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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wi taj cie!
Na wstę pie go rą co prze pra sza my wszyst kich, któ ry cze kali na ko lej ne wa ka cyj ne wy da nie Nu ra sa, za

nie znacz ne opóź nie nie. Te go rocz ne la to oka za ło się dla nas zde cy do wa nie za krót kie. Sta ra my się być z
Wa mi wszę dzie tam, gdzie od kry wa cie pod wod ne se kre ty, zdo by wa cie ko lej ne stop nie nur ko we go wta -
jem ni cze nia, bi je cie ży cio we re kor dy, czy ści cie rze ki i je zio ra, a cza sem wręcz trzy ma my za rę kę, gdy peł -
ni obaw sta wia cie swo je pierw sze, nie zgrab ne kro ki w kie run ku wo dy. Nie ste ty nie uda je nam się
wszyst kie go po go dzić. Dzię ku je my ser decz nie za wszyst kie za pro sze nia, jed no cze śnie pro sząc o wy ro zu -
mia łość, je śli tym ra zem nie uda ło nam się do trzeć. Po sta ra my się na stęp nym ra zem! Oczy wi ście z za -
in te re so wa niem cze ka my na Wa sze re la cje z wy da rzeń, w któ rych mie li ście oka zję uczest ni czyć, nie
za po mnij cie o pięk nych fo to gra fiach!

Od po cząt ku wa ka cji wciąż je ste śmy w pod ró ży, pa mię ta jąc jed nak o Czy tel ni kach po wró ci li śmy do kom -
pu te rów na kil ka dni, aby przy go to wać sierp nio we wy da nie Ma ga zy nu. Ma my na dzie ję, że spę dza cie let -
nie mie sią ce rów nie in ten syw nie, pra wie nie wy cho dząc z wo dy, więc tym ra zem pro po nu je my wa ka cyj ną
wer sję li ght. Znaj dzie cie w niej mię dzy in ny mi naj świe ższe in for ma cje z pro jek tu pro wa dzo ne go na te re -
nie Wi gier skie go Par ku Na ro do we go, tj. Eks pe dy cji Wi gier skiej oraz re la cję z ak cji po szu ki wa nia U - Bo -
ota w je zio rze Draw skim. Czy się uda ło?

Za pra sza my do lek tu ry!
Re dak cja
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Dla cze go wła śnie Bie brza i Bie -
brzań ski Park Na ro do wy?

Bie brzę po ko cha li śmy mi ło ścią
wiecz ną już pod czas pierw sze go wy -
jaz du, na syl we stra 2011/2012. Tro pi -
li śmy wów czas ło sie, pod glą da li śmy
bo bry i już na wio snę 2012 ro ku po -
wró ci li śmy tam zno wu. Do dziś wra -
ca my śred nio 2- 3 ra zy w ro ku:
wio sną, la tem, na je sie ni al bo zi mą.

Za py ta cie, po co eki pa na lo fo ty.pl jeź dzi
nad Bie brzę kil ka ra zy w ro ku? Prze cież tam
się nie da nur ko wać! A po to, że by od po -
cząć, że by na cie szyć oczy wi do kiem bez -
kre snych łąk i ba gien, że by spo tkać ło sie,
żu ra wie, gę si pod czas ich wio sen nych prze -
lo tów, ra to wać wy peł za ją ce na Car ską Dro -
gę za skroń ce, od wie dzić nie sa mo wi tą
po stać ja ką jest Król Bie brzy, udać się na
noc ne pod glą da nie sów, spo tkać na środ ku
dro gi bor su ka czy je no ta, czy pod glą dać
pra co wi te go bo bra na je go że re miu. Nad
Bie brzą na wet wi dok zwy kłej kra su li cie szy

Biebrzańska miłość nad i pod wodą
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jak ni gdzie in dziej, w koń cu to wła śnie tam
mo żna po dzi wiać pły wa ją ce, szczę śli we
kro wy z Brzo sto wa. Ka żda po ra ro ku w Bie -

brzań skim Par ku Na ro do wym jest in na i
nie zwy kła. Wio sna to prze lo ty gę si, to ko wi -
sko ba ta lio nów, ba gna tęt nią ce bu dzą cą się

do ży cia przy ro dą. La to to czas, kie dy naj -
faj niej po dzi wiać pod wod ne uro ki te go
miej sca, wo da jest wów czas cie pła, a cie -
płe dni i no ce ide al nie na da ją się na spływ
tra twą. Na je sie ni – ko lo ro we li ście, ło sie
pod czas bu ko wi ska, ry ko wi sko je le ni czy
zlo to wi sko żu ra wi – naj pięk niej szy jak dla
mnie bie brzań ski spek takl, cu dow ne je sien -
ne za cho dy i wscho dy słoń ca. Zi mą, kie dy
więk szość pta ków od la tu je do cie płych kra -
jów, nad Bie brzą po zo sta ją ło sie, bo bry,
wy dry, je no ty, so wy, mo żna je spo tkać w
oko li cach Car skiej Dro gi. Zi ma to czas, kie -
dy naj ła twiej wy pa trzyć ło sia, czy oglą dać
po zo sta wio ne na śnie gu tro py wil ka.

Ale czy na pew no nie da się nur ko wać?
W ze szłym ro ku od kry li śmy jesz cze je -

den po wód, dla któ re go war to tu wra cać –
czy li Bie brza po dru giej stro nie. I nie cho dzi
tu o dru gi brzeg, tyl ko o dru gą stro nę ta fli
wo dy. Bie brza zno wu nie za wio dła i po ka -
za ła się od jak naj pięk niej szej stro ny – gi -
gan tycz ne szczu pa ki i wą sa te su my pod
wo dą, a do te go le ni wy week end na tra twie.
Hu ra aa!!! Jed nak da się nur ko wać!

W tym ro ku, na po cząt ku sierp nia, zor ga -
ni zo wa li śmy już III Na lo foc ki Bie brzań ski
Spływ Tra twa mi, oczy wi ście z nur ko wa niem. 
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Dwa dni na tra twie, śpi my pod na mio ta -
mi lub na po kła dzie tra twy, choć dla wy -
god nych ma my też opcję noc le gów w
uro czym pen sjo na cie, po ło żo nym na
wzgór ku, z wi do kiem na rze kę. Gril lu je my
i pły nie my jed ną z naj bar dziej me an dru ją -
cych rzek Pol ski na te re nie Bie brzań-  skie go

Par ku Na ro do we go, po dzi wia jąc ota cza ją -
ce nas pięk no. Le ni wie prze miesz cza my się
do przo du z prą dem, choć cza sa mi tra twa
za czy na się co fać, bo wiatr wie je nie z tej
stro ny. Trze ba się tro chę za an ga żo wać,
wziąć li nę i py chów ki, jed na oso ba cią gnie
tra twę z brze gu, po zo sta łe pró bu ją od bi jać

się od dna, choć cza sa mi trud no go do się -
gnąć. W in nym miej scu osia da my na mie -
liź nie, bo wo da jest bar dzo płyt ka. Ta ka
pod róż to wspa nia ła za ba wa, do sko na łe
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spraw dze nie pra cy ze spo ło wej, nie sa mo wi -
ta przy go da dla dzie cia ków, któ re bez tro -
sko plu ska ją się w wo dzie przez ca ły dzień.

Co ja kiś czas ro bi my też przy sta nek na
nur ko wa nie. Wo da jest cie pła, więc wy star -
czą pian ki. Mak sy mal na głę bo kość 8-10 m,
choć naj czę ściej 3-5 m, więc nie trze ba tar -
gać du żych bu tli. Nur ko wa nie z se rii mi łe i
przy jem ne. Ma my swo je go prze wod ni ka,

któ ry za ła twia dla nas wszyst kie po trzeb ne
po zwo le nia oraz po ka zu je spraw dzo ne
miej sca, od po wied nio głę bo kie i peł ne ży -
cia. Gi gan tycz ne su my cho wa ją się pod
ogrom ny mi ko na ra mi, obok nich kłę bią się
san da cze, ogrom ny szczu pak cze ka na nas
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za pią tym me an drem, przy wiel kim ko na -
rze, w za sa dzie się z nim zle wa, tyl ko je go
wiel kie oczy ska po zwa la ją go za uwa żyć. W
in nym miej scu cze ka ją na nas sta da pło ci,
lesz cze, ka ra sie, amu ry, kle nie, pra wie jak
w akwa rium…

Wo da w Bie brzy nie jest bar dzo przej rzy -
sta, rze ka me an dru je po tor fo wym pod ło żu,
więc i wo da ma bru nat ne za bar wie nie, co
do da je nur ko wa niu uro ku. Pod wod ne ko -
na ry po ra sta ją zie lo ne gąb ki two rząc nie sa -
mo wi te rzeź by, co ja kiś czas wy ła nia ją ce
się z bru nat nych od mę tów.
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Sta ra my się być de li kat ni, ni cze go nie do -
ty ka my, pły nie my po dzi wia jąc pod wod ne
pięk no Bie brzań skie go Par ku Na ro do we go.

Mu si my też uwa żać na bo bry, że by przy pad -
kiem nie wpły nąć na ich te ren i bli żej nie za -
po znać się z ich „ma lut ki mi” ząb ka mi.

Dwa dni mi ja ją szyb ko, ale ni ko mu nie
chce się wra cać do do mu. Sie dzi my na jed -
nym z me an drów, na ma łej piasz czy stej
pla ży, na gril lu pie ką się kieł ba ski, dzie ci
ką pią się ra do śnie, co chwi lę ja kiś nu rek
wy nu rza się, do no sząc resz cie, ja kie cu da
wła śnie spo tkał pod wo dą i gdzie ak tu al nie
mo żna zo ba czyć su ma czy san da cza. Cze -
go mo żna chcieć wię cej? Mo że te go, że by
ten dzień trwał w nie skoń czo ność, słoń ce
nie za cho dzi ło, a ktoś do wiózł nam tro chę
zło te go pły nu, że by pe łen re lak sing zmie nił
się w ło mżing.

Nie ste ty mu si my wra cać! Ale już za rok
cze ka nas ko lej ny po wrót na tra two wa nie z
nur ko wa niem, po szu ki wa nie su mów, san -
da czy i szczu pa ków. W tym ro ku od wie dzi -
my Bie brzań ski Park Na ro do wy raz jesz cze
–nie ba wem prze cież naj pięk niej szy bie -
brzań ski spek takl – czy li zlo to wi sko żu ra wi
– ide al na grat ka dla ka żde go, kto ko cha ob -
ser wo wać przy ro dę. Śledź cie więc na sze
week en do we wy pra wy i nie prze gap cie te -
go wy da rze nia.

Aga ta Isa jew „Ga ga tek” 

aisa jew@na lo fo ty.pl

Zdję cia z ar chi wum www.na lo fo ty.pl

Adam Bor kow ski i Aga ta Isa jew
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SERIA PEANUT 21

PERFEKCYJNA
KONFIGURACJA

BĄDŹ KOBIETĄ TAKŻE POD WODĄ!

Zastosuj dwa automaty V2 ICE 
-

PRAWDZIWA PRZYGODA ZACZYNA 
SIĘ WŁAŚNIE TU! LUBISZ PODRÓŻOWAĆ?  

DOPUSZCZALNY CIĘŻAR BAGAŻU TO JUŻ 
NIE PROBLEM!

WAGA CAŁEGO ZESTAWU TO ZALEDWIE 2940 G!!!

http://tecline.com.pl
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Hi sto ria nur ko wa nia na szej ro dzi ny
za czę ła się na prze ło mie lat 50. i 60.,
kie dy mój Dzia dek, Zdzi sław Wi -
śniew ski, czło wiek nie zwy kle wy spor -
to wa ny, ćwi czą cy spor ty lek ko atle ty-
cz ne, zo stał wy ty po wa ny przez ma ry -
nar kę wo jen ną do prze szko le nia nur -
ko we go. 8 ma ja 1962 ro ku uzy skał
sto pień nur ka bo jo we go, a na stęp nie
upraw nie nia in struk tor skie. 

W tym sa mym ro ku pro wa dził pierw sze
kur sy szko le nio we dla woj ska na Ma zu rach,
w je zio rach Ki saj no, Świę taj no i War cha ły,
gdzie w tam tym cza sie przej rzy stość wo dy
do cho dzi ła do 12 m, oraz w oko li cach Biel -
ska Bia łej, w Po rąb ce w Je zio rze Mię dzy -
brodz kim. We dług da nych po cho dzą cych z
„Oso bi stej ksią żki lek kie go nur ka”, do ku -
men tu ją cej dzia łal ność Dziad ka na rzecz

woj ska, pro wa dził on szko le nia w 6. Dy wi -
zji Po wietrz no de san to wej aż do 1965 ro ku.
W mię dzy cza sie do stał pro po zy cję prze nie -
sie nia na sta łe do Biel ska -Bia łej, co wią za -
ło by się z wy pro wadz ką z ro dzin ne go
Gi życ ka. Przed de cy zją pod ję cia pra cy w
in nym mie ście po wstrzy ma ła go jed nak żo -
na, mo ja bab cia, któ ra nie wy obra ża ła so -
bie ży cia w in nym miej scu niż Ma zu ry – z
da la od ro dzi ny i przy ja ciół.

Po 1965 ro ku Dzia dek, bę dą cy bar dzo
za an ga żo wa ną spo łecz nie oso bą, lu bią cą
dzia łać na rzecz lo kal nej spo łecz no ści co -
raz czę ściej wy ko ny wał bez in te re sow nie
pra ce nur ko we, np. po ma ga jąc przy wy do -
by ciu za to nię tych stat ków czy war to ścio -
wych przed mio tów. Jed no cze śnie był
prze wod ni czą cym od dzia łu WOPR w Gi -
życ ku. Wy szko lił ogrom ną licz bę mło dych
lu dzi miesz ka ją cych w oko li cy Gi życ ka.

Nurkowanie wpisane w DNA
– trzy pokolenia instruktorów KDP/CMAS
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Wkrót ce po sta no wił wraz z ni mi za ło żyć w
ra mach od dzia łu PTTK klub płe two nur ków
PŁE TWAL, któ ry ofi cjal ną dzia łal ność roz -
po czął 2 grud nia 1966 ro ku. PŁE TWAL to
na dal prę żnie dzia ła ją cy klub szko lą cy w
struk tu rach za ło żo nej w 1956 ro ku Ko mi sji
Dzia łal no ści Pod wod nej – KDP/CMAS. Jed -

nym z naj bar dziej pa mięt nych wy da rzeń w
hi sto rii Płe twa la by ła ak cja wy do by cia sa -
mo lo tu woj sko we go, a ta kże po głę biar ki,
któ ra za to nę ła pod czas prac na je zio rze
Nie go cin. W ra mach dzia łal no ści klu bo wej
Dzia dek nie tyl ko po ma gał lo kal nej spo -
łecz no ści po przez wy ko ny wa nie prac pod -

wod nych, ale rów nież pro wa dził szko le nia
nur ko we.

