nie mniej jed nak pre sja
cza so wa wy stę po wa ła. Mie li śmy szczę ście

i po go da ta kże nam do pi sy wa ła przez ca ły
okres szko le nia.

Jak za wsze, mo gli śmy li czyć na wła ści -
ciel kę te re nu, pa nią Da nu się De ne kę i jej
sy na Bart ka, któ rzy z wła ści wym so bie, nie -
sa mo wi tym po dej ściem wspie ra li nas lo gi -
stycz nie i du cho wo.

Pierw szy raz mie li śmy mo żli wość ko rzy -
stać ze sprę żar ki punk tu nur ko we go
„WWo dzie”, za in sta lo wa ne go na miej scu.
Po twier dza my – po wie trze jest czy ste, a ob -
słu ga fa cho wa. Dzię ku je my pa nu Ada mo wi
za cier pli wość i Nor ber to wi Szy wa le ja ko
wła ści cie lo wi za mo żli wość ko rzy sta nia z
te go punk tu i w ten spo sób wspie ra nie na -
szej dzia łal no ści.

W Warsz ta tach SPE LE Onur ko wa nia
udział wzię li: Pa try cja Kar czew ska, Bar tło -
miej Try gar, Eryk Kre sa, Je rzy Le li to, Woj -
ciech Ja siak, Pa weł Dra kus, Krzysz tof Jer sak,
go ści li śmy ta kże Łu ka sza Kor ka pro wa dzą -
ce go część li no wą oraz An nę Bu dzia rek,
Agniesz kę Do brzań ską i Jac ka Strej czy ka
„Ho me ra”. Warsz ta ty pro wa dził pi szą cy po -
wy ższe sło wa Do mi nik Gra czyk „Hon zo”.

hon zo@o2.pl

SPE LE Onur ko wa nie, Hon zo Di ve
Już z dyplomami                                                           fot. Anna Budziarek
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IANTD
Roz pa tru jąc sys te my szko le nia za cząć

na le ży bez względ nie od IANTD – or ga ni za -
cji po sia da ją cej zde cy do wa nie naj więk szą
(być mo że na wet nie współ mier ną do ilo ści
in struk to rów ogó łem, co wy ni ka z ła two ści
uzy ska nia ty chże upraw nień) ilość in struk -
to rów ja ski nio wych. Sys tem stop ni jest dość
skom pli ko wa ny – skła da się bo wiem z
trzech głów nych stop ni (Ca vern Di ver, In -
tro to Ca ve Di ver, Ca ve Di ver/Tech ni cal Ca -
ve Di ver z wy ko rzy sta niem obie gu
otwar te go, pół za mknię te go lub za mknię te -
go, co w ka żdym wy pad ku sta no wi osob ny

sto pień) oraz sze re gu stop ni po bocz nych,
jak kurs kar to wa nia ja skiń, nur ko wa nia w
ja ski niach w si de mo un cie, nur ko wa nia w
ja ski niach z re bre athe rem w si de mo un cie,
nur ko wa nia w ja ski niach ze sku te rem, nur -
ko wa nia w ko pal niach. Z punk tu wi dze nia
ni niej szych roz wa żań istot ne bę dą je dy nie
stop nie głów ne.

Po ziom Ca vern Di ver – aby roz po cząć
przy go dę z ja ski nia mi w IANTD mu si my
mieć skoń czo ne rap tem 12 lat, po sia dać
sto pień AOWD i… 10 za lo go wa nych nur -
ko wań. Szko le nie upraw nia nas do nur ko -
wa nia w gra ni cach świa tła dzien ne go z

wy ko rzy sta niem zwy kłej, re kre acyj nej kon -
fi gu ra cji.

Po ziom In tro do Ca ve Di ver – aby kon ty -
nu ować szko le nie na le ży ukoń czyć 15 lat i
po sia dać za lo go wa nych 30 nur ko wań. Co
cie ka we – za miast po zio mu Ca vern mo żna
wy le gi ty mo wać się wcze śniej szym szko le -
niem w za kre sie nur ko wa nia wra ko we go
(Wreck Di ver), co bu dzi lek kie za sta no wie -
nie, wziąw szy pod uwa gę kom plet nie od -
mien ną spe cy fi kę tych śro do wisk. Na tym
po zio mie w dal szym cią gu po słu gi wać bę -
dzie my się kon fi gu ra cją re kre acyj ną.

Po ziom Ca ve/Tech ni cal Ca ve Di ver –
naj wy ższy po ziom za awan so wa nia wy ma -
gał od nas bę dzie 50 za lo go wa nych nur ko -
wań i od by cia wcze śniej szko le nia In tro to
Ca ve. Je że li je ste śmy nur kiem tech nicz nym
(na po zio mie co naj mniej Ad van ced Ni -
trox), mo że my przy stą pić od ra zu do szko -
le nia na po zio mie Tech ni cal Ca ve Di ver.

Re asu mu jąc trud no oprzeć się wra że niu,
że jak kol wiek le gen da To ma Mo un ta i mno -
gość in struk to rów ja ski nio wych IANTD

Szkolenia jaskiniowe – porównanie
Nur ko wa nie ja ski nio we z ro ku na rok sta je się co raz po pu lar niej szą spe -

cja li za cją, na tu ral nym kie run kiem roz wo ju dla żąd nych wy zwań i no wych wra -
żeń nur ków tech nicz nych lub za awan so wa nych nur ków re kre acyj nych. Mi nę ły
bez pow rot nie cza sy, gdy by ło ono za strze żo ne je dy nie dla kil ku na stu osób
w Pol sce, któ re po sia da ły know - how i dzie li ły się nim je dy nie raz do ro ku
pod czas or ga ni zo wa nych w tym ce lu warsz ta tów. Wy da je się, że wcho dze -
nie po pu lar nej ja ski niów ki „pod strze chy” to pro ces, któ ry już nie zo sta nie
za ha mo wa ny, war to więc przyj rzeć się kry tycz nie sys te mom szko le nia ja ski -
nio we go, ja kie ofe ru ją li czą ce się, w na szym kra ju, fe de ra cje.
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spra wia, że kur sy te są ła two do stęp ne i
atrak cyj ne, to ni skie wy ma ga nia wstęp ne i
do pusz czal ność re kre acyj nej kon fi gu ra cji
mo gą bu dzić u nie któ rych kon ster na cję. W

koń cu zga dza my się chy ba wszy scy, że nur -
ko wa nie ja ski nio we wy ma ga naj bar dziej
za awan so wa nych umie jęt no ści. Trud no
rów nież prze wi dzieć, jak po to czy się dal -

szy roz wód fe de ra cji w na szym re gio nie po
wy co fa niu się z niej Cze chów Da vi da Sko -
uma la i Da vi da Ca nie go – przez la ta ko ja -
rzo nych z nur tem ja ski nio wym IANTD w tej
czę ści Eu ro py, men to rów więk szo ści na -
szych pol skich in struk to rów tej fe de ra cji.

CMAS
Ze szły rok przy niósł bar dzo du że oży wie -

nie w ście żce ja ski nio wej ofe ro wa nej przez
KDP/CMAS – kil ku no wych in struk to rów,
któ rzy po ja wi li się w fe de ra cji po wie lo let niej
prze rwie, zda wa ło się w kil ka mie się cy zdo -
mi no wać pol ski ry nek szko leń ja ski nio wych.
By ło to w du żej mie rze spo wo do wa ne sto -
sun ko wo atrak cyj nym pro gra mem szko le nia,
da ją cym du że upraw nie nia ab sol wen tom
koń czą cym kur sy w tej or ga ni za cji. W tym
se zo nie ich ak tyw ność jak by przy ci chła, co
mo że być spo wo do wa ne zmia na mi w ob rę -
bie wspo mnia ne go pro gra mu. Ak tu al nie sys -
tem skła da się z trzech stop ni, na zwa nych
zgod nie z ty po wą dla KDP no men kla tu rą I,
II -i III. Ry su ją się one na stę pu ją co:

Płe two nu rek Ja ski nio wy I stop nia – kla -
sycz ny kurs ca vern (wiek mi ni mum to 16 lat!)
upraw nia ją cy do nur ko wa nia w za kre sie
świa tła dzien ne go, w miej scach ze sta łym
opo rę czo wa niem, mak sy mal nie 50 me trów
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od wej ścia, w miej scach prze stron nych i po -
zba wio nych skrzy żo wań po rę czó wek. Kurs
mo że być re ali zo wa ny z wy ko rzy sta niem
kon fi gu ra cji re kre acyj nej. Py ta nie ja kie na su -
wa się sa mo – czym ró żnią się te upraw nie -
nia od ty po wych umie jęt no ści po sia da nych
nur ka AOWD?

Płe two nu rek Ja ski nio wy II stop nia –
pierw szy kurs upraw nia ją cy do nur ko wa nia
we wnątrz ja ski ni, do głę bo ko ści mak sy mal -
nej 30 me trów.

Płe two nu rek Ja ski nio wy III stop nia – kurs,
któ ry mo gli by śmy na zwać po zio mem full
ca ve, gdy by nie fakt, że upraw nia do nur -
ko wa nia w ja ski niach je dy nie do głę bo ko ści
40 me trów. CMAS od lat ko ja rzo ny jest
głów nie z re kre acją, więc nie dzi wi fakt, że
pro gram szko le nia nie prze wi du je te go, co
mo gli by śmy na zwać tech nicz nym nur ko -
wa niem ja ski nio wym.

PSAI
Ta dość po pu lar na, głów nie w Pol sce, fe -

de ra cja po sia da licz ne ka dry in struk to rów
ja ski nio wych. Stwo rzy ła sys tem skła da ją cy
się z trzech stop ni głów nych – In tro to Ca -
ve, Full Ca ve Di ver, Mul ti sta ge Ca ve Di ver
oraz dwóch po bocz nych – upraw nień na
sku te ry i do nur ko wa nia w ko pal niach.
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In tro to Ca ve – kurs upraw nia ją cy do nur -
ko wa nia po sta łym opo rę czo wa niu do głę -
bo ko ści 30 me trów (czy li nie wie le mniej
niż CMAS Full Ca ve), z li mi tem ga zu 1/6,
bez ogra ni czeń od le gło ścio wych i wy ni ka -
ją cych z wi docz no ścią świa tła dzien ne go.

Full Ca ve Di ver – kurs zwięk sza ją cy li mit
ga zu do 1/3 po sia da ne go za pa su oraz umo -
żli wia ją cy pe ne tra cję cią gów bocz nych.

Mul ti sta ge Ca ve Di ver – jest to szko le nie
full ca ve roz sze rzo ne o mo żli wość wy ko ny -
wa nia nur ko wań de kom pre syj nych.

Cię żko oprzeć się wra że niu, że w po rów -
na niu do dwóch po przed nich sys te mów
PSAI pod cho dzi do te ma tu du żo mniej za -
cho waw czo, da jąc jed nak w za mian dość
spo ry pa kiet upraw nień już na po cząt ku
przy go dy z ja ski nia mi.

IDF
Naj młod sza fe de ra cja na na szym ryn ku

zda je się sta wiać (słusz nie bądź nie) na
mak sy mal ną pro sto tę. Sys tem zbu do wa ny
jest na trzech stop niach – Ca ve Di ver, Full
Ca ve Di ver, Expe di tion Ca ve Di ver. Upraw -
nie nia do pro wa dze nia tych szko leń w Pol -
sce po sia da ją na dzień dzi siej szy je dy nie
dwie oso by, ka dra nie jest więc zbyt po kaź -
na, co być mo że po ma ga w za rzą dza niu ja -
ko ścią, zmniej sza jed nak do stęp ność
szko leń.

Ca ve Di ver – wy ma ga nia wstęp ne wy da -
ją się naj wy ższe z do tych czas oma wia nych
sys te mów – są to stop nie Re scue Di ver oraz
De ep Di ver oraz do świad cze nie w ze sta wie
dwu bu tlo wym – twin set lub si de mo unt.
Zgod nie z opi sem kurs skła da się z du żej
czę ści open wa ter, w trak cie któ rej ćwi czo -
ne są umie jęt no ści oraz sce na riu sze awa ryj -
ne, by na stęp nie zdo by te umie jęt no ści
zwe ry fi ko wać pod fi zycz nym stro pem.



Nuras.info 6/2016

74

Szko le nie upraw nia do nur ko wa nia do 200
me trów od wej ścia w obiek tach (ja ski niach
lub bu dow lach) po sia da ją cych sta łe opo rę -
czo wa nie.

