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Od Redakcji
Przed nami ostatnie dni lata, okresu w którym spełnia się większość marzeń, zwłaszcza tych związanych z podróżami, poznawaniem odległych zakątków kraju i świata i oczywiście odkrywaniem podwodnych tajemnic. Początek jesieni, oprócz wcześniejszych zachodów słońca, przepięknie ubar wionych drzew
i nieco chłodnych poranków kojarzy się głównie z powrotem do szkolnych murów, sal wykładowych i codziennych obowiązków. Jednak dla wielu naszych nurkujących przyjaciół wakacje wcale nie były okresem
błogiego lenistwa, lecz właśnie okazją do podszlifowania między innymi geografii, na etapie planowania
tegorocznych wojaży, czy też zgłębiania zakamarków historii odwiedzanych miejsc. Konieczność porozumiewania się z mieszkańcami różnych części świata była zdecydowanie bardziej wiarygodnym sprawdzianem znajomości języków obcych niż szkolne testy. Niezwykłych podwodnych lekcji fauny i flory nie zastąpią
najlepsze podręczniki ani filmy przyrodnicze. Mrugająca porozumiewawczo foka zdecydowanie bardziej
przemawia do wyobraźni niż setki apeli obrońców przyrody i ekologów wzywających do ochrony środowiska. Mierząc się z głębinami poznajemy również, a może przede wszystkim samych siebie, zarówno w
aspekcie fizycznym, ale także psychologicznym. Doskonalimy odporność na stres, odpowiedzialność za siebie i partnera.
Wierzymy, że mijające lato wykorzystaliście w pełni, tak jak i my, na podróże, bo jak widać, nic tak
nie kształci jak podróże właśnie! Niewątpliwie podczas wakacji rozwijaliście jeszcze jedną umiejętność –
fotografię. Czekamy na Wasze relacje z tegorocznych wakacji, opatrzone mnóstwem bajecznych zdjęć.
Redakcja
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Azory
czyli wakacje pod wulkanem z wielorybami i rekinami w tle
Na ten wyjazd czekaliśmy ponad
trzy lata. Ostatnio odwiedziliśmy Azory w lipcu 2013 roku i jakoś tak się
nie składało, żeby tam wrócić. Co jakiś czas śnił mi się tylko nieskończony błękit Oceanu Atlantyckiego,
fruwające wokół mnie stada mant,
skaczące radośnie wokół łodzi delfiny i coraz bardziej domagało się realizacji, niezrealizowane do tej pory,
marzenie zobaczenia wieloryba.
Pod koniec 2015 roku decyzja zapadła –
wracamy! Wracamy na te piękne, zielone,
pełne hortensji wyspy. Nalofoty.pl wraca na
Azory w sierpniu 2016!
Co takiego jest w Azorach, gdzie one leżą i po co tam jechać? Dlaczego my się
właściwie tak cieszymy z tego wyjazdu?
4
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Azory należą do Portugalii, choć od jej
wybrzeży są oddalone o jakieś 2000 km. Są
to wyspy pochodzenia wulkanicznego leżące w regionie krzyżowania się trzech płyt
tektonicznych: euroazjatyckiej, afrykańskiej
i północnoamerykańskiej. Nic więc dziwnego, że na każdej wyspie znajduje się jeden lub kilka wulkanicznych kraterów, w
tym najwyższy szczyt Portugalii – wulkan
Pico 2351 m n.p.m. Te piękne wyspy wypiętrzały się powoli z dna Oceanu Atlantyckiego w trzeciorzędzie na skutek erupcji
podwodnych wulkanów. Z czasem powstał
cały archipelag składający się z dziewięciu
wysp podzielonych obecnie na trzy grupy:
grupa wschodnia obejmuje wyspy Santa
Maria i Săo Miguel, grupa centralna obejmuje wyspy Faial, Graciosa, Pico, Săo Jorge
i Terceira i grupa zachodnia to wyspy Corvo
i Flores (najbardziej na zachód wysunięta
część Europy). Wyspy rozrzucone są na
oceanie na długości ponad 600 km. Ostatnia erupcja wulkanu miała tu miejsce w
1957 roku i za jej sprawą Portugalii i wyspie Faial przybyło około 1,5 km2 lądu.
Azory nadal są aktywne sejsmicznie, jak
twierdzą mieszkańcy, nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa.
5
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Klimat na Azorach jest umiarkowany, nie
ma koszmarnych upałów, często pojawiają
się mgły i opady oraz wieją niesamowicie
silne wiatry. Temperatura w ciągu dnia może zmieniać się diametralnie – wszystko to
za sprawą Wyżu Azorskiego. Sezon turystyczny niby trwa tu cały rok, jednak dla
nas, nurków, najlepszym okresem jest czas
od końca czerwca do maksymalnie połowy
września. Potem wiatry uniemożliwiają
zwykle swobodne wypłynięcia w morze a
mgły lądowanie samolotów.
Azory są bardzo słabo zurbanizowane,
więc nie znajdziemy tu tłumów turystów
oraz koszmarnych hotelowych blokowisk –
w tym między innymi tkwi ich urok. Życie
toczy się tu wolno i leniwie, nikomu nigdzie
się nie spieszy, ludzie przechadzają się po
ulicach z uśmiechami na twarzach, samochody z życzliwością ustępują pierwszeństwa pieszym. Nie bez kozery należą one
do Wysp Szczęśliwych, czyli Makaronezji.
Krajobraz zdominowały tu stożki wulkaniczne, w których wnętrzu ukryte są często
cudowne jeziora. Wszechobecna zieleń,
poprzecinana różowo-fioletowo-niebieskimi hortensjami, koi nawet najbardziej
zszargane nerwy. Wpadające ostro do oce6
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anu klify i plaże z czarnym wulkanicznym
pisakiem dodają im trochę mrocznego charakteru. Wyspy te w 2014-2015 roku otrzymały od European Coastal & Marine Union
(EUCC) – organizacji zajmującej się ochroną przyrody, mórz i wybrzeży w Europie
oraz dbałością o zrównoważony rozwój
środowiska – nagrodę Platinum Quality Coast Award i tytuł „najbardziej zielonych
wysp na świecie”.
Z czego słyną Azory? Niegdyś wyspy
wielorybnicze – wokół nich można spotkać
całą gamę gatunków tych niesamowitych
zwierząt, w tym płetwale błękitne, finwale i
przede wszystkim kaszaloty. Kiedyś wielorybnictwo stanowiło główny dochód mieszkańców. Z czasem w wyniku wprowadzenia olei syntetycznych wielorybnictwo zaczęło zamierać. W 1984 wprowadzono zakaz polowań na wieloryby i tym samym
Azory stały się chyba najlepszym miejscem
na świecie do obserwacji tych cudownych
stworzeń. Dawne miejsca obserwacji wielorybów vigias, z których wystrzeliwano w
niebo czerwoną racę, kiedy w okolicy pojawiły się wieloryby, teraz służą do wypatrywania ich na potrzeby turystyczne. Race
zastąpiły telefony komórkowe, harpuny i
7
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sieci wyparte zostały przez ostre jak brzytwa obiektywy aparatów fotograficznych.
Bezkrwawe łowy na wieloryby odbywają
się tu prawie każdego dnia w sezonie let-

nim. Upolować można naprawdę niesamowite zdjęcia oraz niezapomniane wrażenia,
które pozostają z nami na zawsze. Azory
słyną też z przepysznych serów, wspaniałej
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wołowiny, najlepszego tuńczyka z grilla,
bardzo smacznych win i cudownie słodkich
ananasów. Dla nas, nurków, to także miejsce, gdzie można wykonać naprawdę wspaniałe nurkowania. Wyspy te to także
pierwszy bezpieczny port na trasie pomiędzy Europą a Ameryką, zawitał tu kiedyś nawet słynny Krzysztof Kolumb.
Celem naszej wyprawy jest Horta – stolica wyspy Faial. To tu mieszkamy, tuż przy
słynnym porcie jachtowym. Codziennie,
idąc do bazy nurkowej, nasze oczy cieszy
widok wulkanu Pico, który zaskakuje swoimi obliczami – Pico w czapeczce, w bałwankach, pod kołderką, posępny … można
by tak wymieniać w nieskończoność, bo jego obraz jest tak zmienny, jak pogoda na
Azorach. Tuż przy bazie znajduje się też
słynna Peter Cafe Sport – tawerna, którą zna
chyba każdy żeglarz, działająca nieprzerwanie od 98 lat. Wnętrze pełne jest żeglarskich proporców. Znajduje się tu też Museo
de Scrimshow, czyli rysunków wykonanych
rylcem na kościach zwierząt, na Azorach
były to głównie kości wielorybów. To tu pomiędzy nurkowaniami podjadamy miejscowe smakołyki, wypijając litry przepysznego
soku wyciskanego z pomarańczy.
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Każdego dnia spacerujemy uliczkami tego spokojnego, nadmorskiego miasteczka i
poznajemy jego kolejne tajemnice. Odwiedzamy między innymi wulkaniczną plażę
w Porto Prim, wspaniałą rybną restaurację
Atletico – gdzie na lodzie, jeszcze surowa,
czeka na wskazanie palcem nasza kolacja.
Słuchamy wieczornego koncertu miejscowej orkiestry dętej – w programie muzyka
filmowa. Zajadamy się przepysznymi lodami, oczywiście ręcznie robionymi, w miejscowej lodziarni. Odwiedzamy też port
jachtowy pełen malowideł pozostawionych
przez odwiedzające go załogi żeglarskie –
szukamy naszych polskich akcentów, jednak główną część dnia zajmuje nam oczywiście nurkowanie.
Miejsca nurkowe zlokalizowane są blisko
bazy, maksymalnie 20 minut płynięcia łodzią. Nurkowania są tu pełne życia – grupery, barakudy, mureny, kraby, krewetki,
trigerfishe, płaszczki, orlenie, stada sardynek – całe mnóstwo cudów o niesamowicie
żywych kolorach w skali makro i mikro, a
wszystko to na tle niesamowicie błękitnej
wody. Do tego klifowe wybrzeże pełne grot
i szczelin. Przecudowna jaskinia krewetek,
w której ściany po prostu całe się ruszają.