Dzia dek kon ty nu ował ka rie rę woj sko wą,
obej mu jąc sta no wi sko za stęp cy do wód cy
Ba ta lio nu Roz po znaw cze go JW 2806 w Gi -
życ ku i szko ląc od dzia ły spe cjal ne.

Mój Oj ciec, Wło dzi mierz Wi śniew ski,
za wsze mó wił o Dziad ku, że był nad zwy -
czaj spraw ny, wy spor to wa ny i wszech stron -
nie uzdol nio ny. Nie tyl ko nur ko wał i
pły wał, ale rów nież że glo wał, zna ko mi cie
strze lał z bro ni oso bi stej. Jed no cze śnie był
am bit ny i te go wy ma gał od swo ich dzie ci.
Ni gdy nie da wał im wy gry wać ze so bą,
pod kre śla jąc, że „nie ma nic da ne go,
wszyst ko trze ba so bie wy wal czyć”. I
wszyst ko trze ba ro bić na 100%.

Pierw szy raz za brał mo je go Ta tę na nur -
ko wa nie w je zio rze Świę taj no w 63 al bo 64
ro ku, co dla 9 czy 10-let nie go chło pa ka by -
ło wiel kim prze ży ciem. Trze ba przy tym pa -
mię tać, że w la tach 60. sprzęt nur ko wy był
bar dzo cię żki. Ta ta nur ko wał wte dy na głę -
bo kość mak sy mal nie czte rech me trów z sa -
mym apa ra tem i bu tlą. Uży wa ny wów czas
przez nur ków sprzęt to apa ra ty P21 Mors i
P22 Kaj man, któ re nie po sia da ły KRW, a
opo ry od de cho we by ły bar dzo du że.
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Ta ta ma wie le wspa nia łych wspo mnień z wy jaz dów nur ko -
wych or ga ni zo wa nych przez woj sko, na któ re za bie rał go
Dzia dek. Do dzi siaj pa mię ta smak cze ko la dy, któ rą nur ko wie
do sta wa li ze wzglę du na wy so kie za po trze bo wa nie ka lo rycz -
ne. Od 1966 ro ku za czął re gu lar nie nur ko wać. Zi mą uczył się
nur ko wać w lo do wa tym, nie ogrze wa nym ba se nie na te re nie
jed nost ki woj sko wej, któ ry słu żył do szko le nia w za kre sie ewa -
ku acji z ugrzęź nię te go w wo dzie czołgu. Re gu lar nie po ma gał
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Dziad ko wi w pra cach pod wod nych. W
1975 zdo był upra- w nie nia nur ko we in -
struk to ra klu bo we go (obec nie są to upraw -
nie nia M1 KDP/CMAS), a w 1987 ro ku

in struk to ra okrę go we go (obec nie M2
KDP/CMAS). W cza sie stu diów na Uni wer -
sy te cie War szaw skim do stał pro po zy cję
pra cy w War szaw skim Klu bie Płe two nur -

ków – WKP, któ ry wte dy był jed nym z naj -
więk szych ośrod ków szko lą cych w sys te -
mie KDP/CMAS i jed no cze śnie jed ną z
naj star szych pol skich or ga ni za cji sku pia ją -
cych płe two nur ków. Oprócz dzia łal no ści
szko le nio wej zaj mo wał się wy ko ny wa niem
prac pod wod nych dla Że glu gi War szaw -
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skiej na rzecz elek tro cie płow ni na Sie kier -
kach, na Że ra niu, a ta kże w Ja worz nie.
Szcze gól nie pa mięt na jest dla nie go ak cja
wy do by cia z dna Wi sły nie za ta pial ne go(!)
pro mu woj sko we go, któ ra za koń czy ła się w
Syl we stra, 31 grud nia 1979 al bo 1980 ro ku.
Pra co wał wte dy, po mi mo du że go mro zu, w
mo krym ska fan drze. Kie dy je go współ pra -
cow ni cy od mó-  wi li pra cy ze wzglę du na

pa nu ją ce wa run ki, Ta ta po sta no wił sam do -
koń czyć ak cję.

Mi mo wcze śniej zdo by tych upraw nień
in struk tor skich, do pie ro w War szaw skim
Klu bie Płe two nur ków za czął pro fe sjo nal nie
szko lić ko lej nych płe two nur ków. W ra -
mach kur su pro wa dzo ne go przez Ta tę w
tym okre sie uzy ska li stop nie m.in. Sła wek
Pać ko, Sła wek Ma ka ruk (in struk to rzy

KDP/CMAS) i wie lu in nych wspa nia ły nur -
ków, któ rych na zwi ska ta kże sta no wią hi -
sto rię nur ko wa nia w Pol sce. W War szaw-
skim Klu bie Płe two nur ków prze pra co wał
czte ry la ta, po czym swo ją ka rie rę za wo do -
wą po sta no wił zwią zać z zu peł nie in ną
dzie dzi ną, bli ższą ukoń czo ne mu przez nie -
go kie run ko wi stu diów, czy li za rzą dza niem.
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Pierw sza za gra nicz na wy pra wa nur ko wa Ta ty by ła jed -
no cze śnie po cząt kiem mo jej przy go dy z nur ko wa niem. W
1981 ro ku bo wiem za brał mnie do Gre cji na wy jazd or ga -
ni zo wa ny przez War szaw ski Klub Płe two nur ków. Mia łem
wte dy czte ry la ta. Na sza dro ga do nur ko wa nia by ła po dob -
na, po nie waż tak sa mo jak nie gdyś on, czę sto ob ser wo wa -
łem Oj ca w pra cy. Kro kiem mi lo wym by ła wy pra wa z Ta tą
na sa fa ri nur ko we do Egip tu pod ko niec lat 90. Cho ciaż
wcze śniej jeź dzi li śmy do ró żnych baz w Chor wa cji, to wy -
jazd nad Mo rze Czer wo ne oka zał się jed nym z mo ich naj -
więk szych prze żyć. Po raz pierw szy w ce lu nur ko wa nia
uda li śmy się w rejs, spa li śmy na mo rzu, a nie na lą dzie.
Mie li śmy rów nież wspa nia łych to wa rzy szy pod ró ży, przy -
ja ciół Ta ty, spo ro od nie go młod szych, któ rych wiek łą czył
na sze dwa po ko le nia. Przez wie le lat od wie dza łem ba zy
nur ko we na ca łym świe cie, jed nak naj bar dziej przy wią za -
ny je stem do je zior ma zur skich, gdzie od dziec ka spę dza -
łem wa ka cje, ucząc się pły wać i że glo wać, oraz do Bał ty ku
i nur ko wa nia na za to pio nych tam wra kach.

Szcze gól ne wspo mnie nia zwią za ne z nur ko wa niem z Ta -
tą bu dzi we mnie je zio ro Pi łak no, choć sy tu acja, któ ra mia -
ła tam miej sce, nie na le ży do tych, któ ry mi po wi nie nem się
chwa lić. Mie li śmy wspól nie nur ko wać na głę bo kość 60 me -
trów. Mój Oj ciec, in struk tor, po le cił mi przy go to wać dla
nie go ca ły sprzęt i ska fan der. Tak bar dzo prze ją łem się za -
da niem, że za po mnia łem spa ko wać mu… płetw, co oka za -
ło się do pie ro na środ ku je zio ra, po na praw dę dłu gim
pa ga jo wa niu. Na słu cha łem się wte dy od Ta ty chy ba za

Zdzisław Wiśniewski



Nuras.info 8/2016

21

wszyst kie cza sy. Mój Ta ta za wsze wy ma gał
od sie bie bar dzo du żo i ta kie kry te rium sto -
so wał rów nież wo bec mnie.

Ni gdy nie przy mu szał mnie do za ję cia się
nur ko wa niem – sam zde cy do wa łem spraw -
dzić swo je umie jęt no ści i w 1993 ro ku za pi -
sa łem się na kurs nur ko wy na sto pień P1,

któ ry od by wał się w je zio rze Ser wy. Wte dy
był to kurs 3 stop nia, na to miast we dług dzi -
siej sze go opi su stop ni – P1. Szko li li mnie
wów czas Irek Kont ny, Irek Słuc ki, obec nie
czło nek za rzą du KDP/CMAS, i Jaś Cie cha -
no wicz – czyn ny in struk tor klu bu CK Di ver.
In struk to rzy po zwo li li mi nur ko wać na głę -
bo kość 30 me trów, gdyż ta kie by ły wte dy

prze pi sy okre śla ją ce mak sy mal ną głę bo kość
nur ko wa nia na kur sie P1. Na ka żdym ko lej -
nym kur sie wy ma ga no ode mnie re ali za cji
trud niej szych wa rian tów ćwi czeń, ze wzglę -
du na fakt, że już od naj młod szych lat wy ka -
zy wa łem spo ry ta lent pły wac ki, któ ry
za szcze pił we mnie przede wszyst kim Dzia -
dek.

Włodzimierz Wiśniewski Gustaw Wiśniewski
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Naj więk szą du mę bu dzi we mnie mój
ośmio let ni syn Gu staw, któ ry ro śnie na
czwar te po ko le nie nur ków w na szej ro dzi -
nie. Re gu lar nie sta ram się go za bie rać na
wy pra wy. Choć sam nie nur ku je ze sprzę -
tem i jesz cze chwi lę nie bę dzie, świet nie
pły wa i sa mo dziel nie scho dzi na wstrzy ma -

nym od de chu na głę bo kość do 6 me trów.
Kie dy z in ny mi nur ka mi sta je my na przy -
stan kach de kom pre syj nych na tych głę bo -
ko ściach, nie jed no krot nie sa mo dziel nie do
nas przy pły wa. Wi dać po nim, że nie mo że
do cze kać się chwi li, gdy bę dzie mógł zejść
na głę bo ką wo dę. Po nie waż sam wy ka zu je
chęć nur ko wa nia, pla nu ję za pi sać go na
kurs płe two nur ka mło dzie żo we go. Trzy po -
zio my stop ni mło dzie żo wych KDP/CMAS,
brą zo wy srebr ny i zło ty da ją mło dym adep -
tom mo żli wość stop nio we go po więk sza nia
swo ich upraw nień, za nim zdo bę dą słyn ną
„jed ną gwiazd kę” CMAS.

Obec nie zdo by łem sto pień in struk to ra
nur ko wa nia. Je stem te go rocz nym ab sol -
wen tem kur su M1 KDP/CMAS. Kurs, na któ -
rym na uczy łem się jak bez piecz nie i
cie ka wie na uczać nur ko wa nia. Mi mo że
cza sem nie jest ła two, a wy ma ga nia sta wia -
ne przez ka drę są wy so kie, jest to nie sa mo -
wi te do świad cze nie i nie zmier nie cie ka we
prze ży cie. Oso by ma ją ce wąt pli wość, czy
zo stać in struk to rem, sta now czo za chę cam
do uczest nic twa w kur sie in struk tor skim w
KDP/CMAS.

Filip Wiśniewski

Instruktor KDP/CMAS *

http://www.cmas.pl
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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

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

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
http://www.speleonurkowanie.com
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Po okre sie urlo po wym na sza eki -
pa (choć nie w ca ło ści) po sta no wi ła
zba dać oko li ce je zio ra Klo nek oraz
za nur ko wać w je zio rze Mu licz nym. Po
do je cha niu nad je zio ro Klo nek, doj -
ścia do wo dy uży czył nam pan Sta -
ni sław Tym. 

Za nim jed nak przy stą pi li śmy do prze pra -
wy przez gąsz cze i dzi kie krze wy, mie li śmy
przy jem ność po roz ma wiać z pa nem Sta ni -
sła wem. Opo wie dział nam o swo ich po -
cząt kach w tej oko li cy, co oczy wi ście
wią za ło się z cie ka wy mi hi sto ria mi.

Po ma łej „pre zen ta cji” po szli śmy na ro -
ze zna nie. Klo nek oka zał się płyt ki i bar dzo
ma ło przej rzy sty. Wspól nie pod ję li śmy de -
cy zję, aby użyć je dy nie ma sek i fa jek. Nie -
ste ty, tak jak prze wi dzie li śmy, nic nie by ło
wi dać. Mi mo bra ku mo żli wo ści zba da nia
pod wod nej czę ści Klon ka, uda ło się nam,
w pew nym stop niu, obej rzeć oko li cę. Je zio -
ro po ło żo ne jest na Rów ni nie Au gu stow -

Ekspedycja wigierska
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skiej na ob sza rze Wi gier skie go Par ku Na ro -
do we go. Po wierzch nia je zio ra we dług ró -

żnych pu bli ka cji wy no si 4,5 ha lub 5,02 ha.
Je zio ro ma kształt li te ry V, ale dla nas jest w
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kształ cie ser ca. Więk szość brze gów po ro -
śnię ta jest la sem. Na pół noc znaj du je się je -

zio ro Wi gry, zaś na po łu dnie – wieś Za ką ty.
W 1962 ro ku z je zio ra i przy le głych grun -
tów – w ce lu ochro ny bo bra eu ro pej skie go–
utwo rzo no re zer wat przy ro dy „Osto ja bo -
brów Za ką ty”.

Po wi zy cie we wsi Za ką ty uda li śmy się
nad je zio ro Mu licz ne. W okre sie wcze śniej -
szym je zio ro by ło czę ścią kom plek su okre -
śla ne go ja ko Pra wi gry, w skład któ re go
wcho dzi ło kil ka in nych, są sia du ją cych
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zbior ni ków. Po wierzch nia Mu licz ne go
wraz z wy spa mi to 25,70 ha, na to miast głę -
bo kość mak sy mal na wy no si 11,3 m, z cze -

go śred nia to je dy ne 4,7 m. Ce chu je je wy -
ższa, w po rów na niu z Je zio rem Bia łym Wi -
gier skim, pro duk cja glo nów plank to no-

wych. Ro ślin ność wod na, za rów no za nu -
rzo na, jak i wy nu rzo na, jest do brze roz wi -
nię ta. Wy stę pu ją tu m. in. rzad kie ga tun ki
ro ślin: kłoć wie cho wa ta – bę dą ca re lik tem
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po lo dow co wym, ra mie ni ca kru cha i pły -
wacz zwy czaj ny.

Uda ło nam się do je chać nad sa mo je zio -
ro, co by ło wiel kim uła twie niem ze wzglę -
du na cię żki sprzęt. By ło by cię żko za nieść
wszyst kie bu tle, ba last oraz ze staw tle no wy
i de fi bry la tor. Bez piecz ni za wsze wy po sa -
że ni, za co dzię ku je my fir mie Sa fe Wa ter.

W prze ci wień stwie do Klon ka, je zio ro Mu -
licz ne po zwo li ło nam na fo to gra ficz ną do ku -
men ta cję swo je go wnę trza. Przej rzy stość te go
zbior ni ka wod ne go nie by ła czymś wy jąt ko -
wym, ale wy star cza ją cym do zro bie nia zdjęć
i na krę ce nia kil ku kla tek fil mu. Na po tka li śmy
mnó stwo je zie rzy mniej szej oto czo nej przez

wo do pój ki, czy li ma łe czer wo ne ro bacz ki
przy po mi na ją ce klesz cze. Prze pięk ne ła wi ce
uklei, pło ci oraz oko ni pły wa ły do oko ła nas.
Przy ta kiej ilo ści ma łej ry by nie za bra kło dra -
pie żni ków w po sta ci szczu pa ków.