Full Ca ve Di ver – szko le nie, któ re od by -
wa się w ca ło ści w wa run kach ja ski nio wych
upraw nia do nur ko wa nia bez ogra ni czeń
od le gło ścio wych ani głę bo ko ścio wych (je -
dy ne ogra ni cze nia wy ni ka ją z po sia da nych
upraw nień mie szan ko wych).

Expe di tion Ca ve Di ver – dość ory gi nal ny
kon cept prze zna czo ny dla do świad czo nych
nur ków ja ski nio wych, któ rzy chcie li by po -
sze rzyć swój warsz tat. Szko le nie sta no wi
po łą cze nie umie jęt no ści z za kre su tech -
nicz ne go nur ko wa nia ja ski nio we go i tech -
nik ja ski nio wych sto so wa nych przez
gro to ła zów. Zgod nie z opi sem w ra mach
kur su nur ku je się w kon fi gu ra cjach si de mo -
unt, no mo unt, po ko nu je sy fo ny i su che par -
tie ja skiń, uczy kar to wać, uży wać
sku te rów… Jak kol wiek kurs wy da je się da -
wać po kaź ną daw kę wie dzy, to nie przy -
zna je żad nych do dat ko wych upraw nień –
na le ży się więc spo dzie wać, że nie bę dzie
cie szył się szcze gól ną po pu lar no ścią.

Re asu mu jąc – za uwa żyć na le ży, że jak -
kol wiek na zew nic two stop ni w po szcze gól -
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nych fe de ra cjach jest zbie żne to, jak to
zwy kle by wa, dia beł tkwi w szcze gó łach.
Sto pień o tej sa mej na zwie fe de ra cji X nie
upraw nia nas prak tycz nie do ni cze go, pod -
czas gdy w fe de ra cji Y da je po kaź ny pa kiet
mo żli wo ści. Fe de ra cje ró żnią się od sie bie
rów nież po zio mem roz drob nie nia ście żki
ja ski nio wej – jed ne two rzą kur sy na ka żdą
umie jęt ność ja ski nio wą, dru gie „pa kie tu ją”
je w du że blo ki. Któ re po dej ście jest wła -
ściw sze, ka żdy mu si oce nić we wła snym
za kre sie, ja zaś mam na dzie ję, iż po mo głem
nie co w do ko na niu od po wied nie go wy bo -
ru!

Ar ka diusz Gło wac ki

Full Ca ve Di ver

Chcesz opisać
wyjątkowe

nurkowanie?
Chcesz się podzielić

ciekawymi
informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://www.wioskasos.org
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Kom pu te ry mar ki She ar wa ter, po -
przed ni mo del Pe trel 2 czy obec ny
Per dix, są jed ny mi z bar dziej ce nio -
nych kom pu te rów wie lo ga zo wych dla
nur ków tech nicz nych. Cał kiem nie -
daw no zna na wło ska fir ma Di ve Sys -
tem za pro po no wa ła swo je roz wią za-
nie skie ro wa ne do nur ków tech nicz -
nych – kom pu ter RA TIO iX3M Tech+.

Dzię ki uprzej mo ści Krzyś ka Gaw roń skie -
go, dys try bu to ra mar ki RA TIO na Pol skę,
do sta łem je den z ich mo de li (wer sja dla
nur ko wań TMX na obie gach otwar tych) do
te stów. Ja ko że do tej po ry uży wa łem She -
ar wa te ra Pe tre la, po sta no wi łem prze pro wa -
dzić test po rów nu ją cy tych dwóch
„ma szyn”. Chciał bym od ra zu do dać, że
Ra tio te sto wa łem tyl ko przez pięć dni i w

Shearwater Perdix/Petrel 
vs RATIO iX3M Tech+
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cza sie pro wa dze nia kur su Ad van ced Tri -
mix, więc nie mo głem mu po świę cić ca łej
mo jej uwa gi. W związ ku z tym, być mo że
nie roz po zna łem wszyst kich je go mo żli wo -
ści, ale chciał bym się po dzie lić wstęp ny mi
wnio ska mi, za tem za cznij my od po cząt -
ku…

Pierw sze wra że nie
Kom pu ter jest nie co więk szy niż Pe trel

(więk szy wy świe tlacz). Dla osób o bar dzo
krót kim przed ra mie niu mo że oka zać się tro -
chę za du ży (w tym przy pad ku Per dix mógł -
by być lep szy), ale dzię ki te mu jest bar dzo
czy tel ny, co w wa run kach nur ko wań bar -
dzo głę bo kich, a szcze gól nie w wo dach
ciem nych, mo że oka zać się istot ną ce chą,
choć obec nie więk szość firm po dą ża w kie -
run ku zmniej sza nia roz mia rów. Czy do -
brze, to już kwe stia na sze go wy bo ru
(oso bi ście pre fe ru ję jed nak więk sze i czy tel -
niej sze, z wie kiem wzrok nie ste ty nie chce
się po lep szać)

Pa trząc na je go obu do wę, wy da je się być
bar dzo so lid ną kon struk cją (po dob nie jak
Pe trel), co jest istot ne, gdyż je go za da niem
jest być na szym kom pa nem głę bo ko i da le -
ko od po wierzch ni. W Ra tio przy ci ski do
ob słu gi kom pu te ra nie są po bo kach, jak w

Pe tre lu, ale od do łu, są aż czte ry. Na po -
cząt ku wy da wa ło mi się to zbyt du żą licz bą,
ale ideą twór cy za pew ne by ło, aby da ny
przy cisk ob słu gi wał np. funk cję wy świe tla -
ną nad nim (ob słu ga in tu icyj na), co jest cie -

ka wym roz wią za niem. Chwi lę za ję ło mi
przy zwy cza je nie się do dol ne go roz kła du
wszyst kich przy ci sków, co mo że wy da wać
się nie co „dziw ne” (rzad kość wśród kom -
pu te rów), ale bar dzo szyb ko za uwa ży łem
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po zy tyw ną te go stro nę. Oso bi ście pre fe ru ję
umiej sco wie nie kom pu te ra jak naj bli żej
nad garst ka (lep sza je go wi docz ność) i tu jest
czę sty pro blem z przy ci ska mi po pra wej
stro nie kom pu te ra (w przy pad ku przy pię cia
kom pu te ra na le wej rę ce) – do stęp do nich
mo że być utrud nio ny po przez np. du że
pier ście nie od su chych rę ka wic. Ten fakt

był dla mnie bar dzo de ner wu ją cy w kom -
pu te rach au striac kiej fir my Sea Be ar (je den
pra wy przy cisk/po krę tło) – czę ste nie chcia -
ne prze łą cza nie pier ście niem me nu w cza -
sie nur ko wa nia.

Przy ci ski w Ra tio na po wierzch ni prze łą -
cza się dość cię żko (ta drob na wa da zo sta -
ła już usu nię ta przez pro du cen ta), ale pod

wo dą ła twiej. W Pe tre lu przy ci ski są po bo -
kach i na tej sa mej wy so ko ści co ca ła obu -
do wa, co po wo du je, że na po cząt ku trze ba
się „na uczyć” ich umiej sco wie nia i cza sem
chwi lę nam zaj mie za nim je na mie rzy my,
szcze gól nie w gru bej rę ka wi cy. Jed na kże ta
ce cha mi ni ma li zu je ry zy ko przy pad ko we go
wci śnię cia (brak od sta wa nia po za ob rys
obu do wy).

W Ra tio przy ci ski funk cyj ne wy sta ją po -
za obu do wę na kil ka mi li me trów i są w ko -
lo rze srebr nym, co uła twia bez pro ble mo we
(na wet po ciem ku) ich włą cze nie. Ry zy ko
przy pad ko we go na ci śnię cia pro du cent wy -
eli mi no wał po przez wy móg mi ni mal nej si -
ły, ale mo im zda niem ak cep to wal nej na wet
dla drob nych Tec pań (naj ła twiej przy ci skać
kciu kiem, a po zo sta ły mi pal ca mi przy trzy -
mu je my gór ną część obu do wy).

Wnio sek: cie ka we roz wią za nie w Ra tio
w kwe stii dol ne go roz kła du przy ci sków.

Czas pod wo dę i wnio ski czy Ra tio do -
trzy ma kro ku She ar wa te ro wi

Więk szość obec nie do stęp nych kom pu -
te rów wie lo ga zo wych ma bar dzo po dob ne
funk cje i mo żli wo ści. W związ ku z tym, dla
mnie, jed ną z wa żniej szych cech jest in tu -
icyj na ob słu ga. Spo tka łem się z kom pu te ra -
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mi, w któ rych np. funk cja zmia ny ga zu jest
na ty le „skom pli ko wa na”, że wy ma ga nie -
ma lże na ucze nia się na pa mięć se kwen cji
przy ci sków, co nie jest do bre dla urzą dzeń,
któ re ma my za bie rać da le ko i głę bo ko, bo
tam na sza gło wa nie jest już ta ka „mą dra”
jak na po wierzch ni. W związ ku z po wy -
ższym po sta wi łem kom pu te ro wi Ra tio wy -
so ko po przecz kę, po sta no wi łem za brać go
na nur ko wa nie de kom pre syj ne na 60 m,
bez za po zna wa nia się z in struk cją ob słu gi i
spraw dzić, czy dam ra dę nim ob słu żyć nur -
ko wa nie (oczy wi ście Pe trel był mo im za -
bez pie cze niem). Na 10 mi nut przed
roz po czę ciem nur ko wa nia usia dłem i za -
czą łem usta wiać al go rytm, kon ser wa tyzm,
pre fe ren cje przy stan ków i naj wa żniej sze,
czy li ga zy. I tu mo je du że za sko cze nie, me -
nu ob słu gi wa ło się dość pro sto, wszyst kie
funk cje usta wi łem w kil ka mi nut. Pod wo dą
Ra tio wy świe tla bar dzo przy jem nie i czy tel -
nie wszyst kie naj wa żniej sze in for ma cje
(głę bo kość, czas nur ko wa nia, naj bli ższy su -
fit de kom pre syj ny i dłu gość przy stan ku, cał -
ko wi ty czas do wy nu rze nia, obec nie
ob słu gi wa ny gaz i ci śnie nie par cjal ne tle nu
w da nym mo men cie). Bar dzo po moc nym
roz wią za niem jest po ka zy wa nie pręd ko ści

wy nu rza nia, ale rów nież – co jest bar dzo
wa żne dla nur ko wań głę bo kich – pręd ko ści
za nu rza nia. War tość po da wa na jest do kład -
nie w me trach na mi nu tę ze zmie nia ją cą się
strzał ką w dół lub w gó rę. W kom pu te rach
She ar wa ter te war to ści przed sta wia ne są w
po sta ci gra fi ki czy li strzał ki.

A jak ze zmia ną ga zu w Ra tio pod czas
nur ko wa nia? W mo men cie zbli ża nia się do

głę bo ko ści, na któ rej bę dzie mógł być uży -
ty na stęp ny gaz, Ra tio pod świe tla opis mie -
szan ki, któ ra jest obec nie ob słu gi wa na.
Na ci śnię cie przy ci sku (przy po mi nam, że są
czte ry), któ ry jest na wy so ko ści mi ga ją cej
pod po wie dzi (in tu icyj ny wy bór) po wo du je
po ka za nie się na ca łym ekra nie su ge ro wa -
ne go do zmia ny ga zu z funk cją wy bo ru
„tak” lub „nie” i ak cep tu je my przy ci ska mi
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od stro ny „tak” lub stro ny „nie”. Pro ste i bar -
dzo in tu icyj ne – du ży plus.