Gdyby to nie był rezerwat przyrody, aż by
się chciało je zapakować do kieszeni na
wieczornego grilla. Jednak dla mnie najbardziej ekscytującym nurkowaniem, jakie w
2013 roku wykonałam na Azorach, było
nurkowanie na Princess Alice Bank.
Princess Alice Bank to podwodna góra
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oddalona około 45 mil morskich (ok. 80
km) od wybrzeży wyspy Faial, która wyrasta
z głębin 1500 m i kończy się na 35-40 m
pod powierzchnią wody. Ponieważ znajdujemy się na środku oceanu, mogą tu wystąpić silne prądy, dlatego nurkowania
odbywają się przy linie opustowej – nieste-
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ty w tym roku właśnie takie prądy nas dopadły i lekko nie było.
Co szczególnego jest w Princess Alice
Bank, że są to nurkowania na Azorach, któ-

rych nie można opuścić? Zacznijmy od
podróży – całodniowa wycieczka pontonem lub katamaranem na środek oceanu –
podczas drogi towarzyszą nam stada ciekawskich delfinów radośnie wyskakujących
z wody obok, przed i za łodzią. A po dopłynięciu na miejsce czekają nas dwa nurkowania z mantami i mobulami, które na
Princess Alice Bank mają swoją „stację
10

oczy- szczającą”. W większości miejsc na
świecie spotykamy manty samotnie lub co
najwyżej w małych stadach liczących 2-4
oso- bniki. Na Princess Alice Bank są to
zwykle duże stada, które tańczą wokół nurków swój niesamowity balet. Takiego spektaklu nie obejrzy się nigdzie indziej, zwierzęta te, z natury ciekawskie, pływają wokół nas jak modelki na wybiegu. Piękne,
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majestatyczne, jakby latały w przestworzach, a przy nich krążą małe trigerfishe
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szczerząc swoje małe ząbki. Osobniki od
dużych po mniejsze, całe mancie „rodziny”
z poprzyczepianymi do grzbietu lub brzucha podnawkami unoszą się wokół nas jak
statki kosmiczne. Cały ten piękny spektakl
rozgrywa się w przejrzystej, błękitnej wo-
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dzie, in the middle of nowhere, a my, nurkowie, wisimy w toni maleńcy jak mróweczki.
W tym roku niestety ocean nie był łaskawy, silny wiatr i prąd dość mocno pokrzyżowały nam plany, manty też nie miały
ochoty aż tak ładnie pozować. Cóż, to nie
akwarium, gdzie można oglądać za szybką
każdą rybkę w dowolnym czasie – to niesamowity żywioł wody i prawdziwe wolne
zwierzęta.
Łaskawe dla odmiany były w tym roku
rekiny, z którymi nie udało nam się spotkać
w 2013 roku. Tym razem trzy godziny
oczekiwania na łodzi opłaciły się. Nurkowanie z żarłaczem błękitnym to coś, na co
czekałam i jednocześnie trochę się obawiałam. Nie ma klatki, jesteśmy tylko my, on i
wielki błękit. Rekin pływa wokół nas, początkowo zachowując dystans, towarzyszą
mu przynawki – ryby piloty, radośnie krążące wokół. Widzę z bliska jego ostry
uśmiech, widzę jak ociera się o linę przymykając swoje oko, podpływa do naszych
płetw, uderza nosem w kamery i aparaty,
robi się coraz bardziej śmiały i ciekawski,
co jakiś czas przekąsza spadającą z łodzi
sardynkę. To niesamowicie piękne zwierzę,
12
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im dłużej przebywam w jego otoczeniu,
tym mniej się go obawiam. On, tak samo
jak my, jest nami zaciekawiony. Wyciągam
nawet nieśmiało palec, żeby go dotknąć.
Pływa z nami ponad godzinę, po czym tak
samo nagle jak się pojawił, odpływa w błękit. Cóż, Azory znowu odsłoniły swoje pod-

wodne cudo przed nami. I tak jak wcześniej
manty, tak teraz ten niezwykły osobnik będzie mi się śnił po nocach.
Tegoroczne Azory pozwoliły mi też na
realizację kolejnego marzenia – zobaczyć
wieloryba. Rano, po przybyciu do bazy,
Norberto oznajmia radośnie, że to dziś jest
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ten dzień. Wiatr się wzmaga a woda marszczy się złowrogo, na szczęście świeci słońce. Jakiś turysta, widząc jak pakujemy się na
ponton, twierdzi, że jesteśmy crazy. Ubrani
w żółte przeciwdeszczowe kurtki i pomarańczowe kamizelki ratownicze ruszamy w
drogę. Ponton mknie po coraz wyższych fa-
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lach, woda chlapie nam po twarzach, ubraniach, wszystkim, kurtkami chronimy aparaty fotograficzne. Skaczemy na falach jak
piłeczka pingpongowa, czasami wręcz lecimy, a każde uderzenie o wodę jest twarde jak o skały. Wyspa pomału zaczyna się
oddalać, a na horyzoncie widać kolejne
pontony, tak jak my poszukujące wielorybów. Nasz skiper z telefonem komórkowym
przy uchu obiera kierunek inny niż wszyst-

kie łodzie. Nagle w oddali widać wielkie
pufff, a potem coś leci ponad wodą w górę,
po czym wpada w nią radośnie – to mały
kaszalot bawi się u boku matki, nie zdążyliśmy nawet przygotować aparatów. Zwierzaki poszły pod wodę, nie będzie ich
45-55 minut (najlepsi wśród freediverów).
Trzeba szukać następnych. Dobry skiper i
doświadczona kadra na łodzi w osobie
uśmiechniętej Rachel i już po chwili widzi-
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my kolejne „pufnięcia” kaszalota. Podpływamy bliżej. Dwa osobniki płyną obok siebie, radośnie „pufając” co jakiś czas.
Doświadczona osoba po ilości i częstotliwości takich wdechów i wydechów potrafi
ocenić, kiedy i na jak długo wieloryb zanurkuje. Nagle Rachel każde nam się przygotować, to już za chwilę nastąpi ten moment,
jeszcze jedno „pufnięcie” i … o rany! Żeby
to mogło trwać wiecznie, oba osobniki za-
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nurzają się synchronicznie, naszym oczom
pomału ukazuje się ten niesamowity widok
wielorybiego ogonka, co tam ogonka –
DWÓCH wielorybich ogonków. Cieszymy
się jak dzieci, cała łódź synchronicznie wydaje z siebie wielkie „ łał”, nie przeszkadza
nam już nic, ani fale, ani mokre ubrania, po
prostu jesteśmy szczęśliwi. Chyba nie tylko
ja zrealizowałam właśnie swoje marzenie!
W drodze powrotnej spotykamy jeszcze
delfinki plamiste (Spotted Delphins) – podobne do butlonosów, ale znacznie od nich
mniejsze. To niezwykle radosne i ciekawe
zwierzaki, uwielbiają pływać obok łodzi całymi stadami, radośnie skacząc i obserwując. Przyglądamy się ich zabawom ponad
godzinę, to już taka przysłowiowa kropka
nad i w naszej wyprawie na wieloryby.
Na Azorach spędziliśmy osiem dni, podczas których odwiedziliśmy też wyspę Pico.
Niektórym nawet udało się wdrapać na
zbocza wulkanu, inni udali się natomiast do
muzeum wina, gdzie znajduje się też jeden
z najstarszych smokowców – ogromne,
piękne drzewo, podobne nieco do juki,
charakterystyczne i endemiczne dla Makaronezji. Ostatniego dnia nasz gospodarz zapewnił nam też całodniowe zwiedzanie
15
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wyspy Faial. Widzieliśmy zniszczoną trzęsieniem ziemi latarnię morską, podróżowaliśmy drogami, wzdłuż których hortensje
tworzą piękne żywopłoty. Widzieliśmy pasącą się na pochyłych zboczach azorską
wołowinę, dojechaliśmy i staliśmy na skraju wulkanu, jednak chmury zasłaniały nam
jego krater. Zakosztowaliśmy tradycyjnego
miejscowego lunchu, posiedzieliśmy na
wulkanicznej plaży, a na koniec odwiedziliśmy też niezwykłe muzeum, zbudowane
pod ziemią na przylądku Capelinhos, w
miejscu gdzie w 1957 roku miała miejsce

ostatnia na Azorach erupcja wulkanu. Przeżyliśmy też prawdziwą burzę piaskową,
wywołaną przechodzącym właśnie nad
Azorami huraganem.
Ósmego dnia nikomu nie chciało się
wracać, dlatego zaraz po powrocie do Polski zarezerwowałam wyjazd na rok 2017.
Tak, tak nalofoty.pl wraca na Azory już w
sierpniu 2017 i już nie możemy się doczekać czym tym razem Azory nas zaskoczą.
Może snorklowanie z delfinem, może w
końcu zajrzymy do wulkanu, może wdrapiemy się na sam szczyt Pico? Na pewno