Oba je zio ra mia ły swo ją ma gię i urok.
Wró ci my w te miej sca jesz cze nie raz w in -
nych po rach ro ku. Ma my na dzie ję, że od -
kry ją przed na mi więk szy rą bek ta jem ni cy.
Dzię ku je my spon so rom za wspar cie w pro -
jek cie i bez pie czeń stwo.

Ewa Dru cis
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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

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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Do li na Ko ście li ska w Ta trzań skim
Par ku Na ro do wym to miej sce wy jąt -
ko wo po pu lar ne. Sze ro kim, nie stro -
mym szla kiem spa ce ru ją ro dzi ny z
dzieć mi, nie spiesz nie mi ja ją tu ry stów
do ro żki po wo żo ne przez gó ra li.
Wszy scy po dzi wia ją pięk ny wi dok gór
ota cza ją cych do li nę. Nie któ rzy, bar -
dziej am bit ni tu ry ści zba cza ją ze
szla ku, aby do trzeć do Ja ski ni Mroź -
nej, jed nej z nie wie lu pięk nych ja skiń
udo stęp nio nych dla ru chu tu ry stycz -
ne go. Od cza su do cza su mi ja ją ich
lu dzie, ob cią że ni wiel ki mi ple ca ka mi,
szyb kim kro kiem zmie rza jąc w gó rę.
Mi ja ją oni otwór wej ścio wy do Mroź -
nej, że by po kil ku dzie się ciu me trach
do trzeć do in nej ja ski ni… Zim nej.

Obec nie ja ski nia Zim na jest bar dzo po -
pu lar na wśród gro to ła zów. Do brze przy go -
to wa na do szko leń i ta ter nic twa
ja ski nio we go jest czę sto od wie dza na przez
spe le olo gów. Wśród nur ków jest pra wie w

ogó le nie zna na. Tyl ko nie licz ni spe le onur -
ko wie za nu rzy li się w jej płyt kich i do syć
krót kich sy fo nach. Jed nak pra wie 50 lat te -
mu to tu taj two rzy ły się pod sta wy pol skie go
nur ko wa nia ja ski nio we go, oku pio ne tru da -
mi, ale ta kże ofia ra mi śmier tel ny mi.

Otwór ja ski ni, po ło żo ny nie zbyt wy so ko
po nad do li ną, zna ny był my śli wym, ju ha -
som i po szu ki wa czom skar bów od XIX wie -
ku. Jed nak pierw szych ba dań ja ski ni
do ko na li do pie ro w la tach 30. XX wie ku
bra cia Zwo liń scy, pio nie rzy pol skiej spe le -
olo gii. Pró bo wa li oni ta kże od pom po wać
sy fo ny, któ re blo ko wa ły im dro gę do dal -
szych czę ści ja ski ni. Do pie ro w la tach pięć -
dzie sią tych pod ję to pró bę po ko na nia
sy fo nu.

W lu tym 1953 ro ku 12-oso bo wy ze spół
gro to ła zów z Kra ko wa trans por tu je do Ja ski -
ni Zim nej kla sycz ny hełm nur ko wy, wzo ro -
wa ny na kon struk cji Ro ma na Woj tu sia ka,
oraz pro to ty po wy ska fan der nur ko wy wła -
snej pro duk cji. Pierw szą pró bę po ko na nia
sy fo nu po dej mu je Ma ciej Kuczń ski, ale po -

za zmą ce niem wo dy nie uda je mu się osią -
gnąć ce lu. Do pie ro dru gi nu rek, Ka zi mierz
Ko wal ski, przy ze ro wej wi docz no ści wy nu -
rza się po dru giej stro nie sy fo nu, od kry wa -

Historia nurkowań w Jaskini Zimnej
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jąc ko lej ne par tie ja ski ni. By ło to pierw sze
w hi sto rii nur ko wa nie ja ski nio we w Pol sce.

Na na stęp ną wy pra wę nur ko wą trze ba
by ło cze kać aż 5 lat. Zor ga ni zo wał ją Klub
Gro to ła zów. Jed nym z za dań eks plo ra cyj -
nych by ło prze nur ko wa nie i zba da nie ko ry -
ta rzy za sy fo na mi. To za da nie zo sta ło
po wie rzo ne Sta ni sła wo wi Oga zie i Macz -
ko wi.

Po trans por cie sprzę tu nur ko we go pod
sy fon gro to ła zi przy go to wu ją się do ak cji.

Ma czek na kła da gu mo wy ska fan der nur ko -
wy i spraw dza świa tło. Oga za po twier dza,
że jest go to wy. Wo da ma 4 stop nie i jest za -
mu lo na. Dla lu dzi w gu mo wych ska fan -
drach i la tar kach wy pro du ko wa nych w
la tach 50. to bar dzo trud ne wa run ki. Nu rek
pły nie po omac ku, ocie ra jąc się o ska ły.
Gdy wy pły wa z tu ne lu, spa da mu płe twa.
Tra ci rów no wa gę, ude rza apa ra tem nur ko -
wym w strop i wy pły wa po dru giej stro nie
tu ne lu. Gdy Ma czek wy pły wa na dru gą
stro nę, sły szy po wie trze ucho dzą ce z za wo -
ru. Na tych miast za nu rza się i z jed ną płe -
twą pły nie z po wro tem. Gdy się wy nu rza,
w bu tlach nie ma już po wie trza. Za czy na
się du sić. Gdy osią ga po wierzch nię, oka zu -
je się, że Oga za my ślał, że Ma czek szar pie
za lin kę i za nur ko wał za nim. Wi dać przez
chwi lę je go lam pę i bą ble, ale za raz i to zni -
ka. Po pew nym cza sie wy do by wa lin kę ase -
ku ra cyj ną, na któ rej koń cu nie ma nur ka.
Ma czek w sza le pró bu je za nur ko wać na
bez de chu. Je den z gro to ła zów, Wój cik, za -
czy na me na żką wy le wać wo dę z sy fo nu.
Na po cząt ku eki pa pró bu je wy pom po wać
wo dę z sy fo nu. Nie po dej mu ją pró by nur -
ko wa nia, bo je dy ny nu rek, Ma czek, jest
zbyt wy czer pa ny. Kie row nik po dej mu je

pró bę spro wa dze nia nur ków z Kra ko wa.
Po ja wia się pro blem z za opa trze niem, nie
ma kar bi du do lamp i ba te rii do la ta rek. Na
po cząt ku wo dę wy le wa no wia dra mi. Bar -
dzo wy so ki stan wo dy w ja ski ni po wo du je,
że ca ły czas pły nie po tok, co utrud nia ak -
cję ja ski nio wą. Przy bór wo dy stwa rza za -
gro że nie za la nia po no ru i od cię cia eki py
ra tun ko wej. Gdy przy by li nur ko wie z Kra -
ko wa, naj wię cej wy sił ku po świę ca się na
trans port bu tli pod sy fon. Nur ko wie przy by -
wa ją o dru giej w no cy. Pierw szy idzie Ku li -
szek, dwóch na stęp nych go ubez pie cza. Po
kil ku na stu mi nu tach Ku li szek wra ca i mó -
wi: „Ży je, zdro wy, wszyst ko w po rząd ku”.
Po dru giej stro nie sy fo nu Oga za sie dzi na
skal nej pół ce, pół to ra me tra nad lu strem
wo dy. Ze staw nur ko wy ma ze psu ty, jest
bar dzo zmar z nię ty i nie ma świa tła. Wła -
śnie mi nę ły 24 go dzi ny od roz po czę cia ak -
cji ra tun ko wej. Wo da jest pom po wa na
da lej. Nur ko wie są od sy ła ni do ba zy. Pra sa
i ra dio na gła śnia ją spra wę wy pad ku. Ca ły
czas wo dę czer pią wia dra mi i ręcz ną pom -
pą. Po pew nym cza sie przy je żdża ją nur ko -
wie z War sza wy, udo stęp nio no im w tym
ce lu sa mo lot. Naj pierw nur ko wie prze cią -
ga ją pon ton i dra bin kę. Prze pły wa Ma czek
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i Ko ryt kow ski. Gro to ła zi wy cią ga ją Oga zę
za trze cią li nę ase ku ra cyj ną. Sta szek wy -
cho dzi z ja ski ni o wła snych si łach. Spę dził
za sy fo nem 46 go dzin.

W obec nych cza sach prze pły nię cie Sy fo -
nu Oga zy nie sta no wi wiel kie go wy zwa nia
dla spe le onur ków. Jed nak bez obec nych
pro ce dur, ze sprzę tem pro du ko wa nym w
la tach 50. by ło to ogrom ne wy zwa nie. Gro -
to ła zi z tam tych lat in tu icyj nie do bie ra li
sprzęt i two rzy li me to dy ase ku ra cji, aby jak
naj le piej za bez pie czyć ak cję, ale na wet to
nie chro ni ło ich przed wa dli wym i czę sto
psu ją cym się sprzę tem. Od wy pad ku Oga -
zy wciąż pro wa dzo no pró by ak cji eks plo -
ra cyj nych w tam tej czę ści ja ski ni.

25 mar ca 1966
Bar dzo do brze przy go to wa na gru pa spe -

le onur ków z War sza wy ata ko wa ła sy fo ny w
Zim nej. W trak cie wy co fy wa nia się, z nie -
wia do mych przy czyn, w Sy fo nie Oga zy tra -
ci przy tom ność Ro mu ald L. Po
wy cią gnię ciu z wo dy ko le dzy po dej mu ją
ak cję re su scy ta cyj ną na pły cie skal nej, ra -
tow ni cy by li w tym cza sie wo dzie. Po
ośmiu go dzi nach stwier dzo no, że nu rek nie
ży je. Za nie cha no wy sił ków i wró co no na
bi wak. Cia ło po zo sta wio no za Sy fo nem

Oga zy. Z pierw szą gru pą pro fe sjo nal nych
ra tow ni ków, któ ra ma wy do być cia ło, przy -
by wa le karz Je rzy Haj du kie wicz, aby zba -
dać przy czy ny śmier ci. Ca ło ścią ak cji
kie ru je E. Strze boń ski, któ ry wzy wa z Kra -
ko wa czte rech nur ków z 6. Po mor skiej Dy -
wi zji Po wietrz no -De san to wej. Nur ka mi

woj sko wy mi kie ro wał płk An drzej Fi li pec -
ki. Zmar ły nu rek do sko na le znał sy fon i
prze kra czał go wie le ra zy, jed nak nie
uchro ni ło go to przed utra tą przy tom no ści.
Przy czy ny zgo nu ni gdy nie zo sta ły do koń -
ca wy ja śnio ne.

Po mi mo tych dwóch wy pad ków, spe le -
onur ko wie do dnia dzi siej sze go nur ku ją w
Ja ski ni Zim nej. Są to głów nie ak cje ćwi cze -
nio we i szko le nio we. Wy bie ra się to miej -
sce ze wzglę du na ła twy do stęp do ja ski ni,
któ ra jest do brze przy go to wa na do ta kich
ak cji, oraz na do syć ła twe do po ko na nia sy -
fo ny. Na le ży jed nak pa mię tać, że do ja ski -
ni za wsze trze ba czuć sza cu nek i re spekt,
bo na wet miej sce, któ re do sko na le zna my
mo że być śmier tel nie nie bez piecz ne. W ja -
ski niach Tatr w Pol sce wy da rzy ły się czte ry
wy pad ki nur ko we, w tym dwa śmier tel ne.
Ostat ni w 1987 ro ku. Ta ka ma ła ilość wy -
pad ków wy ni ka za rów no z nie wiel kiej po -
pu lar no ści te go miej sca wśród nur ków, jak
i ucią żli wych trans por tów. Przez to do cie ra -
ją tam za zwy czaj lu dzie od po wied nio prze -
szko le ni i do świad cze ni.

Ma riusz Lin ke

Ma te usz Po pek
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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://forum-nuras.com
http://nuras.info/index.php?reklama,18
http://facebook.com/nurkowanietorun
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Wy pra wa do Me dia Lu na. W po ło -
wie mar ca 2016 ro ku po je cha li śmy do
Mek sy ku, by wziąć udział w wy pra -
wie eks plo ra cyj nej Proy ec to Kar sto lo -
gi co Na cio nal (PKN) pod
kie row nic twem dr. Ra fa ela Lo pe za,
któ rej ce lem by ła eks plo ra cja nie zna -
nych sy fo nów w ja ski niach gór Sier -
ra Ne gra. Jed ną z za pro szo nych do
udzia łu grup i jed no cze śnie je dy ną z
Pol ski by ło SPE LE Onur ko wa nie, re -
pre zen to wa ne przez Pio tra Kar piń -
skie go „Pi te ra” i au to ra te go tek stu
dr. Do mi ni ka Gra czy ka „Hon zo”.

Wy pra wa zo sta ła po dzie lo na na dwa za -
sad ni cze eta py. Pierw szym z nich by ło
spraw dze nie i opły wa nie no we go sprzę tu,
któ ry miał być wy ko rzy sty wa ny pod czas
eks plo ra cji, cze go do ko na li śmy w za la nych
kra te rach wul ka nicz nych na wschód od
mia sta Mek syk oraz w ce no tach na Ju ka ta -
nie. Opi sa łem to w lip co wym nu me rze Nu -
ras.in fo. Dru gim by ła eks plo ra cja ja skiń w

SPELEOnurkowanie w Meksyku cz. 2

Prelekcja na UNAM                                                           fot. Rafael Lopez
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gó rach Sier ra Ne gra, ale z uwa gi na proś bę
głów ne go spon so ra wy pra wy, Na tio nal
Geo gra phic, te dzia ła nia opi szę je sie nią.
Pó ki co bę dę kon ty nu ował wspo mnie nia z
Mek sy ku, któ re nie koń czą się na dwóch
po wy ższych roz dzia łach.

Po opły wa niu sprzę tu na Ju ka ta nie wró ci -
li śmy do Me xi co Ci ty i cze ka li śmy na sprzęt
nie zbęd ny na wy pra wę, któ re go cią gle nie
by ło, gdyż utknął na cle. By ły to ta kie rze -
czy jak bu tle 80 i 40 cl, sprę żar ka spa li no -
wa i bo oster, a więc bez nich nie mo żli-

wo ścią by ło roz po czę cie wy pra wy w od -
lud nych i da le kich od cy wi li za cji gó rach. W
tym cza sie nie pró żno wa li śmy – kom ple to -
wa li śmy je dze nie na mie sięcz ną wy pra wę,
sprzęt li no wy i ja ski nio wy, z któ rym tre no -
wa li śmy na skał kach wul ka nicz nych na te -
re nie mia stecz ka uni wer sy tec kie go oraz
zwie dza li śmy sto li cę Mek sy ku. Wy gło si łem
ta kże pre lek cję na Wy dzia le Geo lo gii
UNAM do ty czą cą eks plo ra cji nie zna nych

Odpoczynek na gałęzi                                                   fot. Descubre el Buceo

Nurek przy monumentalnym drzewie 
fot.Descubre el Buceo

Autor przy dnie jednego z lejow 
fot.Descubre el Buceo
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ja skiń w ró żnych re jo nach świa ta za ty tu ło -
wa ną „At the bor ders of unk nown – ele ven
years of un der wa ter ca ves explo ra tion”. Peł -
na sa la i sze reg py tań po pre lek cji świad -
czy ły o za in te re so wa niu mek sy kań skich
geo lo gów i stu den tów oma wia nym za gad -
nie niem.