W stan dar dzie Ra tio ma my do wy bo ru
dwa al go ryt my, je den mniej obec nie mod -
ny, ale wciąż sto so wa ny przez wie lu nur -
ków VPM oraz dru gi – naj czę ściej obec nie
uży wa ny i wy stę pu ją cy w więk szo ści kom -
pu te rów trmi xo wych – Buhl mann z GF (gra -

dient fac tors). Mo im zda niem, ten ostat ni
jest cie ka wym roz wią za niem, ale nie do
koń ca mnie prze ko nu je dla nur ko wań bar -
dzo głę bo kich (100 m+) ze wzglę du na
dość płyt ki roz kład pierw szych, czy li „głę -
bo kich”, przy stan ków (po mi ja jąc oczy wi -
ście mo żli wość zmia ny war to ści gra dient
fak to rów). Wie le ze swo ich nur ko wań po -

ni żej 100 m, a na li czy łem ich spo ro po nad
100, wy ko ny wa łem na kla sy ku, czy li al go -
ryt mie Buhl mann z de ep sto pa mi Py le – Z -
-plan ner czy sta ra wer sja kom pu te ra VR3.
Wie le osób mo że po wie dzieć, że to już
prze ży tek, he re zja, ale ja za wsze naj le piej
czu łem się po mo ich głę bo kich nur ko wa -
niach wła śnie pla nu jąc z tym kla sy kiem.
Obec nie, uży wa jąc np. Pe tre la, do rzu ca łem
so bie je den czy dwa ta kie głę bo kie przy -
stan ki dwu mi nu to we po ni żej pierw sze go
su fi tu wy ni ka ją ce go z GF, któ re Pe trel oczy -
wi ście wkal ku lo wał w ca ły pro fil de kom pre -
sji. I tu wiel ka nie spo dzian ka w Ra tio –
dru gi al go rytm, któ ry mo że my so bie usta -
wić, czy li Buhl mann z GF, ma jesz cze do -
dat ko wą funk cję, któ rą mo żna so bie
włą czyć – przy stan ki Py le’a. Pod czas nur -
ko wa nia kom pu ter pod po wia da ta ki głę bo -
ki de ep stop, ale je go wy ko na nie nie jest
ob li ga to ryj ne. Ina czej mó wiąc, omi nię cie
go nie jest trak to wa ne przez kom pu ter ja ko
„po mi nię ta de kom pre sja”. Cie ka wost ka, z
któ rą nie spo tka łem się w in nych kom pu te -
rach, mo im zda niem przy dat na.

Ko lej nym ele men tem, któ ry po rów na łem,
to mo żli wość pla no wa nia nur ko wa nia na
kom pu te rze. Oba ta ką funk cję po sia da ją,
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ale tu She ar wa te ry wy gry wa ją, po nie waż
po sia da ją mo żli wość wsta wie nia war to ści
SAC, czy li po wierzch nio we go zu ży cia ga -
zu nur ka i co za tym idzie oce ny ilo ści po -
szcze gól nych ga zów, ja kie mu si my za brać
na da ne nur ko wa nie. Oczy wi ście ta kie pla -
no wa nie mo że być tyl ko wstęp ne, po nie -
waż ża den z kom pu te rów nur ko wych nie
po sia da tak roz bu do wa ne go i szcze gó ło we -
go pla ne ra, ja kie ma my do dys po zy cji na
PC, smart fo ny czy ta ble ty. I to aku rat, mo im
zda niem, jest do bre, bo pla no wa nie po wa -

żnych i wie lo ga zo wych nur ko wań na ma -
łym mo ni tor ku, tuż przed wej ściem do wo -
dy, to pro sze nie się o kło po ty. Pla no wa nie
de kom pre sji, ro dza ju i ilo ści ga zów itd. to
naj wa żniej szy i wy ma ga ją cy naj więk szej
uwa gi ele ment ka żde go nur ko wa nia tech -
nicz ne go.

Pa mię taj my, że to co dzie je się pod wo -
dą, jest naj czę ściej tyl ko skut kiem te go, co
i jak przy go to wa li śmy i usta li li śmy przed
nur ko wa niem, a kom pu te ry nur ko we po ka -
zu ją tyl ko kon se kwen cje prze by wa nia na -

sze go cia ła pod wo dą. Na wet naj lep szy
kom pu ter nie jest w sta nie prze wi dzieć na -
szych przy szłych ru chów.

Kom pu te ry by ły te sto wa ne pod czas nur -
ko wań na głę bo ko ści 60-85 me trów z uży -
ciem po wie trza, ni tro xów i tri mi xów
(mak sy mal nie czte ry ga zy).

Re asu mu jąc mo je krót kie po rów na nie
uwa żam, że kom pu ter RA TIO iX3M Tech+
mo że być god nym kon ku ren tem dla Per di -
xa czy Pe tre la, ka żdy z nich ogól ne funk cje
ma po dob ne, a ró żnią się cie ka wost ka mi, o
któ rych na pi sa łem. Ana li zu je my, my śli my i
wy bie ra my to, co dla nas bę dzie naj cie kaw -
sze i naj lep sze. Je dy nym zna kiem za py ta nia
na tę chwi lę dla kom pu te rów Ra tio (ze
wzglę du na fakt, że jest to no wy pro dukt)
jest kwe stia ich wy trzy ma ło ści i nie za wod -
no ści w cza sie, ale fir ma Di ve Sys tem ist nie -
je od wie lu lat na ryn ku nur ko wym i sły nie
z pro duk tów wy so kiej ja ko ści, więc oso bi -
ście nie mam tu wąt pli wo ści.

Bez piecz nych nur ko wań tech nicz nych z
na szy mi elek tro nicz nym „bud dy”.

Ce za ry Cza ro Abra mow ski

TDI Ad van ced Tri mix In struc tor Tra iner

De ep Explo rers – Tech ni cal Di ving Te am
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Zapraszamy
na szkolenia
Sidemount 

i Sidemout Tech
w Centrum Nurkowym

Bestdivers
Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl

tel.601321557

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

http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://nalofoty.pl/Wyjazdy
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
http://www.speleonurkowanie.com
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MMaaggaazzyynn  NNuurraass..iinnffoo
ppoobbiieerraannyy  jjeesstt  śśrreeddnniioo  

ww  6655000000  eeggzz..,,
nniiee  mmoożżee  zzaabbrraakknnąąćć  

ww  nniimm  TTwwoojjeejj  rreekkllaammyy
kklliikknniijj  ppoo  sszzcczzeeggóółłyy

http://forum-nuras.com
http://nuras.info/index.php?reklama,18
http://www.oceanx.pl
http://facebook.com/nurkowanietorun
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Mo że tak być, je śli na przy kład
po go da na to nie po zwa la, w je zio -
rze sto ją sie ci al bo z mi lio na in nych
mo żli wych przy czyn.

By łem kie dyś, jesz cze ja ko mło dy in struk -
tor, na nur ko wa niu wra ko wym z Mi cha łem
Po ra dą i Grze go rzem „Ba na nem” Do mi ni -
kiem. Obaj ci ko le dzy by li już wte dy do -
świad czo ny mi, bar dzo głę bo ko cho dzą cy mi
in struk to ra mi nur ko wa nia. Ja ko naj młod szy
sta żem in struk tor w gru pie w ogó le się nie
od zy wa łem, ta kie by ły wte dy zwy cza je.
Wy pły nę li śmy na Za to kę Gdań ską z za mia -
rem za nur ko wa nia na wra ku U -Bo ota le żą -
ce go przy sa mym czub ku Pół wy spu
Hel skie go na głę bo ko ści oko ło 50 me trów.
Mia ło to być trud ne nur ko wa nie i są dzi łem,

że po win no być szcze gól nie sta ran nie przy -
go to wa ne i prze pro wa dzo ne. Po go da by ła
fa tal na, bar dzo sil ny wiatr pod no sił wy so ką,
pra wie pię cio me tro wą fa lę, któ ra rzu ca ła
ma leń ką He stią na wszyst kie stro ny. Ob raz
dna na ekra nie echo son dy od da wał to fa lo -
wa nie. Pan Li sow ski, wła ści ciel ku tra He stia,
któ rym pły nę li śmy by wał nad tym wra kiem
nie raz i do sko na le znał po zy cję, tym bar -
dziej, że brzeg w tym miej scu jest do sko na -
le wi docz ny i oczy wi ście mo żna orien to wać
się po na bie żni kach, czy li sta łych punk tach
na lą dzie, a mgły te go dnia w ogó le nie by -
ło. Moi part ne rzy by li wy raź nie pod nie ce ni
i zde cy do wa ni nur ko wać po mi mo trud nych
wa run ków, fa li unie mo żli wia ją cej utrzy ma -
nie ku tra na po zy cji oraz sztor mo wej de -
kom pre sji, któ ra po tra fi być bar dzo trud na,

bo nur kiem sto ją cym na przy stan ku de kom -
pre syj nym fa la rzu ca na wszyst kie stro ny.
Szu ka li śmy wra ka bez sku tecz nie, bar dzo
dłu go pły wa jąc wzdłuż brze gu w oko li cy,

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Czasem trzeba zrezygnować
z nurkowania lub prowadzenia kursu
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trzy ma jąc się cze go kto miał, że by tyl ko nie
wy le cieć za bur tę od wstrzą sów na wy so kiej
fa li, a ta kże po wstrzy mu jąc wy mio ty, jak kto
umiał. Wy da ło mi się dziw ne, że do świad -
czo ny szy per nie mo że wra ka zna leźć.
Zwłasz cza że jest to szy per miesz ka ją cy w
Gdań sku i wie le ra zy pły wa ją cy nad wrak,
któ ry le ży co praw da głę bo ko, ale nie da le ko
od brze gu, przy wi docz nych na bie żni kach i
w związ ku z tym ła twej na wi ga cji. W pew -
nym mo men cie szy per ro zej rzał się czy nikt
nas nie wi dzi (ko le dzy by li wte dy za nad bu -
dów ką), mru gnął do mnie i wte dy zro zu mia -
łem. Ten do świad czo ny or ga ni za tor wi dząc
stan psy chicz ny swo ich klien tów i cał ko wi -
tą nie mo żli wość nur ko wa nia w ta kich wa -
run kach, po sta no wił po pro stu nie zna leźć
wra ka i po zwo lić nam w ten spo sób wyjść z
ca łej tej spra wy z twa rzą. Tak się też sta ło.
Po krę ci li śmy się jesz cze tro chę po oko li cy,
pu ści li śmy po pa wiu za bur tę i z czy stym su -
mie niem wró ci li śmy do por tu cze kać na lep -
szą po go dę, któ ra do koń ca week en du nie
na de szła, więc się naj zwy czaj niej roz je cha -
li śmy ka żdy w swo ją stro nę. Mi chał Po ra da
i Grze gorz „Ba nan” Do mi nik zgi nę li nie dłu -
go póź niej pod czas swo ich nur ko wań, ale
te go dnia oca le li i jest to mo im zda niem za -

słu ga szy pra Li sow skie go, któ ry uda jąc, że
nie umie zna leźć wra ka po wstrzy mał ca łą tę
sa mo bój czą ak cję.

Wi dząc, że mo gę się od te go or ga ni za to -
ra spo ro na uczyć roz ma wia łem z nim póź -
niej i rze czy wi ście spo ro się na uczy łem.
Opo wia dał mi mro żą ce krew w ży łach hi -
sto rie zwłasz cza o, nie ste ty mu szę to po -
wie dzieć, war szaw skich tu ry stach, któ rzy
po tra fi li po nur ko wa niu, wra ca jąc ku trem
na wy so kiej fa li, wy ska ki wać dla za ba wy za
bur tę w ska fan drach i ka zać ster ni ko wi, że -
by ma new ro wał pod wiatr i fa lę pod no sząc
ich z wo dy, bo prze cież „pła cą i wy ma ga -
ją”. Sło wa, któ rych pod ad re sem ta kich
klien tów uży wał nie na da ją się do dru ku.

Trze ba mó wić lu dziom praw dę
Nur ko wa nie jest nie bez piecz ne i trud ne.

Pa ra fra zu jąc sło wa Umber to Eco mo żna po -
wie dzieć, że nur ko wa nie jest za ra zem „pięk -
ne i strasz ne, jak ar mia do bo ju przy go to wa -
na”. Nie jest tyl ko bez tro ską, nie zo bo wią zu ją -
cą, wa ka cyj ną za ba wą, jak się nie któ rym wy -
da je. Ma my obo wią zek mó wić to lu dziom.

Trze ba zde rzyć w czy jejś gło wie sło wa
„śmierć” i „nur ko wa nie”.

Na uczy ciel jest od po wie dzial ny nie tyl -
ko za sło wa, któ re po wie dział uczniom, ale

ta kże za te, któ rych im nie po wie dział, a po -
wi nien.

Kłam stwo o tym, że nur ko wa nie jest bez -
piecz ne przy nio sło je go au to rom for tu ny, a
na iw nym mło dym nur kom śmierć.