będzie coś, czego jeszcze nie było. Zapraszamy, musicie to przeżyć i zobaczyć Azory na własne oczy razem z nami.
Agata Isajew „Gagatek”
aisajew@nalofoty.pl
Zdjęcia: Adam Borkowski i Agata Isajew
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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?
Magazyn Nuras.info (wersja elektroniczna) poszukuje autorów artykułów.
Jeżeli znasz się na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym,
szkoleniu płetwonurków i chcesz zaistnieć w świecie napisz do nas. Twój
artykuł może być opublikowany.
Współpraca z nami nie jest odpłatna. W zamian za to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym
magazynie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontaktowych.
Na artykuły czekamy do 20 każdego
miesiąca pod adresem
http://nuras.info/.
Redakcja Magazynu Nuras.info kontak: wydawnictwo@nuras.info
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Zapraszamy

na wyjazdy nurkowe
w niesłychanie
rzadko odwiedzane
miejsca w Polsce
ale i za granicą.
Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl
tel.601321557
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Nurkowanie
na Wyspach Liparyjskich
Dziś wiem, że można wracać po
wielu latach w te same miejsca i
odkrywać je zupełnie od nowa. 15 lat
temu opływałem Wyspy Liparyjskie.
Ile z tego zapamiętałem? Wiele widoków widniało mi w pamięci jak
blizna na ramieniu, którą można
oglądać codziennie. Wiele miejsc, w
których byłem, wydawało się jakby
zupełnie nieznanych. Wiele, które w
jakiś sposób zapamiętałem, wyglądało zupełnie inaczej.
I wiesz, co? Tylko zdjęcia sprzed 15 lat
sprawiły, że w ogóle pamiętałem, że byłem
w tym miejscu. Obraz wymalowany w mózgu jest jednak niesamowity. Gdyby nie
tych kilka zdjęć, które zrobiłem wcześniej,
18
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pewnie widok samych wysp też zaginąłby
gdzieś w szarości życia. A jednak, los, Bóg,
życie sprawiło, że było mi dane wrócić tam
z ekipą pasjonatów ciekawych życia i pełnych zapału w odkrywaniu nowych miejsc,
tak jak ja. To wspaniałe podróżować z ludźmi, którzy patrzą na horyzont z taką samą

niecierpliwością i głębokim zainteresowaniem. Największą radość podczas wszystkich wypraw nurkowych, które organizuję
przynosi mi sprawianie, że oczekiwania
uczestników realizują się, a nawet przerastają wyobrażenia, choć nie zawsze jest to
łatwe…
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Po 15 latach nieobecności na Wyspach
Liparyjskich, zwanych też często Wyspami
Eolskimi, byłem niezwykle ciekawy, co tu
zastanę. Czy będę dalej tak niesamowicie
zafascynowany odkrywaniem nowych
miejsc jak wcześniej, kiedy dopiero odkrywałem nurkowanie, czy okaże się, że zapał
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jednak zmalał. Odkryłem, że to się nie nudzi! Nie ma, po prostu nie ma dwóch takich
samych nurkowań. Każde nurkowanie, które pamiętałem jak przez mgłę, teraz było
zupełnie nowym odkryciem.
Napiszę to wprost. Nurkowanie jest jedną ze wspanialszych form odkrywania świata, bo widzimy nie tylko to, co na zewnątrz,
ale także to, co jest ukryte dla przeciętnego
zjadacza chleba. Nie ma opcji, jak raz się
komuś spodoba, brnie w to bezgranicznie.
Jedynym hamulcem jest praca, brak czasu
lub funduszy, a później dorastające dzieciaki i ogólnie trudy życia małżeńskiego, znacie to? Jednak czy nasza wędrówka przez
życie ogranicza się tylko do zaspokajania
podstawowych potrzeb? Myślcie, co chcecie, ale skoro ta niezrozumiała przez wielu
siła, dla mnie Bóg, tchnęła w nas życie,
energię i cel, to nie po to, abyśmy ograniczali się do podstawowych funkcji życiowych, ale abyśmy odkrywali wciąż coś
nowego, rozwijali się, widzieli więcej, wiedzieli więcej. Słowem, szli do przodu!
Mówi się, że wyprawy kształcą. Jeżdżę od
wielu lat z różnymi ludźmi i nie pamiętam
wyprawy, żeby ktoś czegoś nie dowiedział
się o życiu, przyrodzie, miejscu, technikach

nurkowania, podróżach itd. Ta oczywista
prawda czasami mnie tak przygniata, że po
cichu sam do siebie się śmieję.
Nurkowanie
Nurkowania przy Wyspach Liparyjskich
to sprawa indywidualnych odczuć. Inaczej
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będzie to przecież spostrzegać osoba rozpoczynająca podwodną przygodę, inaczej
ktoś, kto już ma sto nurkowań za sobą, a
jeszcze inaczej ktoś, kto ma tysiące nurkowań na koncie. To nie są tropiki z różnokolorowymi rybkami, rekinami czy mantami,
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to trzeba sobie powiedzieć od razu. To są
bardziej mistyczne nurkowania w niesamowitej oprawie i scenerii. Nie spodziewajmy
się więc wspaniałego życia pod wodą, bo
go nie ma. Są w zamian przede wszystkim
fenomenalne twory geologiczne, tworzone
od około 300 000 lat przez wulkany i ruchy
tektoniczne dna morskiego.

Weźmy sobie dla przykładu nurkowanie
u stóp aktywnego wulkanu Stromboli. Co zobaczymy pod wodą? Czego się spodziewasz? Raf Egiptu, Indonezji, Karaibów?
Przecież wiadomo, że tego tam nie zobaczysz. Ale gdy zanurzając się, oglądasz 700
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m wyżej aktywny wulkan, a na zboczu wydobywający się dym wulkaniczny, który powoduje osuwanie się skał, zaczyna pracować wyobraźnia, oj i to jak! Po prostu nie
możesz się doczekać tego, co zobaczysz
pod wodą. Co zobaczysz? Swoją pokorę i
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małość wobec ogromu powstawania ziemi i
pracy wulkanów. Na powierzchni zachwyca olbrzymie osuwisko wychodzące z krateru wulkanu, pod wodą ciągnące się około
100 m do dna morskiego. A jednak ciągle
zerkasz między skały pod wodą, szukając
aktywności wulkanicznej i tego czegoś, cze-

go inni nie widzieli. To jest właśnie ta ciekawość ludzka, która prowadzi nas w różne
niedostępne miejsca na ziemi i we wszechświecie.
Zanurzasz się, patrząc na aktywny krater
Stromboli w przeświadczeniu, że może teraz coś się wydarzy, coś wybuchnie, ujrzysz
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coś, czego nikt inny nie przeżył i będziesz
aktorem tej chwili. Z drugiej strony masz
nadzieję, że jednak wulkan nie wykaże zbyt
dużej aktywności. Gdy patrzysz na krajobraz pod wodą, zresztą na powierzchni
również, dochodzi do ciebie myśl – jak potężna musiała być energia, która zbudowa-
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ła to, co teraz właśnie oglądasz. Nie, nie
nurkujesz tam dla rybek, raf, czy oglądania
wraków, a jednak wychodzisz z nurkowania z poczuciem fascynującego naładowania emocji. Niewielu doświadczyło takiego
nurkowania! Będę miał co wspominać na

łożu śmierci i opowiadać swoim wnukom.
W chwili, kiedy tam nurkowałem, dokładnie dwa lata temu z krateru wypływała lawa
i docierała do samego morza. Nie jesteś ciekaw jak wygląda takie miejsce? Wiem,
wiem, nie musisz odpowiadać.
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To właśnie jest nurkowanie wokół Wysp
Liparyjskich.
Obok Stromboli jest mała wystająca skała o nazwie Strombolichio, zresztą jedno z
ciekawszych miejsc nurkowych w tym rejonie. Stromboli to aktywny wulkan, który ma
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ok. 200 000 lat, a Stromboilichio to wygasłe
pozostałości wulkanu w wieku ok. 230 000
lat. Gdy popatrzysz na te dwa twory geologiczne, znów włącza się wyobraźnia, jak
wielkie siły musiały działać w tym miejscu,
żeby taką górę wypchnąć z dna morskiego

na prawie 900 m w górę. Dzień wcześniej
wchodziliśmy z przewodnikiem na wulkan
Stromboli i oglądaliśmy jego aktywność.
Dźwięk wydobywających się gazów z wnętrza krateru jest tak przerażająco a zarazem
fascynująco przejmujący, że na moment
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serce przestaje bić. Będziesz mieć okazję?
Koniecznie wejdź na ten wulkan!
Jeśli ktoś zapyta, jakie życie można zobaczyć pod wodą w tamtej okolicy, spodziewając się nie wiadomo czego, to
oczywiście będzie zawiedziony, ale ta
spektakularna sceneria każdego nurkowania – jest nie do opisania. Pamiętam jedno
z nurkowań przy wyspie Vulcano. Podwod-
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ny łańcuch górski ciągnął się w kierunku
morza z wystającą iglicą na samym końcu.
Normalnie takie sceny ogląda się w telewizji, jak ktoś leci samolotem i kręci Himalaje z góry! Pięknie to za słabe określenie.
Z życia podwodnego, oprócz tego

wszystkiego, co jest w Chorwacji w Adriatyku, zobaczymy także ang. Parrot Fish (takie,
jakie widuje się też w Turcji) i kilka innych
dziwolągów żyjących pod wodą właśnie w
tym miejscu. To nie jest tropikalna rafa,
podkreślam jeszcze raz! Jednak i kaszaloty,