By ło jesz cze jed no miej sce nur ko we, któ -
re ko niecz nie chcia łem od wie dzić po wy -
słu cha niu opo wie ści Ra fa ela – Me dia Lu na.
Nie uda ło nam się tam po je chać przed wy -
pra wą, z uwa gi na ma sę za dań, któ re przed
na mi sta nę ły. Jed nak po za koń cze niu eks -
plo ra cji oka za ło się, że jest jesz cze kil kaWypłycenie pomiedzy lejam 

fot.Descubre el Buceo

W toni Media Luna 
fot.Descubre el Buceo

Gliniane artefakty
fot.Descubre el Buceo Jeden z lejów                                                            fot.Descubre el Buceo
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dni, któ re mo żna wy ko rzy stać na pod róż i
nur ko wa nie.

Me dia Lu na to ter mal ne wy wie rzy sko
znaj du ją ce się nie opo dal mia stecz ka Rio -

ver de, oko ło 8-9 go dzin jaz dy na pół noc z
Me xi co Ci ty. Znaj du je się tam kil ka cen trów
nur ko wych, jed nym z nich za rzą dza przy ja -
ciel Ra fa ela, Saul. Na zy wa się ono De scu -
bre El Bu ceo, co zna czy „od kryj nur ko wa-
nie”. Nur ku ją tam za rów no po cząt ku ją cy,
jak i wy szko le ni nur ko wie, a ta kże pro wa -
dzi się mnó stwo in tro nur ko wych z tu ry sta -
mi, któ rzy ni gdy wcze śniej nie nur ko wa li.
Do sko na le sprzy ja ją te mu wa run ki: ma low -
ni cza lo ka li za cja, wo da o tem pe ra tu rze nie -
mal 30 stop ni i przej rzy sto ści prze kra cza-
ją cej 15 m, akwen o głę bo ko ści mak sy mal -
nej 31 m. W le cie po wie trze ma wy so ką
tem pe ra tu rę – w kwiet niu by ło to po nad 35
stop ni, na to miast zi mą tem pe ra tu ra po wie -
trza jest ni ższa niż tem pe ra tu ra wo dy, co
spra wia, że nad wo dą uno si się mgła.

Mo ja pod róż tam, z uwa gi na ogra ni czo -
ne za so by fi nan so we, mi mo wspar cia Ar -
ma da Expe di tion, by ła krót ka – był to
ko niec wy pra wy. Wie czo rem wsia dłem w
au to bus rej so wy, w któ rym się wy spa łem
(nie są dzi łem na wet, że bę dzie aż tak wy -
god nie), ra no by łem na miej scu. Ca ły dzień
spę dzi łem na nur ko wi sku i w ba zie Sau la,
a wie czo rem wsia dłem w au to bus po wrot -
ny i ra no by łem w Ciu dad de Me xi co.

Nurek w jaskini                                                         fot. Descubre el Buceo
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Wy wie rzy sko Me dia Lu na znaj du je się
oko ło 9 km od ba zy Sau la. Do wo zi on nur -
ków na miej sce jed nym ze swo ich aut, a od
par kin gu jesz cze kil ka mi nut trze ba iść na
pie cho tę, by do trzeć do wo dy. Sprzęt ka żdy
nu rek cią gnie za so bą na spe cjal nym wó -
zecz ku. Sa mo wy wie rzy sko to śred niej
wiel ko ści je zio ro, któ re go dno sta no wi kil -
ka le jów, z któ rych pod ci śnie niem wy pły -
wa go rą ca, krysz ta ło wa wo da. Miej sce to
ma nie zwy kłą hi sto rię. Zna ne jest oko licz -
nym miesz kań com od cza sów pra daw nych,
uzna wa li je za miej sce ma gicz ne i w związ -
ku z tym by ło miej scem kul tu. W wo dach
je zio ra to pi li gli nia ne fi gur ki wie rząc, że to
przy nie sie im szczę ście. Więk szość fi gu rek
zo sta ła już wy ło wio na, znacz na ich ko lek -
cja znaj du je się w ba zie Sau la, są tam ta kże
gro ty strzał oraz gło wa ma mu ta, któ rą kil ka -
dzie siąt lat te mu wy ło wił oj ciec mo je go go -
spo da rza. Nur ko wał on z le gen dą nur ko-
wa nia ja ski nio we go Shec kiem Exley em i
mie szał mu ga zy pod czas je go wy praw do
Mek sy ku. W wy wie rzy sku znaj du je się ta -
kże pięk na ja ski nia, któ rą wo da wy żło bi ła
na nie wiel kiej głę bo ko ści w pia sko wym
zbo czu wy wie rzy ska – do da je to nie zwy -
kłe go uro ku nur ko wa niu w tym miej scu.

Nur ko wa łem tam bez pian ki, sprzęt nur -
ko wy za ło ży łem na ką pie lów ki. Nie zmar z -
łem pod czas trwa ją ce go 82 mi nu ty

nur ko wa nia, choć na le żę do zmar z lu chów.
W wo dzie o ta kiej przej rzy sto ści i tem pe ra -
tu rze nur ku je się nie zwy kle kom for to wo.

Ojciec Saula z wyłowioną czaszką mamuta                                  fot. Descubre el Buceo
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Po dzi wia łem nie spo ty ka ną do tąd ro ślin ność
po ra sta ją cą pod wod ne zbo cza, śred niej
wiel ko ści ry by za miesz ku ją ce zbior nik,
ogrom ne pnie drzew spo czy wa ją cych tu od
wie lu lat. Du że wra że nie zro bi ły na mnie
dna le jów, z któ rych pod du żym ci śnie niem
wy pły wa ła ter mal na wo da, znacz nie bar -
dziej go rą ca od tej w ca łym zbior ni ku. Pró -
bo wa łem wpły nąć do środ ka, ale tam, gdzie
roz mia ry otwo ru na to po zwa la ły za trzy my -
wał mnie prąd wy pły wa ją cej wo dy – tak sil -
ny, że nie by łem w sta nie go po ko nać. Le je
te, po za naj głęb szym, są pięk nie wy rzeź bio -
ne. Oczy wi ście na 30 me trach jest ja sno, la -
tar ka nie jest po trzeb na. Do dat ko we
oświe tle nie nie jest ta kże po trzeb ne w ja ski -
ni, po nie waż w stro pie jest sze reg szcze lin,

przez któ re świa tło sło necz ne do sta je się do
ko ry ta rza. Jest on sze ro ko ści 1,5-2 m i ma
co naj mniej metr wy so ko ści, za tem pły nie
się tam kom for to wo. Ko ry tarz ma oko ło 30
m dłu go ści, za koń czo ny jest sal ką, w dnie
któ rej znaj du je się ko lej na szcze li na, któ rą
wy pły wa wo da. Nur ko wa łem tu z prze wod -
ni kiem z ba zy Sau la, a w wo dzie otwar tej
do dat ko wo z dwo ma oso ba mi, któ re prze -
wod nik miał na in tro.

Nur ko wa nie w tym miej scu by ło dla
mnie nie sa mo wi tym do zna niem es te tycz -
nym i by ło świet nym re lak sem po mie sią cu
spę dzo nym w obo zo wi sku w gó rach. Po le -
cam to miej sce ka żde mu od wie dza ją ce mu
Mek syk – z da la od naj po pu lar niej szych re -
jo nów nur ko wych też znaj du ją się miej sca
nie zwy kłe.

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

SPE LE Onur ko wa nie, Hon zo Di ve

Płytka czeęśc_Media Luna
fot.Descubre el Buceo

Wywierzysko_zimą                                                       fot. Descubre el Buceo
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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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Do bre sto sun ki z ry ba ka mi i oko -
licz ny mi kłu sow ni ka mi sie cio wy mi to
bez cen na spra wa dla ba zy nur ko wej.
Dbaj o nie i bądź za wsze mi ły dla
ry ba ków. Prze wa żnie je zio ra w Pol -
sce na le żą do Skar bu Pań stwa i są
dzie rża wio ne przez spół ki ry bac kie.
Do brze jest, za nim za ło żysz gdzieś
ba zę, po je chać do sie dzi by spół ki
dzie rża wią cej da ne je zio ro i chwi lę
grzecz nie po roz ma wiać z jej pre ze -
sem. 

Ry ba cy trak tu ją płe two nur ków jak po ten -
cjal nych kłu sow ni ków, po lu ją cych na ry by
z ku sza mi i nie ste ty nie jed no krot nie ma ją
ra cję. Dla te go czę sto ta kie roz mo wy na po -
cząt ku prze bie ga ją w at mos fe rze nie zbyt
mi łej i peł nej na pię cia. War to jed nak pa -
mię tać, że ani le gal ni ry ba cy, ani kłu sow ni -
cy sie cio wi nie są wca le za in te re so wa ni
tym, że by ktoś za plą tał im się w sie ci i zgi -
nął lub, w naj lep szym przy pad ku, po ciął te

sie ci wy swo ba dza jąc się z nich. Dla te go je -
śli zdo łasz za pre zen to wać się ja ko god ny
za ufa nia przed się bior ca, nikt nie bę dzie ro -
bił żad nych wstrę tów, po mi mo dość kwa -
śne go, przy naj mniej na po cząt ku, przy ję cia.

W za sa dzie przez sam fakt, że przy je cha -
łeś do sie dzi by spół ki, że by roz ma wiać o
ba zie, któ rą do pie ro za mie rzasz za ło żyć,
już zy ska łeś spo ro do dat nich punk tów. Wy -
star czy te raz tyl ko te go nie po psuć. Bar dzo
du żym błę dem, czę sto po peł nia nym przez
nie do świad czo nych or ga ni za to rów nur ko -
wań, jest trak to wa nie ry ba ków, jak gdy by w
ogó le nie ist nie li. Tym cza sem oni uwa ża ją
się za go spo da rzy akwe nu. Są też czę sto
sfru stro wa ni nie wy so ki mi za rob ka mi, a wi -
dok war szaw skich re je stra cji, czę sto nie -
słusz nie, ale dość po wszech nie
ko ja rzo nych z bo ga ty mi ludź mi, po tra fi
wraz z tą fru stra cją stwo rzyć wy bu cho wą
mie szan kę. Nie są wy ssa ne z pal ca opo wie -
ści o sta rych sie ciach rzu co nych zło śli wie
na nur ko wi sko po to, że by ktoś miał pro -

blem. Je śli chcesz być za wo do wym or ga ni -
za to rem nur ko wań, mu sisz być dla ry ba ków
po za wszel kim po dej rze niem. Ko niecz nie
jedź do nich i grzecz nie roz ma wiaj. Ka te -
go rycz nie i bez li to śnie tęp płe two nur ków -
-kłu sow ni ków, wzy waj po li cję, gdy ich
zo ba czysz. Nie ma tu miej sca na wy ro zu -
mia łość i po bła ża nie! Po zwól, że by się roz -
nio sła wieść, że je steś pod tym wzglę dem
nie prze jed na ny. Ta kie za cho wa nie zjed na
ci przy chyl ność ry ba ków i spra wi, że jed no
z wie lu pod sta wo wych za gro żeń dla płe -
two nur ka, ja ki mi są sto ją ce w akwe nie sie -
ci, prze sta nie dla cie bie ist nieć. Tak, krok
po kro ku, eli mi nu jąc ko lej ne za gro że nia,
bu du je się bez piecz ną ba zę nur ko wą.

Oczy wi ście mo żna po stą pić cy nicz nie i
nie ste ty pew na gru pa or ga ni za to rów tak ro -
bi, a mia no wi cie spro wo ko wać kon flikt z
ry ba ka mi, a po tem roz dać nur kom no że i
se ka to ry, al bo na wet ka zać nur kom ku pić je
w pro wa dzo nym przez sie bie skle pie, ar gu -
men tu jąc przy tym, że po win ni się tak wy -

Sieci i płetwonurkowie
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po sa żyć, sko ro ist nie je re al ne
za gro że nie sie cio we. Te go ty -
pu po dej ście do spra wy cha -
rak te ry zu je nie któ rych mo ich,
przy kro o tym mó wić, ko le gów
po fa chu. Jest to oczy wi ście po -
dej ście skan da licz nie, o któ rym
trud no mi mó wić bez uży wa -
nia twar dych słów, do kład nie
ta kich, na ja kie to po dej ście za -
słu gu je.

Oczy wi ście nie ma nic złe go w wy po sa -
ża niu się w no że, se ka to ry czy in ne na rzę -
dzia do cię cia sie ci, mo że z wy jąt kiem
uczest ni ków kur su pod sta wo we go, któ rzy
ra czej po win ni mieć in ne spra wy na gło wie
niż pa ra do wa nie z no żem. Jed nak nie na
uzbra ja niu się trze ba bu do wać bez pie czeń -
stwo, tyl ko na dy plo ma cji i wła śnie roz bra -
ja niu po ten cjal nych kon flik tów. Ta za sa da
po win na do ty czyć nie tyl ko nur ko wa nia.

Raz do ro ku, zwy kle we wrze śniu, ry ba -

Ko men tarz „Ło dzie ry bac kie z wy cią gar ka mi do sie ci, przy go to wa ne do wy ko na nia noc ne -
go za cią gu”
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cy wy ko nu ją tak zwa ny za ciąg. Po le ga on
na roz rzu ce niu w je zio rze dłu giej na wet na
ja kieś trzy sta me trów sie ci, ścią ga nej na -
stęp nie do brze gu przez dwie ło dzie i wy -
cią gar kę spa li no wą. Sieć ta ka za gar nia ca łą
mi sę je zior ną i oga ła ca je zio ro ze wszyst -
kich ryb, któ re są więk sze niż jej oka. Za -

ciąg wy ko ny wa ny jest za wsze w no cy. Do -
ga daj się z ry ba ka mi, kie dy bę dą go ro bić i
nie or ga ni zuj wte dy nur ko wa nia noc ne go.