Kie dy na pi sa łem ksią żkę „Wy pad ki nur -
ko we – ana li za gorz kich do świad czeń” re -
ak cje na nią by ły bar dzo ró żne. Na przy kład
kwar tal nik „Pod wod ny Świat” za czął dru -
ko wać ksią żkę w od cin kach, mie sięcz nik
„Nur ko wa nie” za mó wił u mnie od ra zu ar -
ty kuł na te mat wy pad ków nur ko wych, ale
już ma ga zyn „Wiel ki Błę kit” od mó wił w
ogó le pi sa nia o tej ksią żce. Je den z re dak to -
rów po wie dział, że ideą je go pi sma jest pro -
mo wa nie nur ko wa nia ja ko ra do snej
za ba wy i on o za gro że niach in for mo wał nie
bę dzie. Mia łem ocho tę mu przy ło żyć, ale
przy ja cie le mnie po wstrzy ma li.

Spo ro lu dzi nie ste ty wciąż wie rzy, że
nur ko wa nie jest bez piecz ne a za wód in -
struk to ra ła twy. Prze ko nać ich trud no, do -
pó ki sa mo ży cie te go bru tal nie nie zro bi.

Jak po wie dział Ka rol Marks: „z fak tu, że
nie wie le mo żna zro bić nie wy ni ka jesz cze,
że wol no nie ro bić nic”. Trze ba wciąż po -
wta rzać, że nur ko wa nie jest nie bez piecz ne,
że nie wol no do pusz czać do nur ko wań „na
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dzi ko” – po za struk tu rą or ga ni za cyj ną baz.
Że ko niecz ne jest dłu gie i sta ran ne szko le -
nie. Że trze ba na kur sach ana li zo wać punkt
po punk cie wy pad ki nur ko we – nie po to,
by szu kać win ne go, lecz by unik nąć ich na
przy szłość. Że ktoś wy szko lo ny w Egip cie
nie mo że nur ko wać w Pol sce ina czej niż za
rącz kę z in struk to rem itd., itd., itd...

Trze ba mó wić lu dziom praw dę.
Oczy wi ście mó wiąc lu dziom, że nur ko -

wa nie jest nie bez piecz ne, mniej za ro bi my
– bo część osób się zra zi i nie przyj dzie na
kurs, ale na praw dę le piej jest mieć mniej
pie nię dzy i być uczci wym czło wie kiem, niż
spać na for sie a pew ne go dnia stwier dzić,
że się jest za bój cą.

Cię żar od po wie dzial no ści i jak od niej
nie zwa rio wać

Mia łem kil ku let ni okres na po cząt ku ka -
rie ry in struk to ra i or ga ni za to ra nur ko wa nia,
że by łem ab so lut nie prze ko na ny, że pal nę
so bie w łeb, gdy ktoś zgi nie w mo jej ba zie.
Nie chcę i nie umiem te go sko men to wać.
Być mo że zna cze nie miał fakt, że nie mia -
łem wte dy ro dzi ny i nur ko wa nie by ło ca łym
mo im ży ciem. Choć prze cież w du żej mie -
rze na dal tak jest. Mam tyl ko na dzie ję, że
to po ka zu je, jak twar do i po wa żnie za wsze

trak to wa łem swo ją pra cę. Szczę śli wy po -
wrót wszyst kich z nur ko wa nia na dal po zo -
stał mo im ab so lut nym prio ry te tem,
więk szym niż pie nią dze, sła wa, osią gnię ta
głę bo kość i w ogó le co kol wiek. Nie wiem
jed nak, jak za cho wał bym się dziś w ta kiej
sy tu acji, gdy ktoś nie wró ci. Mo że nie bę dę
mu siał się te go do wie dzieć. Trze ba pra co -
wać bar dzo cię żko, ze wszyst kich sił, i mieć
na dzie ję, że wszyst ko do brze się skoń czy.
Nie znam lep szej re cep ty ani na nur ko wa -
nie, ani w ogó le na ży cie.

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 www.ad wo kat.stru gal ski.pl. Jest

zwo len ni kiem su ro wej, wy so kiej od po wie dzial no ści or -

ga ni za to rów spor tu czy re kre acji za bez pie czeń stwo

uczest ni ków. W cza sach gdy pro wa dził ba zy nur ko we,

w pro wa dzo nych przez nie go ba zach w Pol sce i za gra -

ni cą, przez bli sko 20 lat ni gdy nie zda rzył się wy pa dek.

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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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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Ak cja Czysz cze nia Je zio ra Do mi nic -
kie go 2016 do bie gła do szczę śli we go
koń ca. Wszyst kie pla że i akwen na -
da ją się do użyt ku, są bar dziej czy -
ste i za chę ca ją do ko rzy sta nia. 

W tym ro ku, na ucze ni do świad cze niem
lat ubie głych, or ga ni za to rzy jesz cze le piej
wy wią za li się z za da nia. Spraw na re je stra -
cja uczest ni ków i ich wy cho dze nie w te ren
z wor ka mi i rę ka wi ca mi prze bie ga ło bar dzo
szyb ko. W tym cza sie nur ko wie roz kła da li
sprzęt i w po ro zu mie niu z ko or dy na to rem
ak cji pod wod nej, Tom kiem Wło dar cza kiem
z CN Ti ger z Lesz na, prze cho dzi li lub prze -
pły wa li łód ka mi do swo ich sek to rów. Od
sa me go po cząt ku do dys po zy cji nur ków by -
ły dwie sprę żar ki z CN De kom pre sja z
Gnie zna i z CN Octo pus z Lesz na.

Wi docz ność pod wo dą do cho dzi ła do
trzech me trów przy tem pe ra tu rze 17oC.
Nie ste ty śmie ci nas nie za wio dły. Zbie ra li -
śmy pla stik, pusz ki i bu tel ki, sztuć ce, de ski

z gwoź dzia mi, płe twę ste ro wą, oku la ry, za -
pal nicz ki, sło iki, opo ny i wie le in nych.

Nur ko wie przy by li z ró żnych oko lic. By -
li ochot ni cy zrze sze ni i nie zrze sze ni, z Ko -

CJD 2016 – relacja po akcji
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ścia na (CN Try ton), z Gło go wa, ze Śre mu, z
CN Płe twal z Po zna nia, z De kom pre sji i
Octo pu sa, ze Wscho wy, z Lu ba nia Ślą skie -
go, z Ko ło brze gu. Naj młod szy po szu ki wacz
nie chlub nych ar te fak tów XXI wie ku miał
za le d wie 9 lat, a je go star szy ko le ga, któ ry

nur ko wał w mo im te amie pod opie ką Tom -
ka, lat 11.

Oko ło go dzi ny 14 wszy scy za czę li po -
wra cać ze sprzą ta nia, a śmie ci za peł nia ły
kon te ner. Żu rek w wiel kim garn ku był już
go to wy i za chę cał za pa chem czosn ku i bia -

łej kieł ba sy. Grill rów nież cze kał na swo ich
zwo len ni ków. Usta wi ła się dłu ga ko lej ka,
ale dzię ki spraw nej ob słu dze za dzi wia ją co
szyb ko prze su wa ła się do przo du.

Po ak cji czas na roz ryw kę, na po czą tek
wspól ne zdję cie i bie sia da do póź nych go -



Nuras.info 6/2016

90

dzin wie czor nych. Kon kur sy, mu zy ka i wy -
śmie ni te je dze nie, któ re jak co ro ku przy go -
to wy wał Ja rek z po moc ni ka mi. Jak zwy kle
mor sy za li czy ły ką piel, a dzie cia ki mo gły
po pły wać łód ka mi. Do mi nik Za jąc z Błot -
ni cy pil no wał kon te ne ra śmie ci, któ re uro sły
do kil ku na stu me trów sze ścien nych.

Nie ste ty, wciąż nie umie my i nie chce my
dbać o przy ro dę. Wy rzu ca my do słow nie
wszyst ko, choć spa ce ru jąc wo kół je zio ra
wi dać, że śmiet ni ków przy by ło i są dość bli -
sko sie bie na ca łej roz cią gło ści li nii brze go -
wej. A to co się wrzu ci do wo dy? No
prze cież nikt te go nie wi dzi… No chy ba, że

na dep nie na wy sta ją cy z de ski gwóźdź dłu -
go ści 4 cm…

Szko da, że wciąż jest co zbie rać, a po -
zor nie czy ste frag men ty dna z jed nej stro -
ny, od pła ca ją z na wiąz ką du żą ilo ścią
śmie ci z dru giej stro ny.

Wię cej i bar dziej szcze gó ło wo znaj dzie -
cie Pań stwo w re la cji Ma te usza Lu bień ca na
por ta lu e -bosz ko wo:

www.e -bosz ko wo.pl. Są tu wy mie nio ne
wszyst kie fir my, or ga ni za cje, itp. któ re
wspar ły w tym ro ku ak cję. Ze swo jej stro ny,
w imie niu or ga ni za to rów, już te raz za pra -
szam Was na CJD w 2017 ro ku

W cza sie ak cji CJD 2016 ze bra no 17 m3
śmie ci, co wa ży ło 1600 kg

Woj ciech Zgo ła 

woj tek@di ve -ad ven tu re.eu

http://e-boszkowo.pl/index.php?id=64&id_artykulu=1321


Nuras.info 6/2016

91

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 48 35 35

Wy star czy do dać do cie płej wo dy, aby neo pren w Two jej pian ce otrzy mał no we ży cie. Sku tecz nie usu wa po zo sta ło ści or ga nicz ne i
sól z ka żde go ty pu pia nek i neo pre nów. Za po bie ga przed wcze sne mu sta rze niu pian ki  i oksy da cji.
Sys tem do pie lę gna cji neo pre nu i sprzę tu wod ne go.Za le ca ne jest my cie ręcz ne po ka żdym uży ciu i do kład ne spłu ka nie. Szcze gól -
nie na le ży wy prać pian kę wy po ży czo ną przed uży ciem. Wy wa żo ny sys tem do pie lę gna cji neo pre nu i sprzę tu wod ne go.

Kon cen trat był te sto wa ny przez 18 mie się cy przez ze spół ar che olo gów pod wod nych od oce anu
spo koj ne go do pol skich je zior. Wi docz ne efek ty (za pach, ko lor i brak pod ra żnień na skó rze) nur ko -
wie uzy ski wa li po dwu trzech pra niach.Płyn nasz jest uży wa ny przez szko ły nur ko we i wy po ży czal nie
pia ne do nur ko wa nia. sys te ma tycz ne sto so wa nie pły nu za po bie ga po wsta wa niu bak te rii i grzy -
bów.
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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 czyli się ko lej ni pa sjo na ci.
Sta ro stwo od wie dzili 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.

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

Jezioro tajemnic

znalezione nad jez. Drawsko
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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 2012 r. 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 rozmo 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.

Wieslaw Piotrowski otrzymuje Certyfikat

Dariusz de Lorm otrzymuje Certyfikat
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Zna lazł się au tor li stu w sło iku!

Po szu ki wa nia przy nio sły sku tek.
Po mógł ar ty kuł w piąt ko wym „Fak -
cie”! Wła śnie otrzy ma li śmy in for ma cję
zwrot ną od au to ra li stu za mknię te go
w sło iku. Pra wie 40 lat te mu za ło ga
jach tu „Wy ga” wrzu ci ła go do je zio -
ra Draw sko. List nie daw no od na lazł
nad Dra wą Zyg munt Da nie lew ski z
Go spo dar stwa Agro tu ry stycz ne go
Rze po wo.

Po na gło śnie niu spra wy w ra mach Ak cji
„Je zio ro Ta jem nic” pro wa dzo nej przez Po -
wiat Draw ski, spra wą za in te re so wa ły się re -
gio nal ne i ogól no pol skie me dia, w tym
dzien nik „Fakt”. Pan An drzej Dę biec, twór -
ca cer ty fi ka tu, jest Ko man do rem Klu bu Mo -
rza „Zej man” w Gdań sku.

– In for ma cję o od na le zie niu cer ty fi ka tu
otrzy ma łem w dniu uka za nia się ar ty ku łu w
„Fak cie”, ale od na le zie nie zdjęć z rej su za ję -

ło mi kil ka dni – re la cjo nu je. - Dzię ku ję za
za in te re so wa nie wy da rze niem, dzię ki cze mu
po wró ci ły do nas pięk ne wspo mnie nia i po -
wstał po mysł rej su sen ty men tal ne go do prze -
szło ści po prze pięk nym je zio rze Draw sko.
Ser decz nie po zdra wiam w imie niu za ło gi.

Eki pa „Je zio ra Ta jem nic” rów nież po -
zdra wia ca łą za ło gę „Wy gi”!

Za pra sza my do za po zna nia się z krót ką
re la cją z tam te go rej su.