25

i znane bardziej pod nazwą mola mola,
czyli ang. Moon Fish, też tu pływają. Bądźmy gotowi na takie spotkanie. Po nurkowaniu natomiast podziwimy takie widoki, że
najlepsze safari w Morzu Czerwonym niech
się schowają!
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Wyspy Eolskie to kilka głównych wysp i
kilka małych skałek, zwanych tu Formiche
(czyt. formike) lub Scoglio. Vulcano, Lipari,
Filikudi, Alikudi, Salina, Paranea, Strombo-

li to główne wyspy archipelagu. Na każdej
można nurkować spokojnie 2-3 tygodnie,
żeby mieć jakieś pojęcie, czego się tam spodziewać. Podczas tygodniowej wyprawy
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zaliczyliśmy10 nurkowań. Tak więc ogólne
wyobrażenie mam, ale także przeświadczenie, że nie wszystkie ciekawe miejsca udało nam się zobaczyć.
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Byłem tu drugi raz w życiu i zachwycam
się jakbym widział to miejsce pierwszy raz.
Jeśli miałbym coś doradzić i polecić, to
zdecydowanie polecam wybrać się na
Stromboli, Saline, Lipari lub Vulcano. Tury-

stycznie infrastruktura jest doskonała, nurkowo miejsce wspaniałe, dojazd z głównego lądu (Neapol) czy z Sycylii wyśmienity.
Naturalnie dużo wygodniej jest odwiedzić wyspy jachtem, podczas tzw. safari
nurkowego, tak jak wraz z moją grupką pasjonatów miałem okazję to zrobić.
Chciałbym zaznaczyć, że nie sugeruję tu
rozważań na temat czy warto poznać te rejony świata, czy nie, raczej zachęcam do
przemyślenia, kiedy zaplanować podróż,
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bo naprawdę warto. Szczególnie w świetle
coraz bardziej niestabilnej sytuacji w krajach arabskich. Gorąco polecam odwiedzić
te strony świata, gdzie Odyseusz błądził
przez wiele lat gnany przez wiatry wypuszczone z worków darowanych przez Króla
Eola. Kto nie zna legendy, niech się wczyta
w Google. Na pewno coś tam znajdzie…
Rudi Stankiewicz
Zdjęcia: Piotr Hołubowicz, Rudi Stankiewicz
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Magazyn Nuras.info
pobierany jest średnio
w 65000 egz.,
nie może zabraknąć
w nim Twojej reklamy
klikn ij po s zczegó ły

Czy nie myślałeś
o wypromowaniu się na
łamach naszej gazety?
Magazyn Nuras.info nawiąże
współpracę z autorami artykułów. Jeżeli znasz się na fotografii
podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz zaistnieć w
świecie napisz do nas. Twój artykuł może być opublikowany.
Współpraca z nami nie jest odpłatna. W zamian za to oferujemy Ci jednak promocję w
renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego zdjęcia
oraz danych kontaktowych. Na
artykuły czekamy do 20 każdego miesiąca pod adresem
http://nuras.info/.
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Zakrzówek
Zakrzówek. Skałki Twardowskiego.
Legendarne miejsce w Krakowie,
mekka polskich płetwonurków. Ciągną tu wszyscy, każdy się chce tu
zameldować na swoim fejsbuku, każdy chce się pochwalić wizurą (lub
jej brakiem) albo kiełbą wiejską od
Ramzesa, każdy robi zdjęcie urokliwego skądinąd akwenu, a pod zdjęciami same lajki…
Po co się jeździ na Zakrzówek? Pomijając oczywiście wrzucanie statusów na FB.
Ano po to, aby się przejść po wiatach i znaleźć znajomych:
– O, cześć, już po nurze czy jeszcze
przed? A wizura jaka? A tę skodę to gdzie
przenieśli?
– Aaaale szczupaka widzieliśmy, no potwór z głębin normalnie!
– Na cały weekend, czy tylko na sobotę?
Na Zakrzówek jeździ się dla Ramzesa i
30
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jego kiełby wiejskiej z ogórem. Nic poniżej.
Do tego oscypek z żurawiną, a na deser –
lody. I jakoś ten czas między nurkowaniami
zleci.
Na Zakrzówek jeździ się też ponarzekać
na owudziaków. Jak to oni mącą (cudowne

usprawiedliwienie dla własnego mącenia,
to przecież nie my, to oni!), jak się miotają
na drodze, jaki ruch robią („Panie, ta droga
to już normalnie jak Marszałkowska, takie
tłumy ciągną, trzeba uważać, bo zadepczą!”). A że owudziaków mnóstwo, bo co

W samolocie
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wiata to inne centrum nurkowe z własnymi
kursantami, to i narzekać można śmiało, bo
materiału wystarczy na cały weekend.
W tym całym bałaganie nie można zapomnieć o nurkowaniu, chociaż ten powód
wydaje się być już nieco wtórny. No dobra,
raz do wody wleźć wypada, żeby potem
móc z czystym sumieniem przekazywać dalej: „No rano to jeszcze było coś widać, ale
teraz to już nawet tutaj zmącili, rybek nie
ma, no nic!”. Trzeba mieć też temat do dyskusji: „Na Grubego idziecie? Tam obok jakaś wiata jest? To gdzie ona leży od
Grubego? Przy rufie? No szukaliśmy, ale tak
zmącili, że nic nie było widać, no nic!”.
A potem, już w domu czy biurze, trzeba
koniecznie pokazywać rodzinie / znajomym / współpracownikom podwodne zdjęcia Gosi Habel. Bo ona ma w Zakrzówku
znajome szczupaki. Wychodzą z chaszczy,
kiedy ona nurkuje i pozują. Innym pokazują się z rzadka, to taka seria limitowana…
Zakrzówek w sobotę
Do bazy zjechaliśmy koło 9 rano. Już było sporo ludzi, ale jeszcze nie było problemów z parkowaniem. Zajęliśmy zarezerwowane pół wiaty, powiesiliśmy flagę, lans
musi być. I wypatrzyliśmy flagę Pencil Voy-
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ages, czyli Karola Ołówka. Natychmiast poszliśmy zrobić dywersję i przykleiliśmy na
fladze naszą naklejkę. Sorry, Karol, ale byłeś w wodzie, a my tylko w ten sposób mogliśmy Ci dać znać, że tu jesteśmy. Potem
montowanie sprzętu, wbijanie się w pianki
(to psyche) lub ocieplacz (to Wilczy) i – do
wody. Popłynęliśmy małą drogą do stanowiska komputerowego i potem w bok. W
poszukiwaniu Grubego.
Zamiast Grubego znaleźliśmy domek.
Ale jak to? Jak to domek, skoro miał być
Gruby?… No dobrze, był, nieco w prawo.
Nagle z mroku wyłonił się ciemny kształt…
pokład! Relingi! Jest Gruby. I to nawet nieźle widoczny, jeszcze nie ma mątu, czysto
i przejrzyście, aż miło popatrzeć. Przepłynęłam przez nadbudówkę, spotkałam w
niej pana szkieletora pirata, robi wrażenie.
Przed nim, z przodu nadbudówki, wisi tabliczka: „Na trzeźwo wyglądasz strasznie”
oraz lista darczyńców. Wizura szalona, z
nadbudówki widać dziób, no nic tylko oglądać. Dziurą na dziobie wpłynęliśmy do
środka. Też pięknie. Statek przystosowany
do bezpiecznego nurkowania to fajna
rzecz. Do tego leży na 16 metrach, więc jest
osiągalny dla wszystkich. A w środku dwa

poziomy i… skrzynia ze skarbami. A w niej
– pluszowy słoń…
Na następnym nurkowaniu poszliśmy dla
odmiany dużą drogą. Znowu jakiś komputerowy złom, potem lustra, które dawno
przestały być lustrami, a obok nich obręcze
i klatka. Radość! Można się zabawić, psy-

HMS Gruby
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che natychmiast skorzystała z obręczy, są
faaaaajne. Popłynęliśmy do samolotów, też
są fajne. Co prawda wizura nieco siadła, ale
nadal było coś widać, nie wpadaliśmy na
innych, chociaż faktem jest, że tłumy waliły drzwiami i oknami. Nie do samolotów,
do wody w ogóle. I wtedy właśnie odezwał
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się mój pęcherz, nakarmiony ramzesową
herbatką i colą. Nie dało rady, podreptaliśmy do wyjścia, Wilczy usiadł zrezygnowany na ławeczce, psyche ściągnęła sprzęt i
pogalopowała do toalety. Daleko i pod górkę!