To sa mo do ty czy po ło wów przy po mo cy
prą du elek trycz ne go, któ re są w Pol sce
wbrew po zo rom le gal ne. Za wo do wi, le gal -
ni ry ba cy mo gą wy ko ny wać ta kie po ło wy,

na wet kil ka ra zy do ro ku, zwy kle w no cy.
Pły ną wte dy po je zio rze dwie ma ło dzia mi,
ale nie obok sie bie, jak to ma miej sce w
przy pad ku za cią gu, tyl ko jed na za dru gą. W
pierw szej znaj du je się spa li no wy ge ne ra tor
prą du, do świad czo ny nu rek bez tru du z da -
le ka roz po zna je go cha rak te ry stycz ny ter -
kot. W dru giej ło dzi pły ną ry ba cy
zbie ra ją cy po ra żo ne prą dem ry by, uno szą -
ce się na po wierzch ni. Wbrew po zo rom jest
to hu ma ni tar na me to da po ło wu, po nie waż
ogłu szo ne zo sta ją tyl ko du że ry by, ze
wzglę du na tak zwa ne na pię cie kro ko we.
Mniej sze osob ni ki nie ule ga ją po ra że niu.
Nie bez piecz ny prąd ma też nie wiel ki za -
sięg, za le d wie kil ka na ście me trów, jed nak
– po dob nie jak w przy pad ku za cią gu – rów -
nież w cza sie po ło wów prą dem naj le piej
nie or ga ni zo wać nur ko wań.

Ło wie nie ryb za po mo cą ma te ria łów wy -
bu cho wych jest w Pol sce nie le gal ne.

Z oko licz ny mi kłu sow ni ka mi sie cio wy mi
spra wa jest prost sza niż z le gal ny mi ry ba ka -
mi, po nie waż ta cy kłu sow ni cy chcą mieć
po pro stu świę ty spo kój i uni ka ją na gła śnia -
nia swych dzia łań. Wy star czy z od po wied -
nim wy prze dze niem roz gło sić, że w oko li cy
ma po wstać ba za nur ko wa, że by wy nie śli
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się z akwe nu, a przy naj mniej tej je go czę -
ści, gdzie nur ko wa nia bę dą pro wa dzo ne.
Naj lep szym spo so bem roz prze strze nie nia
ta kiej in for ma cji jest uda nie się do naj bli -
ższe go skle pu spo żyw cze go i chwi la życz -
li wej roz mo wy ze sta ły mi by wal ca mi
pi ją cy mi tam pi wo. Na 100 % oko licz ni
kłu sow ni cy sie cio wi są wśród nich lub w
naj gor szym ra zie do wie dzą się od nich póź -
niej.

Oczy wi ście przed roz po czę ciem nur ko -
wań na le ży spraw dzić, czy w akwe nie nie

ma sta rych sie ci, zgu bio nych kie dyś przez
ry ba ków. Ta kie sie ci by ły przy czy ną śmier -
tel ne go wy pad ku, ja kie mu ule gło dwóch
nur ków we wrze śniu 1982 ro ku w je zio rze
Wuk sni ki. Naj le piej jest sta ran nie prze szu -
kać po ten cjal ne nur ko wi sko za po mo cą do -
brej ja ko ści, do kład nej echo son dy,
sta ran nie spraw dza jąc po tem oso bi ście
wszyst kie po dej rza ne echa. Pa mię taj, że do -
pie ro po tem wol no wpu ścić nur ków do wo -
dy!

To masz Stru gal ski

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

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

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

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

nia.iknt.pl/se arch/se arch?se arch=Stru gal ski

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

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

sną Kan ce la rię Ad wo kac ką ad wo kat.stru gal ski.pl.

Jest zwo len ni kiem su ro wej, wy so kiej od po wie dzial -

no ści or ga ni za to rów spor tu czy re kre acji za bez pie -

czeń stwo uczest ni ków. W cza sach gdy pro wa dził

ba zy nur ko we, w pro wa dzo nych przez nie go ba -

zach w Pol sce i za gra ni cą, przez bli sko 20 lat ni gdy

nie zda rzył się wy pa dek.

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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DOŁĄCZ DO NAS -  WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ!

CENTRUM NURKOWE CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a

40-570 Katowice

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

tel. kom. Paweł: 602 619 807

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl

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

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

http://www.hydrozagadka.pl
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.nalofoty.pl
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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

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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Pi ra nia CUP 3x3 – i ma my już
trze cią edy cję je dy ne go w Pol sce
tur nie ju ho ke ja pod wod ne go 3x3 i
praw do po dob nie je dy ne go rów nież w
Eu ro pie.

W dru ży nie gra trzech za wod ni ków. Do -
dat ko wo dwóch jest go to wych na zmia nę w
tzw. stre fie zmian. Licz ba zmian jest nie -
ogra ni czo na. Szy ku je się ostra ry wa li za cja.
Prze wa gą w grze 3x3 bę dzie szyb kość,
zwin ność i wy ćwi czo na tech ni ka ope ro wa -
nia krą żkiem pod wo dą, czy li zwo dy, uni ki
oraz cel ne po da nia i strza ły na bram kę. Du -
że zna cze nie ma też usta wie nie stra te gii gry
i opa no wa nie emo cji. Wy gry wa ta dru ży na,
któ ra strze li wię cej go li. Pro ste!

Grę za wod ni ków bę dzie mo żna oglą dać
na ży wo w In ter ne cie na stro nie www.Pi ra -
nia CUP.pl. Re la cję trans mi to wać bę dzie In -

Międzynarodowy Turniej Hokeja Podwodnego

PIRANIA CUP 3x3



Nuras.info 8/2016

49

ter ne to wa Te le wi zja Dol no ślą ska ITD, wy -
ko rzy stu jąc ka me ry pod wod ne Gral ma ri ne.

W 2015 ro ku go ści li śmy dru ży ny z Pol -
ski: Gdań ska, Gdy ni, Beł cha to wa, Po zna -
nia, Sie mia no wic Ślą skich, Trzeb ni cy,
Wro cła wia oraz z An glii: War wick.
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W tym ro ku po ja wią się de biu tu ją ce Szu -
wa ry Ostrze szów, Wa ter me lons (mix), Frogs
(ze spół fran cu sko -pol ski) oraz Szczu pa czy -
ce z Olsz ty na.

Ho no ro wy Pa tro nat nad Tur nie jem obej -
mie Bur mistrz Mia sta Oła wa Pan To masz
Fri sh mann.

Już trze ci raz przy łą cza my się do ak cji
Fun da cji Re cal: „Sport dla wszyst kich, re -
cyc ling dla ka żde go” – tzn. zbie ra my i pro -

mu je my zbie ra nie pu szek po na po jach. Ze -
bra ne pusz ki wy mie nia my na krą żki dla na -
szej sek cji ho ke ja pod wod ne go!

Za in te re so wa nych ho ke jem pod wod nym
za pra sza my na try bu ny Term Ja ku ba w Oła -
wie oraz do oglą da nia re la cji na stro nie
www.Pi ra nia CUP.pl:

Ter min:
3 wrze śnia 2016 (so bo ta) 9.00-16.00
Miej sce: ba sen spor to wy:

Ba se ny Miej skie Ter my Ja ku ba – ul.1 Ma ja
33a, 55-200 Oła wa.

Ka te go rie:
ka te go ria OPEN UWH (od 18 lat),
ka te go ria Ju nior OPEN UWH (do 17 lat, je -
dy ny w Pol sce tur niej w tej ka te go rii),
ka te go ria Wo men UWH – (je dy ny w Pol sce
tur niej w tej ka te go rii).

Do zo ba cze nia pod wo dą!

Mar cin Re if

Ko or dy na tor pro jek tu

tel. kom. +48 505 861 372

e -ma il: mar cin.re if@klub pi ra nia.pl
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Mój ta ta, An drzej Prze łuc ki, pod wod ny
łow ca, fre edi ver i fa scy nat ka ja kar stwa mor -
skie go, pa mię ta cza sy, gdy nie mo żli we by -
ło zdo by cie ja kich kol wiek in for ma cji na
te mat spe ar fi shin gu. Po dob nie by ło ze
sprzę tem i wy jaz da mi nad cie płe mo rza.
Wie dzę trze ba by ło zdo by wać sa me mu, co

cza sem by ło bo le sne. Dla te go po sta no wi li -
śmy stwo rzyć po ni ższy pod ręcz nik, że by fa -
scy na ci te ma tu w Pol sce nie mu sie li już
szu kać in for ma cji po omac ku w in ter ne cie
lub w po zy cjach za gra nicz nych au to rów.
W ni niej szej ksią żce, ze bra li śmy ca łą wie -
dzę, ja ką ta ta zdo był dzię ki an glo ję zycz -

Przygoda, która zapiera dech
w piersiach. Dosłownie
Pierwsza polska książka o łowiectwie podwodnym

Od kąd pa mię tam, ta ta sta rał się za ra zić mnie swo ją pa sją do nur ko wa nia
i ło wiec twa pod wod ne go. Ko cham pły wać i uwiel biam zgłę biać ta jem ni ce
świa ta przy ro dy, jed nak stwo rzo na bar dziej do ży cia wśród ksią żek niż spor -
tów eks tre mal nych, nie pod ła pa łam tej iskry. Ma rze nie ta ty o wspól nym nur -
ko wa niu z cór ką nie speł ni ło się. Po 17 la tach nie uda nych po dejść do
nur ko wa nia, po sta no wi łam zro bić dla ta ty coś, co umiem naj le piej – na pi sa -
łam ra zem z nim ksią żkę. Przed sta wia my Wam pierw szą pol ską po zy cję na
te mat spe ar fi shin gu.
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nym po zy cjom, fo rom in ter ne to wym, a
przede wszyst kim dzię ki swo je mu wie lo let -
nie mu do świad cze niu. Na stro nach ksią żki
znaj dzie cie tech nicz ne i bar dzo do kład ne
in for ma cje na te mat strze la nia do ryb oraz
sa me go nur ko wa nia. Jed nak, jak wie lu z
Was pew nie wie, spe ar fi shing to nie tyl ko
tech ni ka – to przede wszyst kim pa sja i zma -
ga nia czło wie ka z sa mym so bą. Ten trud ny
sport har tu je nie tyl ko cia ło, ale ta kże du -

cha. Nur ku jąc z ku szą na bez de chu mo że -
my na pa rę mi nut za trzy mać czas, znik nąć
w in nej kra inie, ze spo lić się z na tu rą i stać
się jed nym z ota cza ją cym nas pod wod nym
świa tem. Ło wiec two pod wod ne to wspa nia -
łe wi do ki, do sko na ły re laks, przy go da i nie -
od łącz na ad re na li na to wa rzy szą ca łow cy,
któ ry w pięk nym, ale i nie bez piecz nym
pod wod nym świe cie nie jest wi dzem, lecz
czę ścią łań cu cha po kar mo we go.

Po mi mo że w Pol sce spe ar fi shing ma
wie lu zwo len ni ków, sport ten nie osią gnął u
nas tak wiel kiej po pu lar no ści jak w po łu -
dnio wych kra jach Eu ro py. Choć praw nie
ure gu lo wa ny, etycz ny i eko lo gicz ny, spe ar -
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fi shing czę sto spo ty ka się w Pol sce z nie -
przy chyl ną opi nią. Spe aro są czę sto ata ko -
wa ni przez nie do uczo nych eko lo gów,
dzia ła czy i sa mo zwań czych mi ło śni ków
przy ro dy, któ rzy wi dzą w pod wod nych
łow cach bez względ nych za bój ców pod -
wod ne go ży cia. Że by wes przeć ten nie sa -
mo wi ty sport oraz ocie plić je go wi ze ru nek
w na szym kra ju, stwo rzy li śmy pierw szy na
pol skim ryn ku prak tycz ny prze wod nik po
ło wiec twie pod wod nym, skie ro wa ny za -
rów no do po cząt ku ją cych, jak i do pro fe sjo -
na li stów, któ rzy chcą po głę bić swo ją
wie dzę. „Spe ar fi shing. Przy go da, któ ra za -
pie ra dech w pier siach. Do słow nie” to
czter dzie ści al bu mo wych stron A4 gę sto za -
peł nio nych wie dzą i opa trzo nych zdję cia -
mi wła sny mi oraz fo to gra fia mi za przy ja-
ź nio nych spe aro.

Że by ksią żka mo gła tra fić do re gu lar nej
sprze da ży, pierw sze wy da nie fi nan so wa ne
jest spo łecz no ścio wo za po mo cą ser wi su
crowd fun din go we go Po lak Po tra fi.pl. Za
otrzy ma ne pie nią dze sfi nan su je my druk
ksią żki w pro fe sjo nal nej dru kar ni dzie ło wej,
a ta kże wy sył kę ksią żki do wszyst kich za in -
te re so wa nych. Po nad to uzbie ra ne środ ki
po zwo lą nam na stwo rze nie ofi cjal nej stro -

ny in ter ne to wej prze wod ni ka oraz utrzy ma -
nie ser we ra. Je śli prze kro czy my sta wia ny
so bie próg fi nan so wy, w pierw szej ko lej no -
ści, roz bu du je my ksią żkę o ko lej ne roz dzia -
ły do ty czą ce m.in. re gu la cji praw nych
kon kret nych państw oraz lo ka li za cji le gal -
nych ło wisk, a w ko lej nej fa zie, po uzbie ra -
niu co naj mniej dwu krot no ści pierw sze go
pro gu, prze wi du je my prze tłu ma cze nie ksią -
żki i wy da nie jej w ję zy ku an giel skim.

Ak tu al nie eg zem plarz mo żna ku pić
przez stro nę pro jek tu. W tym ce lu na le ży

wejść na www.po lak po tra fi.pl i wy brać z
me nu na gród po pra wej na gro dę, któ ra ofe -
ru je ksią żkę „Spe ar fi shing. Przy go da, któ ra
za pie ra dech w pier siach. Do słow nie”. Mo -
żli we jest też za mó wie nie ksią żki z au to gra -
fem au to ra. Zgod nie z ideą kam pa nii
crowd fun din go wej, je śli pro jekt zo sta nie
ufun do wa ny, czy li je śli uzbie ra my za pla no -
wa ną przez nas su mę do 13 wrze śnia, ksią -
żka po ja wi się w re gu lar nej sprze da ży,
do stęp na przez swo ją ofi cjal ną stro nę in ter -
ne to wą. Wszy scy, któ rzy chcą nas wes -

https://polakpotrafi.pl/projekt/pierwszy-polski-praktyczny-przewodnik-po-spearfishingu
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przeć, ale nie są za in te re so wa ni sa mym
spe ar fi shin giem, mo gą się gnąć po przy go -
to wa ne przez nas ga dże ty, któ re, ma my na -
dzie ję, oka żą się atrak cyj ne nie tyl ko dla
płe two nur ków, ale dla wszyst kich fa nów
pod wod ne go świa ta. Do za ofe ro wa nia ma -
my mię dzy in ny mi ręcz nie ro bio ne bre locz -
ki z płe two nur kiem, przy pin ki, ko szul ki,
tor by eko lo gicz ne, a na wet etui na smart fo -
na z pod wod nym zdję ciem z ksią żki.

Dla mo je go ta ty i dla wie lu, któ rych
znam, spe ar fi shing i fre edi ving to spo sób na
ży cie. Mój ta ta nur ku je i po lu je od wie lu lat
i od za wsze jest wiel kim mi ło śni kiem przy -
ro dy. Wszyst kich chęt nych do za nur ko wa -
nia w głę bi ny i zgłę bie nia taj ni ków
ło wiec twa pod wod ne go za pra sza my go rą -
co do lek tu ry i wspie ra nia na sze go przed -
się wzię cia.