Ka pi tan jach tu i twór ca cer ty fi ka tu An drzej
Dę biec w stro ju let nim

Po stój przy brze gu. Jacht przy cu mo wa li śmy do drze wa



Nuras.info 6/2016

95

O spra wie pi sa li śmy tu taj: http://je zio ro -
ta jem nic.pl/zna le zi sko -ze -slo ika/ 

Eks pe dy cja „Za to pio ny Po li gon”!
W ra mach Ak cji Eks plo ra cyj no –

Hi sto rycz nej „Je zio ro Ta jem nic” w je -
zio rze Draw sko w Cza plin ku od bę -

Wpły wa my w rze kę Dra wę. Od le wej: za ło gant ki Ela i Ewa. Przy ste rze Ro mek

Umę czo na za ło ga ma nie tę gie mi ny. Prze pra wa
do jez. Rze pow skie go nie uda ła się

By li śmy na je zio rze i w prze pięk nych za to kach je dy ną jed nost ką ża glo wą. Nie na po tka li śmy że glu jąc ani
jed ne go jach tu
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dzie się nur ko wa nie, któ re go ce lem bę dzie zdo by -
cie do ku men ta cji fo to gra ficz nej i fil mo wej za to pio -
ne go oko ło dwa wie ki te mu woj sko we go pla cu
ćwi czeń. Kie dy? Pod czas naj bli ższe go „dłu gie go”
week en du, w dniach 27 i 28 ma ja 2016 ro ku. Mo -
żna przyjść i po pa trzeć.

Za to pio ny plac ma new ro wy hu sa rii pru skiej to dru ga, po
„U -Bo otach”, wiel ka le gen da je zio ra Draw sko. Gru pa nur -
ków ma za miar zlu stro wać oko li ce ta jem ni cze go, ni gdy bez -
po śred nio nie ba da ne go woj sko we go pla cu, któ ry – jak
wska zu je miej sca le gen da – w cią gu chwi li osu nął się na dno
je zio ra Draw sko. Gru pie prze wo dzić bę dzie Da riusz de
Lorm, naj lep szy in struk tor nur ko wy świa ta A.D. 2013.

Ist nie nie ano ma lii na dnie uda ło się już po twier dzić. Do -
ko nał te go An drzej Osad czuk z Uni wer sy te tu Szcze ciń skie -
go, Dok tor na uk o Zie mi. Przy oka zji pro wa dze nia in nych
ba dań na je zio rze Draw sko, po sta no wił spraw dzić ta kże sta -
rą cza pli nec ką le gen dę i spe ne tro wać akwen na wy ty po wa -
nym wcze śniej ob sza rze w Za to ce Ma new ro wej.

– W ba da niach pro wa dzo nych przy współ pra cy In sty tu tu
Mor skie go w Gdań sku uży łem so na ru, któ ry śle dził po -
wierzch nię dna i szu kał znaj du ją cych się tam obiek tów.

Ob raz so na ro wy wska zał, że na prze ciw miej sca, w któ -
rym znaj du je się obec nie cza pli nec kie tar go wi sko, na głę bo -
ko ści 16 me trów znaj du je się nie na tu ral nie pła ski obiekt o
po wierzch ni aż 80 na 60 me trów. Po zo sta ło ści daw ne go pla -
cu przy kry wa war stwa mu łu, a ka żda pró ba roz grze ba nia go
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po wo du je wznie sie nie się gę stej za wie si ny,
któ ra moc no ogra ni cza i tak już sła bą wi -
docz ność na tak znacz nej głę bo ko ści. Tym
nie mniej, na ob ra zie so na ro wym dna do -
strze żo no za ry sy pro sto kąt ne go obiek tu,
któ ry nie mal przy le ga do brze gu je zio ra.

Jak mo gło dojść do te go, że przy brze żny
frag ment te re nu o du żej po wierzch ni na gle
zna lazł się pod wo dą? Zda rza się, że po -
dob ne zja wi ska za cho dzą wsku tek lo kal ne -
go wstrzą su tek to nicz ne go. Tak mo gło być
i w tym przy pad ku, jed nak nie jest wy klu -
czo ne, że do zda rze nia te go przy czy nił się
sam czło wiek. 

Jak wska zu je dr A. Osad czuk, któ ry od -
krył pod wod ny plac przy po mo cy so na ru,
„w sy tu acji, gdy stro mo na chy lo ny stok jest
w sta nie rów no wa gi chwiej nej, na wet nie -
wiel ki im puls mo że spo wo do wać je go osu -
nię cie się. 

W tym przy pad ku ta kim im pul sem mo gła
być na przy kład sal wa ar mat nia od da na na
woj sko wym pla cu ćwi czeń. Jest to o ty le
praw do po dob ne, że w opo wie ściach o tym
wy da rze niu po ja wia ją się wzmian ki, ja ko -
by mia ło ono mieć miej sce w noc syl we -
stro wą”.

O za to pie niu woj sko we go pla cu
ćwi czeń – raz jesz cze

Oso by, któ re fa scy nu ją się ta jem -
ni ca mi je zio ra Draw sko z pew no ścią
za in te re su je ze sta wie nie nie któ rych
źró deł in for ma cji zwią za nych m.in. z
le gen dar nym za to pio nym pla cem.
Opra co wa nie przy go to wał Zbi gniew
Ja nu sza niec.

W mie sięcz ni ku „Unser Pom mer land”,
ze szyt nr 5 z 1932 ro ku na str. 143-148
znaj du je się ar ty kuł „Die Stadt Tem pel -
burg”, któ re go au to rem jest Franz Bau ers,
peł nią cy w la tach 1920-1933 funk cję bur -
mi strza Cza plin ka (wów czas: Tem pel bur -

ga). W ar ty ku le tym znaj du je się m.in. opis
XVIII -wiecz ne go wy da rze nia, któ re ob ro sło
z cza sem wie lo ma le gen da mi.

Przy ta czam skrót tłu ma cze nia te go opi -
su: „Oko ło 1790 ro ku, pew nej zi mo wej no -
cy w bez po śred nim są siedz twie mia sta
za to pio ny zo stał na gle w wo dach je zio ra
Draw sko te ren o po wierzch ni 6 mórg. Na
te re nie tym znaj do wał się plac ćwi czeń tu -
tej sze go gar ni zo nu. Jesz cze dzień wcze śniej
ćwi czo no na tym pla cu“.

Franz Bau ers do da je, że w stycz niu 1925
ro ku po dob ne zda rze nie mia ło miej sce na
je zio rze Pi le w po bli żu miej sco wo ści Dum -
mer sitz (obec nie: Dą bro wi ca). Je zio ro po -
chło nę ło tam po ro śnię ty so sna mi pół wy sep
o po wierzch ni oko ło 2 mórg. W wy ni ku
obu tych wy da rzeń la tem 1926 ro ku ber liń -
ska in sty tu cja Preußische Geo lo gi sche Lan -
de san stalt pod ję ła sze ro ko za kro jo ne
ba da nia geo fi zycz ne w oko li cach Cza plin -
ka. Przy pusz cza no, że zja wi sko za pa da nia
się grun tu mo że mieć zwią zek z po kła da mi
so li.

Po wy ko na niu sze re gu od wier tów jed no -
znacz nie stwier dzo no, że złóż so li w oko li -
cach Cza plin ka nie ma. Stwier dzo no
na to miast, że wy stę pu ją ca w oko li cach
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Cza plin ka struk tu ra głęb szych warstw grun -
tu sprzy ja zja wi sku wy płu ki wa nia przez
wo dę pod ziem nych ko mór (pie czar). Nie -
któ re ob ni że nia te re no we lub cha rak te ry -
stycz ne lej ko wa te za głę bie nia w dnie je zior
po wsta ły praw do po dob nie w prze szło ści na
sku tek za pad nię cia wy płu ka nych przez wo -
dę pie czar. W je zio rze Draw sko znaj du je
się wie le ta kich za głę bień o stro mych brze -
gach. Jed no z nich znaj du je się w Za to ce
Ma new ro wej w po bli żu miej sca, gdzie w
XVIII wie ku wo dy po chło nę ły woj sko wy
plac ćwi czeń. Frag ment przy brze żne go te -
re nu z pla cem ćwi czeń wła ści wie nie za -
padł się, lecz osu nął się do wo dy po stro mej
po chy ło ści pro wa dzą cej w kie run ku dna
głę bo kie go le ja w dnie je zio ra.

Bar dzo po dob ną treść od naj du je my w
ksią żce Lo tha ra Ra at za „Tem pel burg. Die
Ge schich te einer pom mer schen Kle in stadt”
z 1983 r. na str. 49-50, w pod roz dzia le za -
ty tu ło wa nym „Ein Schreck in der Abend -
stun de”. Znaj du je my w nim istot ną
in for ma cję mó wią cą, że za to pie nie woj sko -
we go pla cu ćwi czeń nie po cią gnę ło za so -
bą żad nych ofiar. Ksią żka ta nie jest, co
praw da, opra co wa niem na uko wym, ale ma
tę za le tę, że po da ny jest w niej wy kaz li te -

ra tu ry, z któ rej ko rzy stał au tor. An drzej
Osad czuk – pra cow nik na uko wy Wy dzia łu
Na uk o Zie mi (Za kład Geo lo gii Mo rza) Uni -
wer sy te tu Szcze ciń skie go – opu bli ko wał w
cza so pi śmie „Ma ga zyn Nur ko wa nie” nr 12
z 2010 ro ku ar ty kuł „Zo ba czyć nie wi dzial -
ne. Ta jem ni ce je zio ra Draw sko”. Szcze ciń -
ski na uko wiec za pre zen to wał w tym
ar ty ku le wy ni ki ba dań, któ re w spo sób jed -
no znacz ny po twier dzi ły ist nie nie pod wod -
ne go osu wi ska po wsta łe go na sku tek
osu nię cia się do wód je zio ra czę ści przy -
brze żne go te re nu. Dzię ki tym ba da niom zo -
sta ło do kład nie zlo ka li zo wa ne miej sce,
gdzie w XVIII stu le ciu do szło do osu nię cia
grun tu oraz usta lo no po wierzch nię ob ję tą
tym nie zwy kłym wy da rze niem. W „Ku rie -
rze Cza pli nec kim” nr 65 ze stycz nia 2012
r. na str. 14, w ar ty ku le z se rii „Ta jem ni ce
Je zio ra Draw sko” pt. „Pod wod ne osu wi sko”
przed sta wi łem Czy tel ni kom usta le nia do ko -
na ne przez An drze ja Osad czu ka pod czas
ba da nia dna Za to ki Ma new ro wej, wy ko rzy -
stu jąc tę oka zję do wal ki z ab sur dal nym mi -
tem mó wią cym ja ko by ca ła ta za to ka
po wsta ła w wy ni ku XVIII -wiecz ne go za pad -
nię cia grun tu. Ar ty kuł do stęp ny jest na por -
ta lu in ter ne to wym Gmi ny Cza pli nek

http://wro ta cza pli nek.pl w dzia le „Pu bli ka -
cje lo kal ne”.

Był pierwszy rekonesans

nad Drawskiem

W czwar tek 12 ma ja br. do Cza -
plin ka przy by ła gru pa po nad pięć -
dzie się ciu osób z Uni wer sy te tu
Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu.
Prze wo dził im Pro rek tor UAM prof.
dr hab. Zbi gniew Pi lar czyk, Kie row -
nik Za kła du Hi sto rii Woj sko wej In sty -
tu tu Hi sto rii UAM.

jezioro Drawsko
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W ra mach pro wa dzo nej przez po wiat
draw ski Ak cji Eks plo ra cyj no – Hi sto rycz nej
„Je zio ro Ta jem nic” gru pa zre ali zo wa ła
wstęp ny re ko ne sans w nie któ rych lo ka li za -
cjach zwią za nych po śred nio i bez po śred nio
z je zio rem Draw sko i je go oko li ca mi. Spo -
tka nie słu ży ło zbli że niu sta no wisk co do
kie run ków dzia łań w ra mach trój stron ne go

Obchód śladami Jeziora Tajemnic w Czaplinku

Mały kościółek też ma swoje tajemnice

Starosta Stanisław Kuczyński oraz Prorektor UAM
Zbigniew Pilarczyk w otoczeniu naukowców. 
Ul. Jeziorna w Czaplinku

W tym miejscu mógł być niegdyś zamek
Templariuszy
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po ro zu mie nia, za war te go pod ko niec lu te -
go br. Po mię dzy po znań skim UAM -em, Stu -
diem Hi sto rycz nym „Hu zar” z Ko sza li na
oraz Sta ro stwem Po wia to wym w Draw sku
Po mor skim. Roz mo wy sku pia ły się na mo -
żli wo ści re ali za cji pro fe sjo nal nych kwe rend
ar chi wal nych w Niem czech oraz Ro sji, a ta -
kże re ali za cji pro jek tów i po zy ski wa niu fun -
du szy ze wnętrz nych na pro wa dze nie ba dań
lo kal nej hi sto rii. Obec ni na miej scu stu den -
ci wy ra zi li za in te re so wa nie te ma ty ką pro -
jek tu pod ką tem two rze nia prac dy plo-
mo wych.