Na szczęście wszystko dobrze się skończyło (zdążyłam, i proszę mi nie mówić, że
mogłam w piankę. Wiem, że mogłam, ale
bardzo się starałam jednak nie!). Po szybkim sprawdzeniu stanu butli doszliśmy do
wniosku, że mamy jeszcze powietrza na

Tablica papieska
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krótkie nurkowanie i ruszyliśmy na północny wschód, w kierunku tablicy papieskiej.
Znowu sukces! Tablica odnaleziona, psyche uszczęśliwiona, pora wracać. Przepłynęliśmy obok basenu, który utworzono
niedawno, a w którym kotłowali się ćwiczący. Tak troszkę wyglądali jak małpki w zoo,
obejrzeliśmy sobie ich przez płotek i zakończyliśmy kolejne udane nurkowanie A swoją drogą, uważam, że taki basen to
supersprawa.
Zakrzówek w niedzielę
– Zobaczycie, jutro będzie mniej ludzi,
bo jutro wszyscy pojadą na Koparki – prorokowano w sobotę.
Niestety, ci wszyscy ludzie chyba nie
wiedzieli, że mają jechać na Koparki i znowu przyjechali na Zakrzówek. O 9 rano zostały
bardzo
pojedyncze
miejsca
parkingowe, baza była wypełniona po brzegi i mieliśmy ogromne szczęście, że zarezerwowaliśmy tę wiatę…
Pierwsze nurkowanie to powrót na Grubego, ale z drugiej strony: weszliśmy dużą
drogą i popłynęliśmy przez chaszcze (las,
znaczy), bo psyche uparła się na tablicę z
kangurem. Tablica nieodnaleziona, rybki
też niespecjalnie, a miały się czaić w chasz-
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czach. No trudno, przynajmniej na Grubego trafiliśmy znowu, ale wizura była już
sporo gorsza, a po wraku pływały tłumy. Jakoś im gorsza wizura, tym zimniejsza woda, nie byłam zbyt szczęśliwa, nie
podobało mi się, zażyczyłam sobie wyjścia
na płytsze i ciekawszych widoków. Wilczy
pokazał mi palcem drogę i narysował kwadrat, zrozumiałam, że chce pływać po kwadracie, ale po co, na bogów!… Pomyślałam
trochę niecenzuralnych słów, nie podobał
mi się pomysł, zawróciłam i pokazałam, że
wracamy do domu. Potem okazało się, że
Wilczemu chodziło o dopłynięcie do platformy – i to był ten kwadrat.
Płyniemy z powrotem przez chaszcze
(chociaż inną drogą, poznałam po drzewach), gdzieś w głębinach ktoś mąci, Wilczego skręca w lewo, ja upieram się przy
najkrótszej drodze do domu, on pokazuje,
że popłynie w lewo i w dół, a potem rozkłada ręce. Interpretuję to jako: „Nie mam
pieniędzy”. Trudno, mi jeszcze jakieś zostały, nie martw się, zapłacę za bazę – myślę
sobie i uparcie płynę do domu. Potem okazuje się, że Wilczy pokazywał: „Tam, po lewej, pływa sobie taka duuuuża rybka!”.
Aha…

To wszystko omówiliśmy po wyjściu z
wody, jak już trochę wyschłam i humor mi
nieco wrócił. Chyba jednak musimy pływać
z notesem.
Po obiedzie u Ramzesa (klasyka: wieśniara, oscypek, lody) wróciliśmy do wody, tym
razem z Markiem, który powiedział, że jest
mu wszystko jedno, on będzie płynął za na-
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mi i gdzie chcemy, tam popłyńmy. Psyche
chciała do małpki. Najpierw pokłóciliśmy
się o kierunek do małpki, bo mapka jest niekoniecznie dokładna i mieliśmy różne poglądy, jak do niej trafić…
OK, udało się opanować emocje, wleźliśmy do wody, Wilczy uprzedził lojalnie, że
tam będzie zimno. Trudno, zacisnę zęby,
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chcę małpkę! Popłynęliśmy, ja na przedzie,
Wilczy gdzieś obok (opóźniał normalnie),
Marek na końcu. Trafiliśmy (no chyba przypadkiem) idealnie na stojące drzewo, bardzo pięknie, obok było białe drzewo
leżące, a zaraz potem – palmy i małpka! Z

zachwytu nie poczułam, że jest zimno.
Małpka była super i następnym razem dam
jej banana, obiecuję! Posmyrałam małpkę
po główce, podniósł się mąt, czym prędzej
zabrałam łapy i przestałam smyrać cokolwiek. To wracamy teraz do drogi, żeby jesz-
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cze raz przepłynąć przez obręcze i na tym
kończymy zabawę, bo powietrza mało.
Płyniemy. Płyniemy. Płyniemy… Mąt dookoła, zmącony mąt i wizura nijaka. W
końcu zaprotestowałam bardzo ostro, nie
będę pływać w tym mącie, nie podoba mi
się tu, mam mało powietrza i żądam natychmiastowego powrotu do domu. Łatwo
powiedzieć…
No dobrze, najpierw przystanek bezpieczeństwa, nosiło mnie jak jo-jo, w końcu
pozwolili się wynurzyć. Zapłakałam rzewnymi łzami. Byliśmy w czarnej dupie, blisko brzegu, ale nie tego z bazą, tylko tego
północnego, gdzie nic nie ma, wilki wyją,
psy szczekają zadem a do domu daleko…
Co było robić, kładziemy się na plecach i
wiosłujemy płetwami w kierunku bazy.
Pytanie Dorotki: „Dlaczego wynurzyliście się tak daleko?” zignorowałam ze
zgrzytem zębów. Wilczy skwitował sytuację: „Kupię ci kompas. Kupię, dam i potem
to ja będę się z ciebie śmiał, jak będziesz
nawigować. Zobaczysz!”.
Jedynie Marka mi nieco żal…
Baza nurkowa Zakrzówek
Wstęp: 30 zł. W weekend dobrze jest zarezerwować wiatę. Na wjeździe dostaje się
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bilet, który należy opłacić w biurze, a potem okazać przy wyjeździe. Lepiej sprawdzają się auta z niezbyt niskim zawieszeniem. Skałki to w końcu skałki, podłoże
bywa nierówne. Biuro jest połączone ze
sprężarkownią i sklepem nurkowym. Działa tam też wypożyczalnia sprzętu.
Nieco wyżej stoi porządny, murowany
budynek z toaletami, a obok niego opuszczona tojtojka. Toalety są przestronne, można spokojnie skorzystać z przybytku w
stroju nurkowym. Co prawda w lewej damskiej ciężko się zamykały drzwi (wypaczone jakieś), ale dało radę. A w lustrze można
zobaczyć, jak człowiek wygląda w piance
czy tam sucharze i się z siebie pośmiać. Ja
bym to duże lustro zamieniła na jakieś krzywe zwierciadło, byłoby zabawniej.
Niedaleko toalet stoi święty grill Ramzesa. Znowu napiszę o jego wiejskiej kiełbasie, to kawał dobrego żarcia. Upieczona na
grillu, w komplecie z ogórem, chlebem i
musztardą stawia na nogi każdego nura po
nurze. Oczywiście menu Ramzesa obejmuje znacznie więcej pozycji, niż tylko kiełbasa, ale ona jest już chyba kultowa. U
Ramzesa można też nabyć miód albo konfitury.

Baza czynna jest latem codziennie (w tygodniu: 9.00-20.00, w weekendy 8.0020.00), od grudnia do lutego tylko w
weekendy, ale i na nurkowanie nocne i na
nurkowanie zimą w tygodniu można się
umówić.
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Pod wodą (głębokość do 31 metrów) pełno atrakcji.
Za co kochamy Zakrzówek? Za te tłumy,
bo wśród nich zawsze znajdzie się ktoś znajomy, a to fajnie w tłumie spotkać znajomego. Za wizurę, bo na początku weekendu, o
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świcie, potrafi być naprawdę szalona i widać pięknie wszystko na wiele metrów. Za
szczupaki Gosi, grilla Ramzesa, basen i
mnogość atrakcji pod wodą.
Za co nie cierpimy Zakrzówka? Za te tłumy, bo o 10 rano nie ma już gdzie zaparkować, albo nie ma już wolnej wiaty. Za
wizurę, która przy drugim nurku jest kompletnie do niczego: z nadbudówki Grubego
nie widać jego pokładu. Za szczupaki Gosi,
bo przecież gdzieś muszą być, ale ciężko je
znaleźć. Za śmierdzącą podpałkę do grilla i
palaczy, którzy palą pod wiatą, nie przejmując się tym, że smrodzą na trzy wiaty dalej. Za to, że niektórych atrakcji nie można
znaleźć, bo zmieniają miejsce pobytu…
A kompas już mam.
Teraz Wilczy będzie się śmiał ze mnie,
niestety…
Beata “psyche” Ciszewska
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Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Jak powstała filozofia nurkowania?
Jak się to wszystko zaczęło? Skąd
pomysł, że istnieje filozofia nurkowania, a gdyby nawet nie istniała, to
czy należałoby ją stworzyć? Wszystko to zaczęło się dla mnie 13.11.2002
roku, kiedy zostałem poproszony
przez przyjaciół o pomoc. Prowadziłem wtedy już od wielu lat duży klub
płetwonurków i moi przyjaciele wyobrażali sobie, że mam z tej przyczyny ogromne możliwości oddziaływania na ludzi. Czy mieli rację, to
inna sprawa, ale tak czy inaczej zgodziłem się pomóc i na różnych forach internetowych natychmiast umieściłem następujący tekst:
„Temat: Nurek potrzebuje pomocy (wysłano 13.11.2002)
Jeden z naszych płetwonurków, Monika
Kołodziejczyk, jest w szpitalu po ciężkiej
operacji i potrzebuje krwi. Jest nieprzytom-