Pa try cja Prze łuc ka

http://www.cmas.pl
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W po szu ki wa niu U -Bo ota
W po szu ki wa niu U -Bo ota „Je zio ro Ta -

jem nic” do tar ło aż do Ki lo nii. Co łą czy sto -
ją cy tam po tę żny nie miec ki okręt
pod wod ny z cza sów II woj ny świa to wej z
mi ni U -Bo ota mi, któ re mo gły pły wać w jed -
nym z naj więk szych je zior w Pol sce?

Za pre zen to wa ny na zdję ciu U -Bo ot no -
sił na swym grzbie cie dwa mi nia tu ro we
okrę ty pod wod ne. Wi dać to na za miesz czo -
nej gra fi ce. By ły to okrę ty ty pu Bi ber

Jezioro tajemnic
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(„Bóbr”), któ re mo gą być jed nym z ty pów
po szu ki wa nych za to pio nych okrę tów pod -
wod nych w je zio rze Draw sko.

War to za uwa żyć, że pró by z pro to ty pem
jed nost ki, okre śla nym kryp to ni mem
„Adam”, Krieg sma ri ne pro wa dzi ła na… rze -

ce (Tra ve). W wer sji se ryj nej wy pro du ko wa -
no łącz nie 324 okrę ty ty pu „Bi ber”. Ich dłu -
gość to 9 m. Ob słu gi wa ła je jed na oso ba.
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Na zdj. Eta to wy Czło nek Za rzą du Po wia -
tu Ja nusz Gar bacz oraz Ksiądz Pro boszcz
draw skiej Pa ra fii Piotr Je sio now ski. Mu -
zeum od wie dzi li pod czas pry wat nej wi zy ty
w Ki lo nii. Nie ste ty nie uda ło się usta lić, co
sta ło się z bra ku ją cy mi na wi docz nym okrę -
cie „Bo bra mi”.

Drzwi otwarte na nowych Rekrutów!
Szkoła „Jeziora Tajemnic” – czyli Zespół

Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku –
zaprasza nowych REKRUTÓW. Można
jeszcze składać dokumenty o przyjęcie do
szkoły na rok 2016/2017!

Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów
oraz ich rodziców i opiekunów do
zapoznania się z ofertą edukacyjną Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, a
także do obejrzenia najnowszych filmików
rekrutacyjnych, przygotowanych przez
uczniów ZSP. Szczegółowe informacje
znaleźć można na stronie internetowej
szkoły, w zakładce: Rekrutacja 2016/2017.

Wszelkie pytania związane z rekrutacją
można kierować na adres: rekrutacja.
zsczaplinek@gmail.com

Oferta edukacyjna:
www.zsczaplinek.szkolnastrona.pl

FILM: www.youtube.com

Ma li fa ni w Ak cji!
W lip cu br. na pla ży nad je zio rem Za rań -

sko (gmi na Draw sko Po mor skie) od był się
Fe styn Ro dzin ny. Eki pa „Je zio ra Ta jem nic”
otrzy ma ła świet ne zdję cia z za ba wy ga dże -
ta mi Ak cji.

Fe styn zor ga ni zo wa ła Soł tys Re gi na Ma -
lec wraz z miesz kań ca mi wsi. Pa ni Re gi na
dziel nie pro mo wa ła Ak cję wrę cza jąc dzie -
ciom ba lo ny z jej lo go. Jak wi dać na zdję -
ciach, ma lu chy mia ły spo ro ra do ści.

Przy po mnij my, ko szul ki z lo go Ak cji Eks -
plo ra cyj no -Hi sto rycz nej „Je zio ro Ta jem -
nic”, a ta kże in ne ga dże ty, w tym m.in.

http://www.youtube.com/watch?v=a9xyD0EwrNc
http://zsczaplinek.szkolnastrona.pl/p,139,oferta-edukacyjna
mailto:rekrutacja.zsczaplinek@gmail.com
mailto:rekrutacja.zsczaplinek@gmail.com
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cza pecz ki, kub ki, czy pen dri ve’y w kształ -
cie kar ty kre dy to wej, mo żna za ku pić w fir -
mie Cen trum Re kla my „Emen” w Draw sku
Po mor skim, przy ul. Si kor skie go 1-5.

Po wiat Draw ski udo stęp nia lo go ak cji
bez płat nie (na wnio sek znaj du ją cy się na
stro nie in ter ne to wej Ak cji) oraz za chę ca do
pro duk cji ga dże tów in ne, za in te re so wa ne
ta ką dzia łal no ścią przed się bior stwa. To naj -
ory gi nal niej sze pa miąt ki z po by tu na te re -
nie Po je zie rza Draw skie go.

www.je zio ro ta jem nic.pl

Mo zai ka na dnie Za to ki 
Siem czyń skiej. Jak to mo żli we?

Re la cji z „Mi sji Siem czy no” ciąg dal szy.
Pod czas ubie gło ty go dnio wych za jęć uda ło
się prze ba dać ca łą Za to kę Hen ry kow ską

(Siem czyń ską). Zi den ty fi ko wa no po nad 70
obiek tów na dnie. Część jed nak jest na ty le
za ska ku ją ca, że nie zo sta ła w ża den spo sób
wy ja śnio na. Ar te fak ty cze ka ją na in spek cję
nur ków. Wśród nich znaj du je się ta jem ni -
czy obiekt, na zwa ny ro bo czo „Mo zai ką”.

O za sto so wa nych tech ni kach prac ba -
daw czych opo wia da kie ru ją cy pra cą ochot -
ni ków z Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie
Grze gorz Za nie wicz z In sty tu tu Geo in for -
ma ty ki – Za kła du Geo de zji i Hy dro gra fii
AM:

– Uży to wy so ko czę sto tli wo ścio we go so -
na ru bocz ne go dla okre śle nia po zy cji geo -
gra ficz nej, dłu go ści, sze ro ko ści oraz
wy so ko ści po nad dnem od na le zio nych

http://jeziorotajemnic.pl/httpemen-com-plportfolio0-html/
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obiek tów. Ze bra nych da nych jest ogrom,
dla te go ich opra co wa nie po trwać mo że
jesz cze kil ka ty go dni.

Wy ko na ne zo sta ły wszyst kie prze wi dzia -
ne pra ce, tj. ob ra zo wa nie dna so na rem ho -
lo wa nym, ob ra zo wa nie dna so na rem
sta cjo nar nym i pra ce z po jaz dem pod wod -
nym ROV.

Cał ko wi te roz mia ry za gad ko wej „Mo zai -
ki” to oko ło  8x8 me trów (ka żda część z mo -

zai ki ma ok. 2x4 m). Czym mo że być? To
ko lej na ta jem ni ca cze ka ją ca na roz wią za -
nie!

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 grodą 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.

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;

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.





Nuras.info 8/2016

63

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 oso -
by 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
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

Za łącz ni ki – re gu la mi ny:http://je zio ro ta -
jem nic.pl/od kryj -je zio ro -ta jem nic -z -ba re/

„U -Bo ot” to Smak Po mo rza!
Z praw dzi wą przy jem no ścią in for mu je -

my, że Part ner Ak cji „Je zio ro Ta jem nic” i je -
den ze spon so rów Na gro dy Głów nej –
Re stau ra cja „Sta ry Dra him” ze Sta re go
Draw ska – zwy cię ży ła w kon kur sie „Sma ki
Po mo rza 2016”!

Re stau ra cja, prócz zna ko mi te go me nu i
po ło że nia, za sły nę ła ostat nio z wpro wa dze -

nia na ry nek – ja ko je dy na na świe cie – „U
Bo otów z je zio ra Draw sko”.

– To ory gi nal ne i zdro we da nie na ba zie
ryb z je zio ra Draw sko, o któ re roz py tu ją tu -
ry ści – mó wi Ry szard Swęd, wła ści ciel re -
stau ra cji. – Za no si się na praw dzi wy hit. Nie
na dą ża my z pro duk cją!

Od po wie dzial na za przy go to wa nie tych
sma ko ły ków Ewa Swęd zwy cię ży ła z ko lei

Ku li nar ny hit: „U - Bo ot z je zio ra Draw sko”
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w ka te go rii Naj po pu lar niej szy Ku charz.
Ser decz nie gra tu lu je my i za chę ca my do

spró bo wa nia „U -Bo otów”. Sa mi już to zro -
bi li śmy!

Or ga ni za to rem kon kur su był je den z Pa -
tro nów Me dial nych „Je zio ra Ta jem nic”
Głos Ko sza liń ski.

Wy ni ki pod lin kiem: http://sta ry dra -
him.pl/ima ges/sma.pdf

Od kry wa my ra zem!
Z wiel ką sa tys fak cją in for mu je my o no -

wym pa tro nie me dial nym Ak cji Eks plo ra cyj -
no–Hi sto rycz nej „Je zio ro Ta jem nic”. Zo stał
nim zna ko mi ty ogól no pol ski Mie sięcz nik
„Od kryw ca”. Za po wia da się ści sła współ -
pra ca!

– Z przy jem no ścią obej mie my pa tro nat
nad Pań stwa przed się wzię ciem. (…) Po -
twier dza my na szą go to wość do prze pro wa -
dze nia wspól ne go pro jek tu ba daw cze go –
na pi sał do nas Piotr Masz kow ski, Re dak tor
Na czel ny cza so pi sma. Ca ła przy jem ność
po na szej stro nie!

Pierw szy wstęp ny ar ty kuł do ty czą cy Ak -
cji uka że się w nu me rze sierp nio wym. Po -
nad to, dzię ki mo żli wo ściom ja ki mi
dys po nu je Re dak cja, pla no wa ne są ak cje
ba daw cze. Wspól ny pro jekt ob jąć mo że za -
gad ki za rów no je zio ro Draw sko, jak i przy -
le gło ści, w tym hi sto rię Tem pla riu szy i
Jo an ni tów dzia ła ją cych na te re nie Po je zie -
rza Draw skie go.

Praw do po dob nie już pod ko niec lip ca br.
od bę dzie się ak cja nur ko wa, któ rą prze pro -

wa dzić ma szef eks plo ra to rów „Od kryw cy”
Łu kasz Or lic ki wspól nie z dru ży ną nur ków
Da riu sza de Lorm. Ob jąć ma ona pe ne tra -
cję kil ku wy ty po wa nych punk tów z ostat -
nich ba dań so na ro wych pro wa dzo nych
przez szcze ciń ską Aka de mię Mor ską, so na -
ro wa nie ko lej nych miejsc przy po mo cy
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sprzę tu bę dą ce go w dys po zy cji „Od kryw -
cy” oraz – to no wość w Ak cji – wi zja lo kal -
na na te re nie tzw. „ma łe go ko ściół ka” w
Cza plin ku, któ ry jest naj star szym za byt ko -
wym obiek tem te go mia sta, po sia da ją cym
nie zwy kle burz li wą prze szłość. Pod czas ba -
dań po ja wić się mo gą przed sta wi cie le ogól -
no pol skich sta cji ra dio wych i
te le wi zyj nych.

http://od kryw ca.pl/in de x1.php?ac -
tion=gdzie_ku pic&ile tab=jed na

Za koń czy ła się Mi sja Siem czy no.
Po wsta ły no we za gad ki.

Nie po raz pierw szy w Ak cji Eks plo ra cyj -
no–Hi sto rycz nej „Je zio ro Ta jem nic” oka za -
ło się, że wy ja śnie nie jed nej za gad ki przy-
no si kil ka no wych do roz wią za nia. Po prze -
szu ka niu so na ro wym Za to ki Hen ry kow skiej
(Siem czyń skiej), cie ka wość za gna ła na -
ukow ców rów nież do wy ru sze nia w re jon
Za to ki Ma new ro wej oraz w oko li ce wy spy
Bie la wy. Łącz nie ozna czo no aż ok. 200
obiek tów.

Po śród wie lu zdjęć, eki pa „Je zio ra Ta -
jem nic” do strze gła obiekt w kształ cie przy -
po mi na ją cym ry cer ską lan cę. Ma on aż 11
me trów dłu go ści.

Ilu stra cją do ar ty ku łu są ta kże zdję cia in -
nych wy kry tych przez urzą dze nia obiek -
tów. Wśród nich znaj du ją się ró żne go
ro dza ju wra ki, ale też za to pio ne opo ny, ka -

mie nie, kło dy drzew, itp. Wi dać rów nież
pod wod ne śmie ci, jak np. opo ny, ale ta kże
re gu lar ne pro sto kąt ne bry ły. Są sku pi ska
pod wod nych gła zów. Wie le zna le zisk wy -
ma ga bez po śred nie go spraw dze nia przez
nur ków. Na opra co wa nie wy ni ków z sa -
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mych ba dań so na ro wych po trze ba co naj -
mniej kil ku ty go dni wy tę żo nej pra cy.
Wśród od kryć mo gą być ta kże po zo sta ło ści
gro dzi ska sprzed wie ków.

– Na jed nym ze zdjęć so na ro wych wi dać
wrak za to pio nej ło dzi – ko men tu je Grze gorz
Za nie wicz, któ ry kie ro wał pra ca mi ba daw -
czy mi z ra mie nia Aka de mii Mor skiej w

Szcze ci nie. – Ma on 5 m dłu go ści i 1,5 m sze -
ro ko ści. Spo czy wa w Za to ce Hen ry kow skiej.

Za ję cia na uko we zwią za ne z ba da nia mi
Za to ki Hen ry kow skiej, zwa nej też Siem -
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czyń ską, trwa ły od 5 do 8 lip ca 2016 r. Wy -
ko na ne zo sta ły wszyst kie prze wi dzia ne pra -
ce, tj. ob ra zo wa nie dna so na rem ho lo -
wa nym, ob ra zo wa nie dna so na rem sta cjo -
nar nym i pra ce z po jaz dem pod wod nym
ROV.

Na ukow cy z AM sta cjo no wa li za zgo dą
Ada ma An dzia ka na te re nie „Pa ła cu Siem -
czy no”, któ ry stał się ba zą wy pa do wą dla
tej mi sji. Wśród nich by li opie ku no wie gru -
py stu denc kiej: Grze gorz Za nie wicz, Iza be -
la Bo dus -Ol kow ska i Mar ta Wło dar -
czyk -Sie lic ka oraz stu den ci z na uko we go
Ko ła Hy dro gra fii: Ad rian Po pik, Kon rad
Szot mi ler, Alek san dra Ki ra ga, Ali cja Wie -
lec ka i Mar cin Rau lin.

Eki pie to wa rzy szy ła gru pa pod kie row -
nic twem Da riu sza de Lorm, naj lep sze go in -

struk to ra nur ko we go świa ta ad. 2013 i 2014
– Bar tosz Drze wiec ki, Da rek de Lorm i Bar -
tło miej Gryn da. Na miej scu prze by wa li ta -
kże przed sta wi cie le pro gra mu „Za nu rze nie”
oraz Mie sięcz ni ka „Od kryw ca”. Obie re -
dak cje ob ję ły Ak cję „Je zio ro Ta jem nic” pa -
tro na tem me dial nym.