– Na sza Ak cja do ty czy nie tyl ko Je zio ra
Draw sko – pod kre śla Sta ro sta Sta ni sław Ku -
czyń ski. – Cho dzi ta kże o za gad nie nia, wy -
da rze nia i obiek ty, któ rych hi sto ria zo sta ła
w ja kiś spo sób zde ter mi no wa na przez po -
ło że nie w oko li cy je zio ra.

Do ta kich obiek tów na le ży mię dzy in ny -
mi śre dnio wiecz ny tzw. „ma ły ko śció łek” w
Cza plin ku. Po sa do wio no go na wznie sie -
niu, któ re być mo że sta no wi ło w da le kiej
prze szło ści opar cie zam ku Tem pla riu szy.
Przy oka zji zwie dza nia na tra fio no na nie -
zwy kle in try gu ją ce hi sto rie zwią za ne z tym
miej scem. Śla dy dzia łal no ści te go za gad ko -
we go za ko nu na te re nie wo kół je zio ra

Draw sko ta kże bę dą ba da ne za spra wą Ak -
cji. O szcze gó łach bę dzie my in for mo wać,
w mia rę zdo by wa nia ko lej nych in for ma cji.

Cud na Dra wie, czy li nie praw do -
po dob na hi sto ria pew ne go li stu

Opo wieść au to ra li stu w sło iku,
od na le zio ne go po pra wie czter dzie -
stu la tach w rze ce Dra wie, nie opo -
dal je zio ra Draw sko.

An drzej Dę biec: Wrzu ca jąc list w szczel -
nie za mknię tym sło iku do rze ki Dra wy,
mia łem na dzie ję, że wkrót ce ktoś go znaj -
dzie i da znać, gdzie go zna lazł. Był to mój
pierw szy list wrzu co ny na śród lą dziu.
Wcze śniej bu tel ki z że glar ską wia do mo ścią
lą do wa ły w fa lach Bał ty ku pod czas rej sów
mor skich, ale nikt ich wte dy nie zna lazł. O
sło iku z cer ty fi ka tem daw no za po mnia łem,
ale do dziś pro wa dzę Urząd Pocz ty Bu tel -
ko wej w Klu bie Mo rza „Zej man”, wy sy ła -
jąc w świat co rocz nie znacz ną ilość li stów
w szkla nych ko per tach. Od cza su do cza su
przy cho dzą nie zwy kłe od po wie dzi od naj -
ró żniej szych od bior ców, ale od po wie dzi na
list sprzed 38 lat? Te go ni gdy bym się nie

spo dzie wał! To po pro stu pocz to wy cud
znad rze ki Dra wy!

Klub Mor ski „Tramp” or ga ni zo wał swo -
je go cza su rej sy jach tem ka bi no wym „Wy -
ga” po je zio rze Draw skim, a bę dąc je go
człon kiem sko rzy sta łem z oka zji. W na szą
że glar ską wy pra wę wy ru szy li śmy z Cza plin -
ka, do kąd do wiózł ca łą na szą ko sza liń ską
piąt kę za ło gi mój za cny wu jek Zdzi sław, oj -
ciec za ło gant ki Elżbie ty. Oprócz mo jej ku -
zyn ki w rejs za bra łem Rom ka – chłop ca z
za przy jaź nio nej ro dzi ny a na de wszyst ko
mo ją ma łżon kę Ewę i … có recz kę Agniesz -
kę, któ ra ma jąc za le d wie czte ry mie sią ce
za czę ła pły wać z na mi na dziel nym „Wy -
dze”, a przede wszyst kim w brzusz ku u ma -
my. W tym więc miej scu pro stu ję wie ści
sprzed bli sko czter dzie stu lat – na po kła dzie
by ło pię ciu a nie czte rech człon ków za ło -
gi!

W dzień że glo wa li śmy od za to ki do za to -
ki, pró żno wy pa tru jąc na ho ry zon cie ja kie -
goś jach tu, a w no cy z bra ku po mo stów i
zbyt po ro śnię tych brze gów sta li śmy czę sto
na ko twi cy. Pod czas jed nej z ciem nych jak
smo ła no cy usły sza łem w od da li po mruk
sil ni ka. Ktoś zbli żał się do nas po wo dzie.
Ści sną łem w dło ni so lid ny pa gaj i za cza iłem
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się w kok pi cie na noc nych ra bu siów. Gdy
nie wy raź na pla ma ło dzi by ła tuż, tuż, za -
mach ną łem się, bę dąc prze ko na nym, że na -
stą pi abor daż. Szyb sza by ła jed nak po stać
na „wro giej” jed no st ce krzy cząc: Ej! My ry -
ba cy!!! Za miast utra ty ży cia i mie nia, wzbo -
ga ci li śmy się w tam tą po czę ści groź ną, po
czę ści za baw ną noc w wy bor ną, świe żą ry -
bę.

Na po sto ju pod kasz te lań skim za mczy -
skiem Dra him w Sta rym Draw sku opa dły
nas du chy. Zja wy i ma ry po ja wi ły się wraz
z pio sen ką gro zy, któ rą uło ży łem wie le lat
wcze śniej, bę dąc na obo zie że glar skim w
Cza plin ku : „Na Dra hi miu duch po hu ku je,
cień po two ra wo dą się snu je… W dno ka -
dłu ba to pie lec pu ka, czwar te go do bry dża
szu ka…” – nu ci li śmy. Przy księ ży cu ma ja -
czy ły zam ko we ru iny, a za ło ga dłu go w noc
nie mo gła zmru żyć oka, da rem nie na słu -
chu jąc pu ka nia to piel ca o den ne po szy cie
jach tu.

Wi dać jed nak ma ło by ło nam moc nych
wra żeń, bo wkrót ce po tem uda li śmy się na
po szu ki wa nie uj ścia rze ki Dra wy z je zio ra,
z am bit nym pla nem do tar cia jej ko ry tem do
kry ją ce go się za la sem Je zio ra Rze pow skie -
go. Rze ka przy ję ła nas sze ro kim i głę bo kim

nur tem, ale za raz po tem drze wa nad na mi
za czę ły gęst nieć, po ja wi ły się pierw sze mie -
li zny. Mu sie li śmy więc że glo wać w co raz
więk szym prze chy le, by nie szo ro wać
dnem jach tu po ka mie niach, nie po mni te -
go, że za ko lej nym za ko lem rze ki na 1100
me trach jej bie gu cze ka na nas wro ga pu -
łap ka. Wiel kie po ro śnię te blusz czem drze -
wo już nie ro sło na brze gu. Po wa lo ne
za pew ne wi chu rą, le ża ło w po przek rze ki

ni czym ba stion nie do prze by cia. To był ko -
niec rze pow skiej eks pe dy cji. Na brze gu po -
ja wił się bi wak a na pa tel ni ry by, któ re nie
ty le zja dła, co po żar ła umę czo na, wy głod -
nia ła za ło ga, po ostat nim ma new rze na rze -
ce – mo zol nym ob ró ce niu ka dłu ba jach tu
w kie run ku skąd przy pły nę li śmy.

Po my śla łem wte dy, le żąc na skraw ku
przy brze żnej łącz ki i bę dąc w prze ko na niu,
że je ste śmy pierw szym jach tem, któ ry tak



Nuras.info 6/2016

102

da le ko do tarł w zie lo ne ostę py, że nasz wy -
si łek i wal ka z „pusz czą” i „dzi ką rze ką”
god na jest upa mięt nie nia. Nie gdyś w ośrod -
ku że glar skim w Trze bie ży dla przy ja ciół in -
struk to rów wy pi sy wa łem pa miąt ko we
cer ty fi ka ty i tu nad rze ką Dra wą po wstał ko -
lej ny list, tym ra zem od dziel nej za ło gi dla
bez i mien ne go od bior cy, na któ re go mó -
wiąc szcze rze nie li czy łem.

Los lu dziom jed nak pła ta nie raz nie praw -
do po dob ne fi gle, cze ka jąc la ta mi na spo -
sob ną chwi lę i oka zję. I oto kil ka dni te mu
roz legł się na Dra wie brzęk tłu czo ne go
szkła. Zar dze wia łe wiecz ko sło ika nie pod -
da ło się pa nu Zyg mun to wi – zna laz cy li stu,
któ ry od na le zio ny zo stał (toż to wła śnie cud
nad Dra wą ) 38 lat póź niej i to chy ba w tym
sa mym miej scu, w któ rym zo stał zwo do wa -
ny. Dla cze go nie po pły nął da lej i cze kał
ukry ty w szu wa rach ta ki szmat cza su? Nikt
już nie od po wie na to py ta nie. Tak jak nie
po dzie li już na szej ra do ści i pięk nych
wspo mnień nie ży ją ca mo ja ma łżon ka Ewa.
Ale pew nie i ona cie szy się ra zem z na mi,
wy glą da jąc zza chmur ki…

Po my śla łem so bie wie czor ną po rą, pa -
trząc na za miesz czo ne w „Fak cie” zdję cie
świet nie za cho wa ne go cer ty fi ka tu, że pew -

ne go dnia, gdy czas po zwo li, po wi nie nem
ze brać za ło gę – ma łżon kę Do ro tę, do ro słą
już cór cię Agniesz kę, już nie chłop ca, ale
pa na Ro ma na i prze mi łą ku zyn kę Elę, raz
jesz cze na po kła dzie. A wciąż dziar ski wu -
jek Zdzi sław, któ ry po spo łu z przy ja ciół ką
ma łżon ki pa nią Ba sią z Gdań ska do niósł mi
o sen sa cji w ga ze cie, raz jesz cze do wió zł by
nas do por tu wyj ścia – do Cza plin ka, Mo -
gli by śmy po że glo wać do zna laz cy wie ko -
we go li stu, do pa na Zyg mun ta na spo tka nie,
by prze ko nać się z za ło gą na wła sne oczy –
bo prze cież po noć cu dów nie ma, że list ist -
nie je, za koń czył swo ją pod róż, że cze ka na
pa miąt ko we zdję cie i być mo że, za spra wą
wiel kiej uprzej mo ści od bior cy, po wró cił by
do nas, ja ko cen na ro dzin na pa miąt ka.

Wiel ce dzię ku ję w imie niu za ło gi wszyst -
kim au to rom na szej ra do ści, ze zna laz cą
pa nem Zyg mun tem Da nie lew skim na cze le,
a pa nu Sta ro ście Sta ni sła wo wi Ku czyń skie -
mu za za in te re so wa nie. Co da lej? Po szu -
kam mo je go człon ka za ło gi pa na Ro ma na,
któ ry daw no te mu znik nął mi z oczu, by po -
dzie lić się z nim nie zwy kłym wy da rze niem,
a po tem być mo że roz gląd nę się za jach -
tem, go to wym do roz po czę cia sen ty men tal -
ne go rej su po jez. Draw skim?

Za gad ka Nim fy

Trop w spra wie wiel kich ło dzi mo -
to ro wych, któ re pły wa ły przed woj ną
po je zio rze Draw sko zda je się nie
mieć koń ca. Po usta le niu ist nie nia
dwóch ło dzi, oka zu je się, że mo gła
być trze cia. Czy po tę żna śru ba spo -
czy wa ją ca nad je zio rem na le ża ła do
niej?

Od daj my głos Zbi gnie wo wi Ja nu szań co -
wi, mi ło śni ko wi hi sto rii z Cza plin ka:

Bur mistrz (Cza plin ka – przyp. red.) Kru -
piń ski w swym spra woz da niu z 1950 ro ku
na pi sał o dwóch po nie miec kich jed nost -
kach pły wa ją cych miesz czą cych 50 i 60
osób. Oglą da jąc przed wo jen ne pocz tów ki
z ło dzia mi mo to ro wy mi „Mo ewe” i „Re -
iher” mo żna zwąt pić, czy ło dzie te mo gły
wziąć na po kład aż ty lu pa sa że rów. Ro dzi
się przy pusz cze nie, że bur mistrz Kru piń ski
mógł po pro stu z nie zna nych nam po wo -



Nuras.info 6/2016

103

dów za wy żyć licz by osób, któ re mo gły po -
mie ścić te ło dzie. Ale jest jesz cze je den cie -
ka wy trop.