na. Jeżeli jej nie pomożemy, umrze. Najbardziej pożądana jest krew A Rh-, ale przyda
się każda. Nie wiem jak to działa, ale chyba jest tak, że szpitale mogą wymieniać się
między sobą barterowo.
Nurkuję od dwudziestu lat. Pierwsze płetwy tata kupił mi jeszcze zanim poszedłem do
szkoły. Jestem ratownikiem i instruktorem nurkowania. Wiele razy myślałem, żeby to rzucić
i zająć się czymś innym. To, czego najbardziej
nienawidzę w tej robocie to fakt, że tak rzadko można zdążyć z pomocą na czas. Zwykle
o tym, że któryś z nas zginął dowiadujemy się
po paru dniach z internetu. Zawsze jest już
wtedy za późno. Można tylko opuścić głowę
i milczeć. Nienawidzę tego. Tak było w 1997
r., kiedy trzech naszych zostało w jaskini w Palinuro. I później, kiedy Krzyś Benducki nie wynurzył się w Dahab. I w tym roku, kiedy
zginęli Michał Porada z partnerem. I w wielu
innych sytuacjach. Tym razem jest inaczej.
Nurek potrzebuje pomocy, i możemy przyjść
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mu z pomocą na czas. Wystarczy zjeść śniadanie, pojechać do dowolnej stacji krwiodawstwa, adresy i telefony znajdziecie w książce
telefonicznej (ja oddawałem przy ul. Nobla 2
w Warszawie)i powiedzieć w recepcji, że
chce się oddać krew dla Moniki Kołodziejczyk. Każdy, kto pracuje lub chodzi do szkoły, otrzyma na ten dzień zwolnienie.
Dziękuję i pozdrawiam
szef szkolenia klubu płetwonurków Active Divers
Tomasz Strugalski”
Jak widać, działać trzeba było szybko, a
odzew środowiska nurkowego był znaczny,
tak więc już cztery dni później mogłem (na
tych samych forach) napisać tak:
„Temat: Krew dla Moniki (wysłano
17.11.2002)
W ciągu ostatnich czterech dni ponad 40
osób oddało krew dla Moniki Kołodziej-
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czyk. Okazało się, że nurkowie są jedną rodziną. Co ciekawe, ze statystyk wynika, że
najwięcej krwi oddali płetwonurkowie P3 i
P2, a stosunkowo najmniej P1, którzy są
przecież najliczniejsi. To ważna wskazówka dla instruktorów, będących przecież także wychowawcami. Może coś robimy źle,
skoro tak niewielu młodych rozumie, co to
znaczy „pomóc partnerowi”. Coraz krótsze
i uboższe kursy, obecność na rynku różnych federacji, zwracających uwagę wyłącznie na kwestie techniczne, a
pomijających zupełnie budowanie zespołu
– to wszystko budzi mój niepokój. Rezultat
akcji jest wprawdzie dobry, ale mógłby być
znacznie lepszy. Mam nadzieję, że to co robimy pomoże Monice. Już teraz jednak widać, że na pewno pomoże nam. Nurkowie
uświadomili sobie (nie wszyscy), że są zespołem. Nurek nie może być dla nas osobą
obcą, mimo że nigdy go nie widzieliśmy.
Nie jest obcy, bo jest nurkiem, tak jak my.
Nurkowanie to znacznie więcej niż machanie płetwami i mieszanie gazów. To umiejętność znalezienia się w zgranym, godnym
zaufania zespole. Od lat konsekwentnie
walczę o takie właśnie rozumienie nurkowania. Wszyscy na kursach uczyliśmy się

oddawać partnerowi powietrze. Kiedy trzeba było oddać krew, zdobyło się na to
czterdziestu najlepszych z nas. To dużo,
czy mało? Podobno jest nas w Polsce trzydzieści tysięcy!
Z Moniką jest nadal źle. Pomoc jest potrzebna ciągle. Wygląda jednak na to, że
jest potrzebna nie tylko jej, lecz także nam
wszystkim. Być może bowiem na naszych
oczach umiera coś, co jest w nurkowaniu
najcenniejsze. Troska o drugiego człowieka. Pamiętam, jak parę lat temu wracaliśmy
z podlodowego nurkowania. Było bardzo
ślisko, a żaden z samochodów nie miał zimowych opon. Jeden z kolegów powiedział
wtedy: „Jedźmy blisko siebie, gdyby ktoś
wpadł do rowu, reszta go wyciągnie”. Ten
człowiek, nie wiem czy w pełni świadomie,
zachował się jak nurek. Mimo że chodziło
o jazdę samochodem, a nie pływanie pod
wodą, był to przykład prawdziwie nurkowego postępowania. Takiego właśnie postępowania starałem się zawsze uczyć na
kursach. Z różnym rezultatem, jestem bowiem, przyznaję, marnym dydaktykiem. Za
bardzo się spieszę, zbyt dużo chcę powiedzieć na raz. Prócz tego, jako człowiek
biedny, jestem zwyczajnie zachłanny na
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forsę. Stąd niekiedy mój przekaz dydaktyczny wypada inaczej niż bym chciał. Zawsze
jednak zwracałem szczególną uwagę na
pracę w zespole i wzajemne pomaganie sobie w każdej sytuacji. Bez względu na to
czy kujemy przerębel, czy nosimy sprzęt,
czy zbieramy śmieci na polu namiotowym,
wszystko robimy razem, bo razem tworzymy zespół. A jeśli trzeba, z racji ograniczonej ilości sprzętu, wymienić się z partnerem
jacketem, to ta sytuacja znacznie skuteczniej uczy społecznych zachowań, niż taka,
gdy każdy ma swój sprzęt i wszystkich innych w nosie. Nauczyciel powinien odwoływać się do wszelkich metod, by
przekazać najistotniejszą w nurkowaniu
umiejętność: umiejętność interesowania się
cudzym losem. Nasz świat powolutku stacza się w ocean samotności. Coraz więcej
mówi się, i słusznie, o cywilizacji onanizmu. Wspólnota, jakiej uczy nurkowanie
może być w tych warunkach wartością bezcenną. A na pewno cenniejszą niż jakiś tam
kolejny rekord głębokości.
Jest niedziela 17.11.2002, późnym wieczorem. Z Moniką Kołodziejczyk jest nadal
źle. Nie wiem, czy krwi już wystarczy, czy
jest nadal potrzebna, ale na pewno żadna

Nuras.info 9/2016
kropla się nie zmarnuje. Jeśli nie Monice,
przyda się komuś innemu. A świadomość,
że nie jesteśmy na tym świecie sami jest potrzebna każdemu. Jak powietrze. Jak krew.
Dziękuję wszystkim, którzy brali i nadal
biorą udział w akcji oddawania krwi dla
Moniki. Dziękuję również tym, którzy zdecydują się jutro lub pojutrze. Budujemy w
ten sposób wspólnotę, w której pewnego
dnia każdy z nas może szukać ocalenia.
Nie tylko pod wodą.

Dziękuję i pozdrawiam
szef szkolenia klubu płetwonurków Active Divers
Tomasz Strugalski”
Od tamtej pory minęło wiele lat. Monika
żyje, wszystko dobrze się skończyło, a przy
okazji powstała filozofia nurkowania.
Zapraszam na wykład o niej.
Tomasz Strugalski

Powyższy tekst zawiera fragmenty bestsellerowej książki Tomasza Strugalskiego „Wszyscy
muszą wrócić – filozofia nurkowania”. Tę i pozostałe książki tego autora można kupić tu:
http://ksie gar nia.iknt.pl/se arch/se arch?se arch=Strugalski
Autor jest instruktorem nurkowania, a także
adwokatem, doktorem nauk prawnych, prowadzi własną Kancelarię Adwokacką www.adwokat.strugalski.pl. Jest zwolennikiem surowej,
wysokiej odpowiedzialności organizatorów
sportu czy rekreacji za bezpieczeństwo uczestników. W czasach gdy prowadził bazy nurkowe, w prowadzonych przez niego bazach w
Polsce i za granicą, przez blisko 20 lat nigdy
nie zdarzył się wypadek.
42
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SPELEOnurkowanie w Bośni
Korzystając z letniej aury wybraliśmy się w rejon zdawałoby się
„pewny” – Bałkany. Letnie miesiące
gwarantowały nam, że będzie bardzo
ciepło i słonecznie. Ekipa liczyła siedem osób: pięciu chłopa kończących
kurs PJ- 1 KDP CMAS, instruktor MJ- 1 KDP CMAS oraz jedna kobieta,
celem łagodzenia obyczajów. Założeniem wypadu było ukończenie kursu
PJ1 – nurkowania w pierwszej strefie jaskiń.
Po dwudziestu godzinach jazdy byliśmy
w północno-zachodniej Bośni. Rozłożyliśmy biwak na terenie zaprzyjaźnionego gospodarstwa i padliśmy wyczerpani podróżą.
Dwa kolejne dni spędziliśmy powtarzając
wiadomości z Warsztatów SPELEOnurkowania połączonych z pierwszym etapem
kursu PJ1 oraz poznając rzeczy zupełnie
nowe – kilkaset metrów transportu sprzętu z
obozowiska do wywierzyska oraz pierwsze

nurkowania pod stropem. Emocji podczas
długich i pieczołowitych przygotowań nie

Suchy trening

zabrakło: sprawdzenie wszystkich elementów sprzętu niezbędnego w jaskiniach, kil-

fot. Krzysiek Jersak
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kukrotne upewnianie się, że wszystko funkcjonuje właściwie, ustalenie zespołów i ról
poszczególnych nurków, limitów, wreszcie
przećwiczenie na sucho tego, co będziemy
robić w jaskini. Dopiero wtedy byliśmy gotowi, by zanieść sprzęt nad wodę, ubrać się
i wejść do wody. Zanurzenie, wykonanie

procedury S-drill, zawiązanie poręczówki i
spływamy w kierunku otworu. Woda ma
temperaturę 8oC, ale emocje grzeją i żaden
z nurków nie odczuwa zimna pod wodą.
Przejrzystość dochodzi do 10 m. Wejście
pod strop znajduje się na głębokości 7 m, a
za nim zachwyca obszerna sala, łagodnie