– Zro bi li ście bar dzo wie le dla Po wia tu
Draw skie go – po wie dział Sta ro sta Draw ski
Sta ni sław Ku czyń ski pod czas spo tka nia
pod su mo wu ją ce go wstęp ne wy ni ki ba dań.
– Bar dzo wam dzię ku je my!

Part ner Ak cji Eks plo ra cyj no–Hi sto rycz nej
„Je zio ro Ta jem nic” i je den ze spon so rów
na gro dy za „U -Bo ota” – le żą cy w po bli żu
je zio ra Draw sko „Pa łac Siem czy no” – spon -
so ro wał noc le gi wszyst kich uczest ni ków
„Mi sji Siem czy no”. Na to miast Gmi na Cza -

pli nek od da ła do dys po zy cji ba da czy sta te -
czek „Per koz”, wraz ze ster ni kiem.

Głę bo kość przy po mi na ją cej fiord Za to ki
Hen ry kow skiej do cho dzi do 30 me trów. Ja -
kie jesz cze ta jem ni ce od sło ni przed na mi
je zio ro Draw sko?

Film z pod su mo wa nia Mi sji Siem czy no:
https://www.youtu be.com/watch?v=VI -

xU S8LIA DU&fe atu re=youtu.be

Ko lej ne do nie sie nie o ta jem ni czych
szy nach w oko li cy je zio ra

Przy zam ku w Sta rym Draw sku znaj do -
wa ły się po nie miec kie szy ny. Za mek stoi na
prze smy ku po mię dzy je zio rem Draw sko a
je zio rem Żerd no. Do cze go mo gły słu żyć i
co się z ni mi sta ło?

In for ma cję na ten te mat otrzy ma li śmy od
Sta ni sła wa Za rę by z Cza plin ka, eme ry to wa -
ne go mi li cjan ta.

– W la tach 1988-89 pod czas prac mi li -
tar nych w miej sco wo ści Sta re Draw sko, nad
je zio rem Draw sko, na tkną łem się na reszt ki
szyn w oko li cach ru in zam ku. Te szy ny bie -
gły w kie run ku ko ścio ła, a we wnątrz znaj -
do wa ła się stud nia i zwrot ni ca do ma łych
wa go ni ków. In for ma cje po twier dził miesz -
ka niec tej miej sco wo ści, pan Lech (imie nia
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nie pa mię tam), któ ry to miesz kał przy rzecz -
ce Dra wie – prze pły wie łą czą cym je zio ro
Żerd no z je zio rem Draw sko. Nie ste ty ten
miesz ka niec już nie ży je.

To nie pierw sze do nie sie nie do ty czą ce
ta jem ni czych szyn w po bli żu je zio ra Draw -
sko, któ re nie za cho wa ły się do na szych
cza sów. Po przed nie do ty czy ło sli pu szy no -
we go ma ją ce go pro wa dzić w głąb je zio ra, a

ma ją ce go po czą tek w oko li cy dzi siej sze go
Ośrod ka Spor tów Wod nych w Cza plin ku. Z
ko lei wa go ni ki w Sta rym Draw sku mo gły by
wska zy wać na pro wa dze nie prac ko pal nia -
nych. Nie ste ty, nic nie wia do mo o two rze -
niu ewen tu al nych sztol ni na tych te re nach
w cza sie woj ny…

Czy w Siem czy nie jest 
ta jem ni czy pod ziem ny tu nel?

Le gen dy o nim sły chać od wie lu lat. Miał
po dob no łą czyć obec ną za byt ko wą za bu -
do wę „Pa ła cu Siem czy no” z ko ścio łem w
tej miej sco wo ści. Wska zy wa no też na in ne
lo ka li za cje. Czy w tych opo wie ściach mo że
być ziar no praw dy?

Przez wie le lat krą ży ła w Siem czy nie i re -
gio nie le gen da o ta jem ni czym pod ziem nym
tu ne lu, rów na nie mal le gen dzie o cza pli -

Widok na Stare Drawsko. Ruiny zamku widoczne na środku przesmyku
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nec kim „U -Bo ocie”. Nikt jed nak nie wska -
zał, gdzie ów tu nel miał by być zlo ka li-  zo -
wa ny. Za bu do wa „Pa ła cu Siem czy no”
po wsta ła w 1726 r. Jak wska zu je je go wła -
ści ciel Bog dan An dziak, fun da men ty mo gą
być jed nak star sze. To w cza sie ich bu do -
wy mógł by po wstać za gad ko wy tu nel. Po
co?

Wieś Siem czy no za ska ku je swo ją cie ka -
wą i burz li wą hi sto rią. Pierw sze wzmian ki o
niej po cho dzą z 1292 ro ku. Obec na na zwa
wsi funk cjo nu je od po ło wy XX wie ku.
Niem com Siem czy no zna ne jest ja ko He in -
richs dorf, od imie nia le gen dar ne go za ło ży -
cie la, ry ce rza He in ri cha (Hen ry ka),
przy by łe go na te te re ny wraz z tem pla riu -
sza mi w XIII wie ku. Tuż po wkro cze niu
wojsk pol skich i so wiec kich w 1945 r.
Siem czy no zmie ni ło na zwę na Hen ry ko wo
(spo lsz cze nie na zwy nie miec kiej), a w ro ku
1947 w ra mach zmian ide olo gicz nych
prze mia no wa no je na obec nie uży wa ne
Siem czy no.

Za rów no wieś, jak i pa łac by ły świad ka -
mi wie lu hi sto rycz nych wy da rzeń. To tu taj
na zie mie pol skie wkro czy ły woj ska „Po to -
pu Szwedz kie go”. Siem czy no by ło ta kże

miej scem ich wyj ścia z na sze go kra ju. W
Pa ła cu by ły ta kże woj ska na po le oń skie.
Teo re tycz nie więc, w hi po te tycz nym pod -
ziem nym przej ściu mo gły by zo stać ukry te
cen ne de po zy ty.

Gdy by ist nie nie tu ne lu z le gend – pro wa -
dzą ce go do ko ścio ła – po twier dzi ło się, mu -
siał by on prze bie gać pod obec ną dro gą
kra jo wą nr 20, któ ra od dzie la Ko ściół od
Pa ła cu. Czy na tra fi my na je go ślad?

„Pa łac Siem czy no” jest Part ne rem Ak cji
„Je zio ro Ta jem nic”.

http:/ /www.pa lac siem czy no.pl/ in -
dex.php?lang=pl

fot. Adam Myś ków

Po je zio rze Draw sko mo że
pły wać sza lu pa z „Ba to re go”!

Pod czas eks pe dy cji nur ko wej w dniach
11 i 12 czerw ca 2016 r. w Za to ce Klu czew -
skiej je zio ra Draw sko na tra fio no na bar dzo
cie ka we zna le zi sko. I to nie pod wo dą.
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Po sy gna le od miesz kań ca gmi ny Cza pli -
nek, Ja ro sła wa Ły sko, do ba zy obo zo wej
Związ ku Har cer stwa Pol skie go na pół wy -
spie Uraz udał się prze by wa ją cy wów czas
na te re nie Po je zie rza Draw skie go Ma rek
Hal ter, wie lo let ni re dak tor pre sti żo wych
pism wod niac kich i znaw ca te ma ty ki że -
glar skiej.

– Szu ka łem sza lu py ze „Ste fa na Ba to re -
go”, a to jest sza lu pa z „Ba to re go”, na sze go

pierw sze go trans atlan ty ka! Sza lu pa jest alu -
mi nio wa, ni to wa na i w bar dzo do brym sta -
nie. Jest za byt kiem tech ni ki i hi sto rii Pol ski
– nie kry je za chwy tu pan Ma rek – Mo je
zda nie jest pod bu do wa ne emo cja mi – za -
strze ga. – Do kład nie po win ni na ten te mat
wy po wie dzieć się spe cja li ści z Na ro do we -
go Mu zeum Mor skie go w Gdań sku.

To praw do po dob nie je den z ostat nich re -
lik tów pol skie go trans atlan ty ka. Har ce rze

uży wa ją sza lu py do trans por tu więk szych
grup lu dzi lub cię ższych to wa rów. Jej wy -
mia ry to: dłu gość 7,5 m, sze ro ko ści 2,4 m
(mie rzo ne cen ty me trem kra wiec kim). Po -
jem ność 30 osób. Trud no po wie dzieć, skąd
wzię ła się nad je zio rem Draw sko. Cze ka my
na sy gna ły! Być mo że znaj dzie się fir ma,
któ ra wej dzie we współ pra cę z har ce rza mi
i za pro po nu je ko mer cyj ne rej sy tym uni ka -
tem? Chęt nie o tym na pi sze my!

Za pra sza my do prze sła nia in for ma cji:
http://je zio ro ta jem nic.pl/zglos -in for ma cje/

Wię cej o „Ba to rym” w Wi ki pe dii:
https://pl.wi ki pe dia.org/wi ki/MS_Ba to ry

Wy pra wa po czołg!
Ma my in for ma cję o czoł gu, któ ry mo że

spo czy wać na dnie je zio ra Draw sko. Ist nie -
je ta kże dru gie do nie sie nie o po dob nej tre -
ści. Do ty czy są sied nie go je zio ra Cza pli no.
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Obie in for ma cje zo sta ną spraw dzo ne już w
naj bli ższy week end.

W „dłu gi” week end od 14 do 15 sierp nia
2016 r. nur ko wie z gru py kie ro wa nej przez
Da riu sza de Lorm ze szko ły nur ko wa nia
AN DA tek, spró bu ją od na leźć te po jaz dy.

Oba do nie sie nia wy no to wał przed la ty i od -
na lazł w swo im ar chi wum Je rzy Jan czu ko -
wicz, trój miej ska le gen da nie tyl ko pol skich
po szu ki wań pod wod nych, któ ry przy słał
nam rów nież zdję cie skrzy dła Mes ser sch -
mit ta wy do by te go przy pad ko wo przez ry -
ba ków sie cio wych oraz in for ma cję o
wy do by ciu dwóch tor ped z jez. Draw sko.
Pan Je rzy kil ka dni te mu był w Cza plin ku i
Siem czy nie (sic!), wraz z nur ka mi z Gdań -
skie go Klu bu Płe two nur ków „Re kin”, któ re -
mu pre ze su je: Paw łem Chę ciń skim,
Ma riu szem Czaj ką, Krzysz to fem Niec ko i
Agniesz ką Mag dziak -Chę ciń ską. Za ty dzień
po now nie od wie dzi je zio ro Draw sko.
Szcze gó ły wkrót ce.

Oto (do słow na) treść in for ma cji po cho dzą -
cej z 1989 ro ku: „Jez. Cza pli nek – 100 m od
brze gu na wprost bu dyn ku wy lę gar ni (obok
uj ścia rze ki) jest za to pio ny czołg, głę bo kość
11 m. Po dał pan Zby szek (miej sco wy).”

Nur ko wa nie w tym miej scu roz po cząć
się ma w nie dzie lę, 14.08.2016 r., o godz.
11:30. Czas nur ko wa nia wy nie sie oko ło 2
go dzin, jed nak gdy by ist nie nie obiek tu zo -
sta ło po twier dzo ne, nur ko wie za nu rzą się
ko lej ny raz, aby zdo być jak naj wię cej ma te -
ria łów fil mo wych.
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Dru ga in for ma cja jest nie mniej enig ma -
tycz na. Cy tu je my ją w ca ło ści: „Re jestr
obiek tów z 1990 r., str. 38. poz. 1. Wia do -
mość po dał: mgr inż. An drzej Sło ciń ski, in -
struk tor nur ko wa nia swo bod ne go PTTK.
La tem 1975 r. pro wa dził obóz płe two nur -
ków nad j. Cza pli nek/Draw sko. Idąc od
drew nia ne go dwor ku w kie run ku pla ży (ba -
za Po li tech ni ki Ślą skiej w Cza plin ku – ka ja -

ko wa) przy ośrod ku kem pin go wym (po pra -
wej stro nie: dom ki, re stau ra cja – wej ście na
pla żę) wy cho dzi my na du żą za tocz kę je zio -
ra. Przed po ro śnię tym trzci na mi brze giem,
w od le gło ści oko ło 30 m od brze gu, na sto -
ku dna o głę bo ko ści 5-7 m do 12 m znaj du -
je się czołg.”

Uwa ga: Eki pa Je zio ra Ta jem nic uzna ła,
że cho dzi praw do po dob nie o oko li ce dzi -

siej szej pla ży miej skiej. Pro si my Czy tel ni -
ków o in ne in for ma cje, je że li ta kie ma ją.

Nur ko wa nie w tym miej scu od bę dzie się
w po nie dzia łek, 15.08.2016 r. o godz.
11:30 i bę dzie wi docz ne z pla ży miej skiej
w Cza plin ku. Czas nur ko wa nia rów nież
wy nie sie oko ło dwóch go dzin, jed nak w
przy pad ku po twier dze nia obiek tu zo sta nie
ono przed łu żo ne, aby na grać ma te riał wi -
deo.

Pan Jan czu ko wicz za strze ga jed nak, że
ni gdy nie spraw dzał tych do nie sień, to też
nie czu je się od po wie dzial ny za ich praw -
dzi wość. Wszyst ko mu szą więc zwe ry fi ko -
wać nur ko wie.

To nie ko niec do brych wia do mo ści. Na
miej scu bę dzie ta kże Je rzy Sa dow ski, eks -
pert od obiek tów obron nych – ta kich jak
schro ny bo jo we czy bun kry – oraz bro ni,
po jaz dów i sa mo lo tów z okre su II woj ny
świa to wej. Jest rów nież wła ści cie lem i re -
dak to rem wy daw nic twa IN FORT, au to rem
wie lu ksią żek o te ma ty ce II woj ny świa to -
wej oraz prze wod ni ków tu ry stycz nych, a
ta kże ku sto szem Pol skich Schro nów Bo jo -
wych okre su II woj ny świa to wej w Ja star ni
(m.in. Schron Sa ba ła). Pan Je rzy Sa dow ski
we źmie udział w eks plo ra cji pod wod nej.
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War to do dać, że Je rzy Sa dow ski kie ru je
rów nież dzia łem for ty fi ka cji mie sięcz ni ka
„Od kryw ca” – pa tro na me dial ne go Ak cji
„Je zio ro Ta jem nic”.

Za pra sza my do oglą da nia Ak cji!
Zdję cie czoł gu po cho dzi ze stro ny jol ly -

di ver.com
Ska ny so na ro we zo sta ły wy ko na ne przez

Aka de mię Mor ską ze Szcze ci na – na je zio -
rze Draw sko.