W ksią żce Lo tha ra Ra at za „Tem pel burg.
Die Ge schich te einer pom mer schen Kle in -
stadt” z 1983 r. na str. 72 znaj du je my in for -
ma cję, z któ rej wy ni ka, że przed wo jen ny
wła ści ciel ło dzi mo to ro wej „Mo ewe” – Gu -
stav Zem ke – po sia dał ta kże wy ciecz ko wą
łódź mo to ro wą o na zwie „Ni xe” (czy li:
„Nim fa Wod na”).

– Jak ta łódź wy glą da ła? Czy by ła więk -
sza od tych ło dzi mo to ro wych, któ rych wi -
ze run ki zna my z pocz tó wek? Ja kie by ły lo sy
ta jem ni czej „Nim fy Wod nej”? Czy uda się
zna leźć od po wiedź na te py ta nia? – za sta -
na wia się pan Zbi gniew.

Tym cza sem otrzy ma li śmy za py ta nie Czy -
tel ni ków o bar dzo du żą śru bę, któ ra le ży na
te re nie obec ne go Ośrod ka Spor tów Wod -
nych w Cza plin ku. Po dob no spo czy wa ona
już tak dłu go, że prze sta ła zwra cać czy ją -

kol wiek uwa gę. Tym cza sem jej roz mia ry
su ge ru ją (na zdję ciu fo to gra fia z dziec kiem,
ok. 115 cm wzro stu), że mo gła na pę dzać
du żą jed nost kę.

Skąd się tam wzię ła? Cze ka my na no we
tro py! Pisz cie: http://je zio ro ta jem -
nic.pl/zglos -in for ma cje/ 

Od kryj Je zio ro Ta jem nic z Ba re

Sta ro stwo Po wia to we w Draw sku
Po mor skim, wraz ze spon so rem fir -
mą ECN – Sys te my Nur ko we, ogła -
sza kon kurs na naj cie kaw szą re la cję
z nur ko wa nia w je zio rze Draw sko w
ra mach Ak cji Eks plo ra cyj no – Hi sto -
rycz nej „Je zio ro Ta jem nic”. Na gro dą
jest pro fe sjo nal ny ska fan der! Czas na
nad sy ła nie prac – do 30 li sto pa da!

– Jed nym z ce lów kon kur su jest ze bra nie
in for ma cji ko niecz nych do przy go to wa nia
ma py wra ków w je zio rze Draw sko – pod kre -
śla Sta ro sta Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski. –
Nie cho dzi o re la cje pi sa ne wy szu ka ną pol -
sz czy zną. Nad sy ła ne pra ce mo gą za wie rać na
przy kład do brze opi sa ne zdję cia, od da ją ce
chro no lo gię i at mos fe rę nur ko wa nia.
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Uczest ni cy kon kur su ma ją za za da nie:
– wy ko na nie co naj mniej 5 zdjęć z nur -

ko wa nia w je zio rze Draw sko lub na gra nie
ma te ria łu fil mo we go nie krót sze go niż 3 mi -

nu ty. Zdję cia lub ma te ria ły fil mo we za wie -
rać ma ją do wol ne wra ki za to pio ne w tym
je zio rze lub in ne cie ka we obiek ty, w tym
fau nę i flo rę tam wy stę pu ją cą;

– na pi sa nie w ję zy ku pol skim cie ka wej,
nie dłu ższej niż 1500 zna ków, re la cji z nur -
ko wa nia i po by tu nad je zio rem Draw sko;
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– po da nie współ rzęd nych opi sy wa ne go
wra ku lub wra ków, al bo opi sy wa ne go in ne -
go miej sca w je zio rze. Współ rzęd ne po win ny

być po da ne ja ko da ne GPS, a w przy pad ku
bra ku ta kiej mo żli wo ści – ja ko punkt na za -
łącz ni ku ma po wym po zwa la ją cym na orien -
ta cję wzglę dem brze gu je zio ra Draw sko.

Na gro dą w Kon kur sie jest su chy ska fan -
der fir my Ba re mo del Tri lam Tech Dry. Ska -
fan der zo sta nie ufun do wa ny w wer sji
mę skiej lub dam skiej, w za le żno ści od zwy -
cięz cy. Spon so rem na gro dy jest fir ma ECN
– Sys te my Nur ko we, ul. J. So bie skie go 6,
78-500 Draw sko Po mor skie.

Pra cę kon kur so wą na le ży prze słać (obo -
wią zu je da ta wpły wu) lub do star czyć oso -
bi ście na no śni ku elek tro nicz nym w po sta ci
pły ty CD do 30 li sto pa da 2016 ro ku, na po -
ni ższy ad res, z do pi skiem: Kon kurs „Od kryj
Je zio ro Ta jem nic z Ba re”

Sta ro stwo Po wia to we w Draw sku Po m.
Plac Eli zy Orzesz ko wej 3
78-500 Draw sko Po mor skie
Re gu la min kon kur su:http://je zio ro ta jem -

nic.pl/kon kurs -na -re la cje -z -nur ko wa nia/
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 lub Agniesz ka Brzeź nia kie wicz,
tel. 094 36 301 8, e -ma il: a.brze znia kie -
wicz@po wiat draw ski.pl

Spe cy fi ka cja tech nicz na su che go ska fan -
dra fir my Ba re, mo del Tri lam Tech Dry:
http://www.ba re.pl/pro duk ty/ko lek cja -me -
ska -su che -ska fan dry/tri lam -tech -dry.html 

Na gra nie z głę bin

Przed sta wia my pierw szy, przy po mi -
na ją cy daw ne na gra nia z za ło go wych
lą do wań na Księ ży cu, film z głę bo -
ko ści 70 m w je zio rze Draw sko. Ma -
te riał zo stał zdo by ty w so bo tę, 28
ma ja 2016 ro ku oko ło po łu dnia, przez
gru pę nur ko wą Da riu sza de Lor ma i
fir mę GRAL ma ri ne.

Opusz czo na w ten nie do stęp ny re jon ka -
me ra eks plo ra to rów po szu ki wa ła śla dów le -
gen dar ne go stwo rze nia, któ re go ko lej ne
po ko le nia ma ją żyć w naj więk szej to ni je -
zio ra. Co tam zo ba czy li śmy?

Dry fu ją ca tuż nad dnem ka me ra ob ję ła
ob szar oświe tlo ny re flek to rem, któ ry ma po -
wierzch nię o śred ni cy kil ku dzie się ciu cen -
ty me trów.

Na fil mie wi dać spo ry ruch. Są tam ma łe
ży jąt ka, praw do po dob nie nie bie ska we go

http://jeziorotajemnic.pl/konkurs-na-relacje-z-nurkowania/
http://jeziorotajemnic.pl/konkurs-na-relacje-z-nurkowania/
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ko lo ru ry by. Na dnie jest war stwa osa dów,
któ ra w pew nym mo men cie zo sta je wzbi ta
przez coś, co wy cho dzi po za kadr.

Trud no ści w usta bi li zo wa niu ło dzi spra -
wi ły, że tym ra zem nie spe ne tro wa no więk -
szej prze strze ni. Na dal ta kże nie wie my, co
znaj du je się w głęb szych re jo nach je zio ra.

Cze go tam szu ka no? Jed nej z naj więk -
szych oso bli wo ści Draw ska: kra ba re lik to -
we go. W Cza plin ku krą żą opo wie ści o
bar dzo nie ty po wym en de mi cie, któ ry za -
miesz ki wać ma naj bar dziej nie do stęp ne re -
jo ny te go zbior ni ka wod ne go od cza sów
epo ki lo dow co wej. Po dob no za ob ser wo -
wa no go po raz pierw szy, gdy nie miec kie
spa ce ro we ło dzie mo to ro we pod no si ły ko -
twi ce. Nie któ re z nich mia ły mieć spe cjal ne
za sob ni ki, w któ rych po bie ra no prób ki osa -
dów den nych.

Do spra wy wró ci my.
Link do na gra nia: https://www.youtu -

be.com/watch?v=_Zge 2Jd -qvM

Wil ki mor skie nad je zio rem

W ostat ni po nie dzia łek, 30 ma ja
2016 r. Sta ro sta Draw ski Sta ni sław
Ku czyń ski wraz ze współ pra cow ni ka -

mi spo tkał się z przed sta wi cie la mi
Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie. Jed -
na z za tok je zio ra Draw sko ma zo -
stać wska za na do ze ska no wa nia.

O mo żli wo ściach współ pra cy w ra mach
Ak cji „Je zio ro Ta jem nic” Sta ro sta roz ma -
wiał z prof. An drze jem Sta tecz nym oraz
Grze go rzem Za nie wi czem.

Wspólne zdjęcie przed Akademią Morską

https://www.youtube.com/watch?v=_Zge2Jd-qvM
https://www.youtube.com/watch?v=_Zge2Jd-qvM
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Jak się oka za ło, spo tka nie mo że być
zwia stu nem dłu go trwa łej współ pra cy, w
tym rów nież z Ze spo łem Szkół Po nad gim -
na zjal nych w Cza plin ku. Stro ny spo tka nia
wy ra zi ły chęć wspól nych dzia łań. Już pod -
czas wa ka cji gru pa stu den tów Aka de mii
Mor skiej – In sty tu tu Geo in for ma ty ki – ma
przy je chać nad je zio ro Draw sko, by roz po -
cząć pra ce ba daw cze. 

Praw do po dob nie wska za na zo sta nie im
przez Sta ro stwo jed na z za tok je zio ra, w ce -
lu prze pro wa dze nia szcze gó ło we go ob ra -
zo wa nia dna.

Pro fe sor A. Sta tecz ny z apro ba tą od niósł
się rów nież do mo żli wo ści spro wa dze nia
na dru gie naj głęb sze je zio ro w Pol sce ło dzi
„Hy dro graf XXI”, przy sto so wa nej do pro wa -
dze nia za awan so wa nych prac na uko wo -
-ba daw czych. O szcze gó łach bę dzie my
in for mo wać na bie żą co.

Pro si my Czy tel ni ków o su ge stie, któ rą za -
to kę war to „wziąć pod lu pę” ja ko pierw szą.

Kon kur sy roz strzy gnię te!

Zna my już lau re atów kon kur sów:
pla stycz ne go, na grę plan szo wą oraz
na tra sę tu ry stycz ną.

Lap to pa za przy go to wa nie gry plan szo wej
in spi ro wa nej Ak cją „Je zio ro Ta jem nic” przy -
zna no Ade li Za rę bie z Cza plin ka. W na de sła -
nym pro jek cie wi dać bar dzo du żo wło żo ne go
wy sił ku i wie dzy na te mat ko lej nych wy da -
rzeń i od kryć do ko na nych w ra mach Ak cji
oraz hi sto rii sa me go je zio ra Draw sko wraz z
oko li ca mi. Gra ma wy so kie wa lo ry edu ka cyj -
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ne. Sta ro stwo Po wia to we chęt nie na wią że
współ pra cę z pro du cen ta mi skłon ny mi wpro -
wa dzić ją na ry nek ja ko świet ną roz ryw kę i
ory gi nal ną pa miąt kę z re gio nu.

Ro wer w kon kur sie pla stycz nym „Ta jem -
ni ce na szych je zior” wy grał na to miast Wik -
tor Żo chow ski, rów nież z Cza plin ka. Po
obej rze niu prac ju ry po sta no wi ło przy znać

ta kże sześć wy ró żnień: Wik to rii Ka miń skiej
z Draw ska Po mor skie go, Woj cie cho wi Zię -
bie, Oli wie ro wi Bie gaj ło, Na ta lii Le wan -
dow skiej i Alek san dro wi Ma ły so wi z
Cza plin ka oraz An nie Pre ca z Ka li sza Po -
mor skie go.

W od po wie dzi na ten kon kurs wpły nę ło
51 prac pla stycz nych, z cze go 38 prac pod -

le ga ło oce nie ju ry. Nie ste ty, 13 prac nie by -
ło oce nia nych z uwa gi na bra ki for mal ne,
jak np. brak wy peł nio nych i pod pi sa nych
kart uczest ni ka.