Zanurzenie

Przygotowanie do nurkowania

fot. Krzysiek Jersak
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fot. Krzysiek Jersak

opadająca do 14 m głębokości, w której
ćwiczymy podczas kolejnych nurkowań.
Znajdując się pod stropem nie ma już czasu, ani miejsca, na szkolne błędy, które były wytykane i poprawiane podczas
nurkowań na Warsztatach SPELEOnurko-
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wania w kamieniołomie. Tutaj już należy
dokładnie poręczować, zwracając uwagę
na porządną stabilizację, dbać o równomierne zużywanie powietrza z obydwu butli, nie świecić kolegom w oczy podczas
komunikacji… i uważać na szereg innych
spraw, które nierzadko są trudne do ogar-

nięcia w wodach otwartych, a co dopiero
pod stropem…
Na szczęście wszystkie nurkowania przebiegły bez większych problemów, zarówno
te zapoznawcze z jaskinią i środowiskiem
„overhead”, jak i te, na których ćwiczyliśmy
poszczególne sytuacje awaryjne, takie jak
Po pozytywnym ukonczeńiu kursu
fot. Krzysiek Jersak

Jedno z odwiedzonych wywierzysk
fot. Krzysiek Jersak

Tuż po wynurzeniu

fot. Krzysiek Jersak
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utrata maski, gazu, światła czy partnera. Komu w ciągu tych dwóch dni nie udało się z
różnych przyczyn zaliczyć wszystkiego pozytywnie, miał czas trzeciego dnia na poprawki, a kto wszystko zaliczył, mógł
spróbować nurkowań jaskiniowych bez
obecności instruktora tuż obok. Było to kolejnym etapem szkolenia, ale już po uzyska-
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niu certyfikatu – samodzielnie zaplanować
i wykonać nurkowanie pod stropem, które
instruktor nadzorował jedynie w ograniczonym zakresie.
Wszystkim udało się ukończyć szkolenie
pozytywnie i uzyskać certyfikat PJ-1 KDP
CMAS, co uwieczniliśmy wspólnym zdję-

ciem. Jedynie pogoda nie była iście bałkańska – temperatura powietrza nie przekraczała 22-24 stopni, a do tego przelotnie padało
kilka dni z rzędu…
Kolejne dwa dni poświęciliśmy na nurkowania w znanym nam już wywierzysku
oraz zrobiliśmy sobie wycieczki w dwa re-

Ćwiczenia w jaskini pod czujnym okiem instruktora

jony odległe o około 80-100 km, gdzie także znajdują się jaskinie wywierzyskowe.
Niestety – po pierwsze, by w nich nurkować
niezbędne są pozwolenia, po drugie kilka
dni deszczu sprawiło, że wypływy wody
były niezwykle silne i fizycznie nie było
możliwości zanurkować, a nawet podejść

fot. Krzysiek Jersak
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do wywierzyska. Zwiedziliśmy za to okoliczne większe miasta i zanurkowaliśmy w
rzece biorącej swój początek w jednym z
wywierzysk – w bardzo silnym prądzie i w
asyście dużych pstrągów. Do niektórych

wywierzysk można podjechać wyłącznie
autem terenowym, do niektórych transport
pieszy jest dość długi, a innej drogi nie ma
– oto jedyny efekt tych wycieczek poza turystyką.

Pod stropem

Ostatniego dnia jeszcze poranny nurek w
jaskini, potem pakowanie, pożegnanie z
niezwykle gościnnymi gospodarzami Miśo i
Drene i wracamy do Polski. Po drodze zatrzymaliśmy się jeszcze, by zwiedzić Banja

fot. Krzysiek Jersak
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Lukę wieczorową porą i wydać ostatnie
marki. Następnego dnia popołudniu byliśmy w Polsce. Pojechaliśmy do Opola i zanurkowaliśmy w Ovicie oraz w kamionce
Piast. Temperatura powietrza wynosiła ponad 30 stopni! A my, jak się okazało, po
słońce zupełnie niepotrzebnie jechaliśmy
na Bałkany… Te opolskie nurkowania były
bardzo miłym podsumowaniem naszego
krótkiego wypadu.

Sprzęt biorący udział w wyprawie został
zakupiony dzięki wsparciu ARMADA FINANSE, za co dziękujemy.
W wyjeździe udział wzięli: Krzysztof Jersak, Bartłomiej Trygar, Wojtek Jasiak, Jerzy
Lelito, Eryk Kresa z Martą oraz kierownik i
instruktor MJ-1 KDP CMAS Dominik Graczyk „Honzo”.
Dominik Graczyk „Honzo”

Poprawki i nurkowania pokursowe

fot. Wojtek Jasiak
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Kasprowa latem
Niespodzianki jednak chodzą po
ludziach, wśród tegorocznych pamiętam moje zaproszenie od kaMariusza
na manewry. Przyjąłem je bez zastanawiania, bo w końcu znam go
troszkę i doskonale wiem, że może
skazać mnie tylko na kolejną dawkę
potrzebnej mi wiedzy.
Tak jak przypuszczałem, XII Śląskie Manewry Ratownictwa Jaskiniowego, które odbyły się w Bytomiu – w kamieniołomie
Blachówka – były dla mnie, jako młodego
adepta tej sztuki, kopalnią wiedzy i nowych
umiejętności. Z uwagi na ich zasięg, miałem sposobność poznać wiele nowych, ciekawych i dotąd mi nieznanych osób. Jedną
z nich był Michał Plata. Wieczór i wolne
chwile od ćwiczeń sprzyjały pogłębianiu
znajomości i wymianie doświadczeń. Podczas którejś z naszych rozmów powiedział
mi, że kiedyś, dawno temu nurkował w jeziorku wejściowym Jaskini Kasprowej. Sło-

wo Kasprowa zadziałało na mnie jak łyk dobrej, mocnej kawy, stawiając wszystkie myśli do pionu. Padło szybkie pytanie – tej
Kasprowej, Kasprowej Niżnej??? Tak, odpo-

Otwór wejściowy
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wiedział Michał i opowiedział z niebywałym entuzjazmem, jak to po zanurzeniu w
sali wejściowej i pokonaniu zakrętu w prawo, musiał się przeciskać przez mały za-
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cisk, by płynąć dalej. Moja głowa w tym samym momencie odpaliła topografię wejścia
jaskini, wszystko się zgadzało z tym, co mówił. Jakby nie patrzeć, kilka razy przeczołgałem tam swe ciało. Tak właśnie zrodził
się pomysł, by kiedyś, jak będzie to możli-

we, spróbować zrobić to samo, bo jak widać, można nurkować latem w Tatrach.
Warsztaty się skończyły, wróciłem do
domu, ale myśl o nurkowaniu zapuściła
swoje korzenie. Nie trwało długo zanim zadzwoniłem do Bobra, mówiąc mu o wyko-

Podejście pod Kasprow
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nanym nurkowaniu Michała. Bober, jak to
Bober, sceptyczny do wszystkiego powiedział – nie słuchaj bajek, to niemożliwe, nie
pokonasz prądu. Gość ci posłał bajkę, a ty
uwierzyłeś. Informację przyjąłem do wiadomości i tak pozostało.
Gdzieś w okolicach lipca mieliśmy już
zaplanowane rodzinne tegoroczne wakacje. Tym razem, po raz kolejny nasz cel był
jednomyślny – Zakopane. Moja Żona czasami wie co kocham…
Kilka dni przed wyjazdem, gdy przeglądałem facebooka, wpadł mi w oczy wpis
Lucyny Cieślik o ciekawym tytule: „A tak leje się latem z otworu Kasprowej Niżnej…
Podobno dobry to wtedy akwen treningowy.” Filmik udostępnił Wojtek Stryczula,
który zatytułował go: „Woda wypływająca
z otworu Kasprowej Niżnej”. Po jego obejrzeniu myśl o nurkowaniu w otworze wejściowym ożyła od razu i rosła z każdym
dniem. Bobrowi pod udostępnionym filmem napisałem tylko: mam nadzieję, że
jednak się da. Wiedziałem, że niebawem
jadę do Zakopanego i od tego dnia zacząłem odliczać biegnące dni. Całe szczęście,
że w tym przypadku czas szybko płynie i
już 21 lipca dotarłem z rodzinką do Zako-
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panego. Pierwsze dni to zawsze aklimatyzacja, dlatego pchany pragnieniami, już następnego dnia wybrałem się na spacer do
Kasprowej. Kiedy mijaliśmy ostatnia kładkę
strumyka widziałem, że woda płynie wartko
a to mogło świadczyć, że wypływ jest spory. Nie minęło parę minut i wspólnie z moją Żoną stanęliśmy przed otworem. Scena
nie była taka, jak oglądany film na facebooku, ale kilka metrów poniżej widać było
wypływ i słychać szum wody. Szybkie odszukanie czołówki i jestem w środku, jeden,
drugi krok i oczom nie wierzę, sala wejściowa zalana pod sam strop. Krzyczę i cieszę
się jak dziecko, bo można nurać od wejścia.
Kilka fotek, by uwiecznić to cudo i ruszamy
w drogę powrotną do Kuźnic.
Jako osoba nurkująca byłem sam, ale pomyślałem – Mariusz, nawet sam dasz radę.
Następnego dnia dzwoni do mnie Artur Król
w sprawie pewnych części nurkowych. Jak
to w życiu bywa, rozmowa przebiega od
słowa do słowa. Już po chwili dowiaduje
się, że zamierzam dać nura w Kasprowej.
Gdy to usłyszał, powiedział, to jest moje
marzenie! Właśnie masz możliwość je zrealizować, odpowiedziałem. Za moment
przerwaliśmy nasze połączenie, ale tylko na

kilka chwil, bo w tym czasie Artur ustalał
wolny termin przyjazdu do Zakopanego.