Z ostat niej chwi li:
zna le zio no nie wy buch

Eki pa ze szko ły nur ko wa nia AN DA tek,
sta cjo nu ją ca obec nie w bu dyn ku Li ceum
Ogól no kształ cą ce go w Cza plin ku, od kry ła
pod czas szko le nia w je zio rze Draw sko ko -
lej ny nie miec ki gra nat nik prze ciw pan cer ny
Pan zer faust. Nie ste ty, ten jest uzbro jo ny i
mo że być nie bez piecz ny.

Sta ro stwo Po wia to we w Draw sku Po mor -
skim po wia do mi ło o zna le zi sku sa pe rów.
Zgło sze nie przy jął Pa trol Roz mi no wa nia Nr
4 z 2 Bry ga dy Zme cha ni zo wa nej w Zło -
cień cu. Ze wstęp nych usta leń wy ni ka, że
sa pe rzy po ja wią się na miej scu w naj bli ższy
pią tek, oko ło po łu dnia.

Od kry cie mia ło miej sce pod czas tre nin gu
nur ko we go. Gru pa po sta no wi ła spraw dzić
in for ma cję o ist nie niu w je zio rze tzw. zrzu -
to wi ska bro ni. Prze ka zał ją Eki pie „Je zio ra
Ta jem nic” eme ry to wa ny mi li cjant Sta ni sław
Za rę ba z Cza plin ka. Te raz – przy naj mniej
czę ścio wo – in for ma cja ta po twier dzi ła się.

Oto skró co na teść do nie sie nia: „(…) chcę
wspo mnieć, że w tym sa mym okre sie (ok.
1989 r.- przyp. Red.) wy ko nu jąc obo wiąz ki
słu żbo we na te re nie Cza plin ka w oko li cach
(…), pod czas po szu ki wa nia to piel ca w je -
zio rze Draw sko, płe two nur ko wie na tknę li
się na licz ne łu ski i nie wy bu chy ró żne go ro -
dza ju. Jak póź niej usta li łem w ró żnych roz -
mo wach tu na (…) znaj do wa ły się
ma ga zy ny amu ni cji. Czy ktoś wy do by wał
nie wy bu chy z tych te re nów, te go mi nie
wia do mo.”

Po przed nie go zna le zi ska te go ro dza ju
do ko na no w ma ju br. In for mo wa li śmy o

tym tu taj: http://je zio ro ta jem nic.pl/pierw -
sze -zna le zi sko/

Zdję cie po cho dzi ze stro ny http://su rvin -
ci ty.com/.

Ope ra cja: Mes ser sch midt
Wra ca my do spra wy Mes ser sch mid ta,

któ re go szcząt ki le żą w nie usta lo nym do tąd
miej scu je zio ra Draw sko. Po szu ki wa nia od -
bę dą się w naj bli ższy week end. Pro si my o
pod po wie dzi do ty czą ce mo żli wej lo ka li za -
cji wra ku!

Za pla no wa na na so bo tę i nie dzie lę (20 i
21 sierp nia 2016 r.) „Ope ra cja Mes ser sch -
midt” skon cen tru je się głów nie na kil ku me -
tro wym obiek cie wy kry tym pod czas czer-
w co we go so na ro wa nia w Za to ce Dra him -
skiej. Le ży on w kom plet nej ciem no ści, na
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głę bo ko ści oko ło 50 me trów. Bę dzie to więc
naj głęb sze z do tych cza so wych nur ko wań w
ra mach Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”. Z Gdań ska
spro wa dzo ny zo sta nie ta kże ma gne to metr,
któ rym zba da ny ma zo stać ob szar w oko li cy
po mni ka Ja na Paw ła II na Nad brze żu Draw -
skim. Jed no z do nie sień wska zy wa ło, że w
tym miej scu, pod war stwą ka mie ni i pia sku,
mo że być ukry ty po jazd pan cer ny.

Kon wój ze sprzę tem oraz spe cja li sta mi
do trze do Li ceum przy ul. Par ko wej w Cza -
plin ku już w pią tek, 19 sierp nia. W tym cza -
sie szko ła po raz ko lej ny sta nie się sie dzi bą
eks plo ra to rów, wśród któ rych ma ją być m.in.
oso by z Gdań skie go Klu bu Nur ko we go Re -
kin z Je rzym Jan czu ko wi czem oraz kie ro wa -
na przez Na ta lię Ka sow ską du ża eki pa
pro gra mu „Za nu rze nie” – Pa tro na Me dial ne -

go Ak cji. Nie za brak nie ta kże przed sta wi cie -
li Szko ły Nur ko wa nia AN DA tek z Da riu szem
de Lorm, naj lep szym in struk to rem nur ko wa -
nia na świe cie Ad. 2013 i 2014, któ ry bę dzie
kie row ni kiem prac pod wod nych oraz ko lej -
ne go Pa tro na – Mie sięcz ni ka „Od kryw ca”.
Do eki py do łą czyć ma ją ta kże człon ko wie
sto wa rzy sze nia „Wra ker si”.

Ob szar po szu ki wań zo stał wska za ny w
jed nej z in for ma cji, któ ra do tar ła do Eki py
„Je zio ra Ta jem nic”. Nikt jed nak nie ma
pew no ści, że sa mo lot le ży wła śnie tam. Z
te go po wo du ape lu je my o wszel kie su ge -
stie, mo gą ce wska zać ta kże in ne mo żli we
lo ka li za cje szcząt ków.

Na zdję ciu, któ re otrzy ma li śmy z ar chi -
wum Je rze go Jan czu ko wi cza – le gen dy po -
szu ki wań pod wod nych – wi dać skrzy dło
oraz sto ją ce go przy nim chłop ca. Zdję cie to
pan Je rzy otrzy mał od stu den ta, któ ry w la -
tach 80. przy je chał z te re nu Po je zie rza
Draw skie go do Gdań ska na stu dia.

– Nie ste ty kur su nie skoń czył, w związ ku
z czym żad nych je go da nych nie po sia dam
– in for mu je pan Je rzy.

Skrzy dło zo sta ło wy cią gnię te przed la ty
przez ry ba ków sie cio wych, za tem sa mo lot
nie bę dzie spo czy wał na dnie w ca ło ści. Je -

go kształt wi dzia ny w so na rze rów nież mu -
si być nie ty po wy.

W któ rym re jo nie je zio ra to się wy da rzy -
ło? Ape lu je my: mo że ktoś pa mię ta tam te
wy da rze nia, al bo roz po zna je oko li cę przed -
sta wio ną na zdję ciu? Skrzy dło ze wzglę du
na opór i cię żar naj pew niej cią gnię to po
naj krót szej tra sie do brze gu. Gdy by śmy
wie dzie li, gdzie to by ło, wów czas w przy -
bli że niu bę dzie mo żna okre ślić, gdzie le żą
szcząt ki sa me go sa mo lo tu.

Być mo że od naj dzie się też chło piec ze
zdję cia? Pro si my o in for ma cje! http://je zio -
ro ta jem nic.pl/zglos -in for ma cje/

Skrzy dło zo sta ło roz po zna ne przez Ar ka -
diu sza Sie wier skie go z Wo odha ven w USA,
ja ko frag ment sa mo lo tu Mes ser sch midt Bf
109 F/G.

Pi sa li śmy o tym tu taj: http://je zio ro ta jem -
nic.pl/w -je zio rze -na -pew no -jest -wrak/

Zdję cie so na ro we z jez. Draw sko: Aka -
de mia Mor ska w Szcze ci nie.

Krieg sma ri ne w LO.
Le gen da się zisz cza?

Łu kasz Or lic ki – szef Gru py Eks plo ra cyj -
nej Mie sięcz ni ka „Od kryw ca” od na lazł bar -
dzo moc ny do wód na ak tyw ność jed nost ki
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nie miec kiej ma ry nar ki wo jen nej „Krieg sma -
ri ne” w Tem pel bur gu (daw nym Cza plin ku).
To zdję cie ban de ry tej for ma cji, po wie wa ją -
cej na masz cie przed bu dyn kiem obec ne go
Li ceum. Wia do mość ze lek try zo wa ła Eki pę
Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”.

Sta re, czar no -bia łe zdję cie od na le zio no
w zbio rach jed ne go z pry wat nych ko lek cjo -

ne rów, miesz ka ją ce go w USA. Na od wro -
cie wid nie je da ta: 1939 rok! Jak tyl ko prze -
sył ka do trze do Re dak cji „Od kryw cy”,
otrzy ma my skan zdję cia i po dzie li my się
nim z Czy tel ni ka mi.

Przy po mnij my: to wła śnie bu dy nek
obec ne go Li ceum przy uli cy Par ko wej (nie -
mal tuż przy pla ży nad jez. Draw sko) był

we dług miej skiej le gen dy za adap to wa ny na
sie dzi bę jed nost ki szko le nio wej Krieg sma -
ri ne, któ ra mia ła mię dzy in ny mi pro wa dzić
za ję cia na mi nia tu ro wych okrę tach pod -
wod nych.

Opi sy wa ny bu dy nek po wstał naj praw do -
po dob niej w la tach 30. XX wie ku, ja ko
schro ni sko mło dzie żo we, prze ję te póź niej
przez na zi stow ską or ga ni za cję mło dzie żo -
wą „Hi tler ju gend”. Tu ślad się ury wa. Bra -
ku je bo wiem źró deł ar chi wal nych, z
któ rych wy ni ka ło by, co dzia ło się tam w
cza sie woj ny.

Zdję cie ban de ry Krieg sma ri ne wcią gnię -
tej na maszt przez bu dyn kiem to pierw szy
do wód na praw dzi wość le gen dy. Czy uda
się za peł nić bia łą pla mę w hi sto rii?

Na zdj. Bu dy nek LO w Cza plin ku. Czy to
tu taj sta cjo no wa ła le gen dar na jed nost ka
spe cjal na Krieg sma ri ne?

Sza lu pa i przy pad ko we
od kry cie

Wczo raj Pol sat News wy emi to wał in for -
ma cję na te mat praw do po dob nej sza lu py z
Ba to re go, pły wa ją cej po je zio rze Draw sko.
Przy oka zji Eki pa Ak cji na tknę ła się na…
szy ny scho dzą ce w głąb je zio ra Draw sko.
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Dzien ni karz Ja ro sław Ma tul roz ma wiał
ze Sta ro stą Sta ni sła wem Ku czyń skim przed
sta ni cą har cer ską na pół wy spie Uraz, gdzie
przy cu mo wa na i użyt ko wa na jest sza lu pa.
W ce lu jej zba da nia zo sta li po wia do mie ni
pra cow ni cy Na ro do we go Mu zeum Mor -
skie go w Gdań sku, któ re zaj mu je się m.in.
pa miąt ka mi po pol skim trans atlan ty ku. Po -
nad to Sta ro sta na ma wia do uru cho mie nia

ko mer cyj nych rej sów sza lu pą. Gdy by zna -
lazł się przed się bior ca go to wy wejść we
współ pra cę z har ce rza mi, by ła by to ko lej -
na atrak cja Po je zie rza Draw skie go.

Wspo mnia ne szy ny pre zen tu je my na fo -
to gra fiach. Trud no pre cy zyj nie okre ślić, jak
dłu go ist nie ją. Już wcze śniej Eki pa Ak cji
otrzy my wa ła in for ma cje o ist nie niu w prze -
szło ści sli pów szy no wych. Mia ły one pro -

wa dzić do je zio ra Draw sko w ró żnych je go
punk tach. We wska za nych lo ka li za cjach
nie za cho wa ły się jed nak żad ne śla dy.

Ko lej ne do nie sie nia zwe ry fi ko wa ne
Nie uda ło się po twier dzić ist nie nia czoł -

gów, o któ rych in for ma cje tra fi ły do Eki py
Ak cji. W oko li cach wska za nych miejsc na -
tra fio no na in ne in te re su ją ce zna le zi ska.
Wśród nich być mo że jest frag ment sa mo lo -
tu i nie okre ślo ne go więk sze go me cha ni -
zmu.
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W ostat ni week end, frag ment urzą dze nia
przy po mi na ją ce go try by od na le zio no w
oko li cy pla ży nad je zio rem Draw sko.

– Co to mo że być? – za sta na wia się zna -
laz ca resz tek me cha ni zmu, Ma rek To ma -
szew ski.

Pro si my in ter nau tów o po moc w roz po -
zna niu. Dla uła twie nia pu bli ku je my zdję cia
w kil ku rzu tach. W opi sa nym miej scu znaj -
do wać się miał czołg. Tym cza sem obiekt,
za któ ry go wzię to, nur ko wie opi su ją ja ko
bry łę naj praw do po dob niej be to nu. Ster czy

z niej gru ba me ta lo wa ru ra. Przy ma łej
przej rzy sto ści wo dy mo gła zo stać wzię ta za
lu fę.

Ko lej na in for ma cja spo wo do wa ła, że
nur ko wie ze szko ły Nur ko wa nia AN DA tek
skie ro wa li się nad są sied nie (po dru giej stro -
nie Cza plin ka) je zio ro Cza pli no. Tam rów -
nież, we dług nie zwe ry fi ko wa nych do nie-
sień sprzed lat, miał być po dob ny po jazd.
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Po kil ku go dzin nych po szu ki wa niach we
wska za nym miej scu nie na tra fio no na je go
śla dy. Dziś zro dzi ły się wąt pli wo ści co do
pra wi dło we go okre śle nia lo ka li za cji. Pod -
sta wą po szu ki wań by ło dość enig ma tycz ne
do nie sie nie, któ re jak się oka za ło, mo że pa -
so wać do in ne go miej sca je zio ra. Być mo że
nur ko wie po wró cą w przy szło ści nad Cza -
pli no, by prze szu kać in ny je go frag ment.

Za in te re so wa nie po szu ki wa czy wzbu dzi -
ła jed nak in for ma cja za miesz czo na m.in. na
pro fi lu spo łecz no ścio wym Ak cji przez Zbi -

gnie wa Szur go ta, o po ten cjal nych szcząt -
kach sa mo lo tu w tym zbior ni ku wod nym.
Po kon sul ta cjach w Sta ro stwie Po wia to wym
w Draw sku Po mor skim za wę żo no po ten -
cjal ny ob szar lu stra cji. Rze czy wi ście, w
miej scu gdzie miał by le żeć sa mo lot, urzą -
dze nia wy kry ły du że sku pi sko me ta lu znaj -
du ją ce się pod mu łem. Z war stwy osa dów
wy do by to je den ele ment. Rów nież pre zen -
tu je my go na zdję ciu.

Co to mo że być? In for ma cje na gro dzi my
spe cjal nym Cer ty fi ka tem! Pro si my o zgło -
sze nia na: http://je zio ro ta jem nic.pl/zglos -in -
for ma cje/

Skład eki py bio rą cej udział w po szu ki wa -
niach: Bar tosz Drze wiec ki, Da riusz Ku ter -
now ski, Ma rek To ma szew ski, Ho no ra ta
To ma szew ska, Ro bert Si kor ski, Mał go rza ta
Si kor ska, Ry szard Pi ku ła, Da niel, Alek san -
dra i Da riusz de Lorm.

Poszukiwacze. W środku Starosta Drawski Stanisław Kuczyński