Na to miast w związ ku z kon kur sem na
tra sę tu ry stycz ną in spi ro wa ną mo ty wa mi
„Je zio ra Ta jem nic” wpły nę ła tyl ko jed na
ofer ta kon kur so wa. Zło żył ją Bar tło miej Ho -
łow nia ze Zło cień ca.

– Pra ca ta zo sta nie wy ró żnio na ga dże ta -
mi zwią za ny mi z ak cją – in for mu je Sta ro sta
Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski. – Po nie waż
jest ona roz wo jo wa, uwa żam że po win ni -
śmy po wró cić do te go kon kur su w przy -
szłym ro ku. Cią gle przy by wa no wych
in for ma cji i z te go po wo du tra sy mo gą być
jesz cze cie kaw sze. Li czę też, że skło ni to do
uczest nic twa du żo więk sze gro no osób.

Or ga ni za to rem wszyst kich kon kur sów
by ło Sta ro stwo Po wia to we w Draw sku Po -
mor skim. By ły one ele men ta mi dzia łań po -
dej mo wa nych w ra mach Ak cji
Eks plo ra cyj no -Hi sto rycz nej „Je zio ro Ta jem -
nic”. O ter mi nie uro czy ste go wrę cze nia na -
gród lau re aci zo sta ną po wia do mie ni
in dy wi du al nie.

Przy po mi na my ta kże o no wym kon kur -
sie zwią za nym z Ak cją: Sta ro stwo Po wia to -
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we w Draw sku Po mor skim wraz ze spon so -
rem fir mą ECN – Sys te my Nur ko we ogła sza
kon kurs na naj cie kaw szą re la cję z nur ko -
wa nia w je zio rze Draw sko w ra mach Ak cji
Eks plo ra cyj no -Hi sto rycz nej „Je zio ro Ta jem -
nic”. Na gro dą jest pro fe sjo nal ny ska fan der!
Czas na nad sy ła nie prac: do 30 li sto pa da!
Jed nym z ce lów kon kur su jest ze bra nie in -
for ma cji ko niecz nych do przy go to wa nia
ma py wra ków w je zio rze Draw sko. Szcze -
gó ły na stro nie in ter ne to wej pro jek tu
http://je zio ro ta jem nic.pl/ – w za kład ce kon -
kur sy. Za pra sza my!

Ma my na miar na ko lej ny wrak!

Wrak ło dzi, być mo że jach tu, od -
na le zio no w Za to ce Ma new ro wej
je zio ra Draw sko. To bar dzo dziw ne,
ale wca le nie le ży on na dnie. Nie
by ło by go wi dać ta kże na so na rze.
Na na gra niu wi deo in try gu je coś
jesz cze. Sta ra, być mo że po nie -
miec ka łódź znaj du je się na głę bo -
ko ści oko ło 4 me trów, nie opo dal
brze gu, pra wie do kład nie na prze ciw
no wo bu do wa ne go do mu przy uli cy
Je zior nej w Cza plin ku. 

Wrak wy glą da na „wbi ty” w pra wie pio -
no wą pod wod ną skar pę. Wy sta je z niej
część ka dłu ba, na to miast resz ta przy sy pa na
jest ol brzy mią ilo ścią ka mie ni i gru zu, się ga -
ją cą aż do po wierzch ni wo dy.

Od kry cia do ko nał Da riusz de Lorm, któ -
ry pro wa dził w ra mach Eks pe dy cji „Za to -
pio ny Po li gon” po szu ki wa nia w ostat ni
dłu gi week end ma ja br. wraz z gru pą płe -
two nur ków oraz fir ma mi GRAL ma ri ne z

Wro cła wia i Di ver Se rvi ce s.c. ze Star gar du
Szcze ciń skie go.

Przy po mnij my, że pierw sze przy bli żo ne
in for ma cje o wra kach ło dzi (wio sło wych) w
tej za to ce prze sła ła już na po cząt ku bie żą -
ce go ro ku eki pie „Je zio ra Ta jem nic” gru pa
nur ków ze szko ły nur ko wej „Pro Nur” –
Oskar Tka czyk, Emil Ko zak i Se ba stian Ku -
kul ski. Cho dzi o trzy wra ki rów nież od kry -
te na sto sun ko wo ma łej głę bo ko ści (oko ło
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5-6 m) w re jo nie przy sta ni WOPR w Cza -
plin ku.

In ne sy gna ły o za to pio nych obiek tach na -
de słał z ko lei Łu kasz Ogiń ski z Ba zy Nur ko -
wej „OCTO” nad je zio rem Draw sko. By ły to
zdję cia ze ska no wa nia dna te go akwe nu.
Wi dać na nich co naj mniej kil ka nie zi den ty -
fi ko wa nych obiek tów w bli żej nie okre ślo -
nym re jo nie je zio ra. Na to miast dru ży na
nur ków, w skład któ rej wcho dzi ła eki pa
WOPR Ro goź no oraz „Po to pień cy Ka ba na”,
na głę bo ko ści 10 me trów od kry ła, a na stęp -
nie wy do by ła na brzeg wrak ło dzi wio sło -

wej. Spra wę zre la cjo no wał dla „Je zio ra Ta -
jem nic” Ro bert Wer ner z Sza mo tuł.

Te raz jed nak, po raz pierw szy, ma my do -
ku men ta cję fil mo wą wra ku wraz z je go do -
kład nym po ło że niem. Na gra nia do ko na no
przy po mo cy ka me ry przy twier dzo nej do
heł mu nur ka. Na przej mu ją cym i hip no ty -
zu ją cym jed no cze śnie kil ku mi nu to wym fil -
mie wi dać głęb szą część Za to ki
Ma new ro wej. O ile w czę ści za to ki, w któ -
rej le ży pod wod ny plac (na prze ciw tar go -
wi ska miej skie go), dno opa da w mia rę
ła god nie, o ty le w kie run ku dal szej czę ści

je zio ra, po ru sza jąc się w stro nę dzi siej sze -
go Ośrod ka Spor tów Wod nych – pod wod ny
brzeg jest miej sca mi nie mal pio no wy. W
miej scu zlo ka li zo wa nia wra ku scho dzi nie -
zwy kle stro mo, to nąc w ciem no ściach przy
dnie. Są tam za to pio ne drze wa, ster ty ka -
mie ni. W pew nym mo men cie nu rek do -
strze ga wy ła nia ją cą się z od da li, po zio mo
po ło żo ną, nie okre ślo ną in sta la cję, a w
chwi lę póź niej – część ka dłu ba ło dzi. Wy -
da je się, że jest on w du żej czę ści przy sy pa -
ny. Z te go po wo du praw do po dob nie nie
by ło by go wi dać na ob ra zie so na ro wym.

W tym miej scu trze ba przy po mnieć opo -
wie ści o pierw szych miesz kań cach pol skie -
go już Cza plin ka, któ rzy osie dla li się w nim
tuż po woj nie. Wy ni ka z nich, że nad je zio -
rem za sta li do słow nie „mo rze” mniej lub
bar dziej znisz czo nych wra ków. Wie le jach -
tów mia ło być czę ścio wo lub cał ko wi cie
za to pio nych, a zi mą masz ty wy sta ją ce po -
nad po wierzch nię lo du od rą by wa no na
opał. Świad ko wie wska zy wa li co naj mniej
kil ka lo ka li za cji wra ków, w tym Za to kę Ma -
new ro wą, po ło żo ną naj bli żej mia sta, oraz
nie od le głą za to kę Hen ry kow ską i oko li ce
wej ścia do niej. Te re la cje mo gą się te raz
po wo li po twier dzać.
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Na fil mie in try gu je coś jesz cze: to kan -
cia sty, spo rych roz mia rów przed miot (na
zdję ciu), praw do po dob nie wy ko na ny z me -
ta lu. Dal sza je go część jest rów nież przy sy -
pa na i nie wia do mo, czy jest frag men tem
więk szej ca ło ści. Wy glą da, jak by był uży ty
ce lo wo do wzmoc nie nia pod wod ne go
brze gu. Nie wia do mo czym on jest, nu rek
za trzy mu je się tam za le d wie na kil ka se -
kund. Oso bom, któ re wi dzia ły już to na gra -
nie, ko ja rzy się z wcze śniej szym zgło-
sze niem po cho dzą cym od Ro mu al da Czap -
skie go z Izby Mu ze al nej w Cza plin ku. Mo -
wa o przy sy pa nym zie mią i ka mie nia mi,
nie miec kim po jeź dzie gą sie ni co wym, któ ry
mo że spo czy wać prak tycz nie tuż przy brze -
gu je zio ra Draw sko – nie co na le wo od po -
mni ka Ja na Paw ła II, przy Nad brze żu
Draw skim. Miał on być ze pchnię ty z uli cy
Dra him skiej i uży ty do wzmoc nie nia brze -
gu. Na ra zie nie uda ło się po twier dzić te go
do nie sie nia.

Czy wi docz ny na fil mie przed miot to ele -
ment in ne go po jaz du te go ty pu? Ja kie jesz -
cze ta jem ni ce od sło ni przed na mi je zio ro
Draw sko? Za pra sza my do obej rze nia kil ku -
mi nu to we go fil mu!

www.youtu be.com

Sta tu et ka Od kryw cy
już go to wa!

Pod czas ostat nie go po sie dze nia
Za rzą du Po wia tu Draw skie go w dniu
8 czerw ca 2016 r. do ko na no pre zen -
ta cji „Sta tu et ki Od kryw cy” – na gro dy
za od na le zie nie i wy do by cie wra ku
„U - Bo ota” z je zio ra Draw sko. Zna -
laz ca mo że li czyć ta kże na na gro dę
fi nan so wą, któ ra wy no si obec nie 30
tys. zł – i mo że wzro snąć!

Zgod nie z wcze śniej szy mi za po wie dzia -
mi, Sta tu et kę za pro jek to wał w wiel kiej ta -
jem ni cy lo kal ny przed się bior ca – Cen trum
Re kla my „EMEN” z Draw ska Po mor skie go.
Jej wła ści ciel, Ma rek No wak, roz wa ża na -
wet wpro wa dze nie do sprze da ży, ja ko do -
sko na łych pa mią tek re gio nal nych, mi nia tur
„Sta tu et ki Od kryw cy”. Je śli tak się sta nie, z
pew no ścią za wia do mi my o tym Czy tel ni -
ków.

Nie jest wy klu czo ne, że na gro da fi nan so -
wa – za od na le zie nie i prze ka za nie w
uzgod nio ny spo sób Sta ro stwu Po wia to we -
mu w Draw sku Po mor skim wra ku hi sto -
rycz nej ło dzi pod wod nej z okre su II woj ny

świa to wej lub wcze śniej sze go – zna czą co
wzro śnie. W ja ki spo sób? Na gro da mo że
zo stać zwięk szo na o swo ją wie lo krot ność
dzię ki de kla ra cjom prze ka za nia da ro wi zny
w przy pad ku od na le zie nia i prze ka za nia
okrę tu pod wod ne go. Ta ką de kla ra cję mo gą
zło żyć przed się bior stwa, or ga ni za cje po za -
rzą do we lub sa mo rzą dy. Za an ga żo wa nie
go tów ki na stą pi jed nak do pie ro po osią -
gnię ciu ce lu ak cji – czy li wy do by ciu mi ni -
-Ubo ota.

http://www.youtube.com/watch?v=x6wmbIfmbcc
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W za mian za zło że nie wspo mnia nej de -
kla ra cji mo żna stać się spon so rem Ak cji i
zy skać pra wo do umiesz cze nia swo je go lo -
go oraz in for ma cji o fak cie spon so rin gu na
stro nie in ter ne to wej Ak cji oraz w in nych
ma te ria łach two rzo nych na jej po trze by.

Aby cie szyć się Ty tu łem Spon so ra, na le -
ży skon tak to wać się ze Sta ro stwem Po wia -
to wym w Draw sku Po mor skim, Wy dzia łem
Roz wo ju i Pro mo cji Po wia tu, naj le piej po -
przez e -ma il: je zio ro ta jem nic@po wiat draw -
ski.pl

Do tych cza so wy mi spon so ra mi 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 wy ko naw cy sta tu et ki,
fir my „EMEN”: http://emen.com.pl/

Na zdję ciu: Za rząd Po wia tu pre zen tu je
„Sta tu et kę Od kryw cy”. Od le wej: Eta to wy
Czło nek Za rzą du Ja nusz Gar bacz, Czło nek
Za rzą du Ja ni na Jung, Sta ro sta Draw ski Sta ni -
sław Ku czyń ski i Wi ce sta ro sta Ja cek Ko -
złow ski.
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