czteropmetrowy próg

52

Uzgodniliśmy niedzielną datę spotkania.
Dla zabicia myśli sobotę przeznaczyłem na
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aktywną turystykę górską. Muszę się przyznać, że sen z soboty na niedzielę zdominowały sceny ściśle nurkowe.

Zakopianka nigdy nie zawodzi i z naszej
umówionej 12 zrobiła się godzina 14. W tym
czasie mogłem nadrobić zaległości książkowe.

dotarcie Artura
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Gdy dotarł Artur, przepakowaliśmy
sprzęt w potrzebne wory i jego samochodem udaliśmy się na rondo Kuźnickie, a dalej lokalnym busem do Kuźnic. Kiedy tam
dotarliśmy, połowę niezbędnego ekwipunku zdeponowaliśmy w przechowalni.
Sprzęt trzeba było tak podzielić, by starczyło nam siły na dwa kursy z ekwipunkiem w
górę, nurkowanie i zniesienie go dwoma
kursami w dół – około 60 kg na osobę.
Szybkie przeliczenie sił i już maszerujemy, by po 30 minutach zameldować się
pod otworem. Zrzucenie worków przed
wejściem i szybko do środka. Jakież było
moje zaskoczenie, gdy okazało się, że w sali wejściowej nie ma grama wody! Artur,
który wszedł zaraz po mnie powiedział – co
ty sobie jaja robisz, gdzie ta woda o której
opowiadałeś??? Była, wymruczałem. Aż dotąd, pokazuję palcem. Zamurowało mnie i
nic więcej nie odpowiedziałem, by po
chwili dopiero się ocknąć i pokazać wcześniejsze fotki. Tylko one mnie uratowały i
potwierdziły mój wiarygodny opis.
Sytuacja dziwna, ale prawdziwa. Co robić dalej? Chwila na myślenie i idziemy
szukać wody. Schodzimy do otworu w
szczelinę i skręcamy w prawo do pochylni
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i salki. Kawałek dalej jest charakterystyczny
mały zacisk, który normalnie pokonuje się
pełzając, w nim dostrzegam krystalicznie
czystą wodę. Mieliśmy do wyboru wracać
z tobołami na dół lub przynieść kolejną porcję i spróbować zanurkować od tego miejsca. Szkoda nam było zmarnować dotych-

czasowy wysiłek, więc szybko i zgodnie postanowiliśmy się udać po drugą część ładunku. Spacer w dół minął szybko w
akompaniamencie deszczu, który i w kolejnym podejściu był naszym stałym towarzyszem. Po około półtorej godzinie byliśmy
znowu w sali wejściowej. Około 45 minut

worki ze sprzętem
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zajęło nam zamontowanie i zaniesienie
sprzętu przed zacisk i można było startować. Ustaliliśmy, że Artur rusza pierwszy a
ja zaraz po nim, ponieważ mając do dyspozycji tyle miejsca nie było innej możliwości. Poręczówkę położyliśmy w suchej
części tak, by nie łamać podstawowych za-
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sad nurkowania jaskiniowego. Znajomość
tego miejsca nie zwalniała nas z niczego.
Artur zanurzył się i chwilę później znikł pod
opadającym stropem, zaraz i ja ruszyłem w
zacisk a ze mną osuwisko kamieni sprytnie
zmniejszając prześwit. Musiałem użyć nóg,
by kamienie osunąć głębiej i zrobić sobie
drogę wejściową. Udało się to bez problemu, więc i ja popłynąłem wzdłuż położonej poręczówki. Kiedy po kilku metrach
przebrnąłem przez zerową widoczność, zobaczyłem oczekującego Artura. Odtąd już
razem przemierzaliśmy podwodne zakamarki Kasprowej. Właśnie przy pierwszym
rozwidleniu pojawiło się pierwsze pytanie,
jak to było trzeba, w prawo czy w lewo?
Analizowanie pod wodą topografii nie należy do najlepszych rozwiązań, tym bardziej
że jak się idzie suchą stopą po raz enty, to
człowiek robi to z pamięci, nie zwracając
uwagi na szczegóły. Na wstępie wybraliśmy
zgodnie lewo i dopłynęliśmy do salki, w
której można było wyjść, brodząc po pachy
w wodzie, w korytarz skręcający w prawo.
Idziemy nim i docieramy po łuku w lewo
do czterometrowego progu. Już po chwili
Artur deponuje butle i wspina się na niego,
a ja czekam cierpliwie poniżej. Po chwili

krzyczy, że dalej jest woda. Podejmujemy
decyzję, by wrócić i sprawdzić, czy nasz
kierunek jest właściwy. Wracamy do po-

wejście do wody
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chylni i naszym oczom ukazują się dwa odbicia w lewo, które nie przypominają żadnej z moich zimowych dróg. Pokazuję znak
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powrotu i znowu płyniemy do sali z wyjściem. Tym razem to mnie udaje się wspiąć
i potwierdzić na milion procent właściwy

kierunek biegu jaskini. Z uwagi na czas postanawiamy wracać i sprawdzić dwie odnogi. Docieramy do pierwszej, delikatnie idzie

zejście po pochylni do wody
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w górę, ostro skręca w prawo, później ostro
w lewo i dalej biegnie w górę. Po chwili jej
rozmiary maleją, a wraz z nimi znika klarowność wody. Wycofuję się ruchem robaczkowym do zakrętu i trzymając
poręczówkę czekam na znak lub powrót
mojego partnera. Wraca po chwili i daje mi
sygnał, że korytarz nie kontynuuje się. (Na
powierzchni dowiedziałem się, że Artur
wpłynął do malutkiej salki, w której tylko
zawrócił i płynął z powrotem. Dobrze, że
nie wpływałeś, bo byśmy musieli wracać
jak raki, było tak mało miejsca, dodał.)
Kontynuując nurkowanie wpłynęliśmy
do kolejnej odnogi, gdzie spąg pokryty był
grubą warstwą iłu, który po dotknięciu zamieniał kryształowo czystą wodę w dobrej
jakości mleko. Niestety i ten korytarz, choć
większy, kończył się przodkiem. Później
jeszcze mała chwila, by usunąć punkty stabilizacyjne i przy ostatnim idę pierwszy do
wyjścia. Woda przy wyjściu znowu odzyskała przejrzystość, nasze nurkowanie trwające 50 minut dobiegło końca.
Właśnie wyjście okazało się nie być tak
przyjazne jak wejście, bo o ile wejść można
było zjeżdżając na kupce kamieni, to wyjść
nie można było wcale. Ciągle kamienie ob-
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suwały się pod nogami a ich ilość nie miała końca. Ten proces musiałem przerwać,
postanowiłem zdeponować butle i płetwy
w szczelinie po lewej stronie, a sam delikatnie i pomału przesunąć się do góry, korzystając z pomocy bocznych ścian. Zadanie
niby proste, a nie było wcale łatwo je wykonać.
Gdy już byłem ponad wodą, wynurzył
się Artur, który podał mi na początku swoje butle, płetwy, kołowrotek, później mój
sprzęt i dzięki mojej pomocy szybko opuścił pochylnię. Sprzęt zostawiliśmy w salce,
a sami udaliśmy się do wyjścia, by się przebrać. Jakiś czas później ekwipunek był już
na zewnątrz a my gotowi do drogi powrotnej. Jak to bywa w takich akcjach, zastał nas
późny wieczór.
Pierwszy transport przebiegł sprawinie,
ale gdzie go zdeponować, kiedy głucho
wszędzie, pusto wszędzie? Mówię, zapytam w hotelu, niestety nie myliłem się, nie
byłem tam mile przywitany. Decydujemy
się na skrajność i sprzęt zostawiamy w pobliskich krzakach, co będzie, to będzie.
Maksymalnie za dobrą godzinę jesteśmy z
powrotem. Okazuje się, że moje przeczucie mnie nie myliło, w Kuźnicach o tej go-

dzinie można było spotkać tylko chudego,
rudego lisa biegającego od kosza do kosza.

zdeponowane butle
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Czas zjechać na dół, ale czym? Wyciągam telefon i dzwonię do kolegi Jacka, któ-
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ry oznajmia, że dzisiaj już ma wolne, ale
zaraz wyśle mi numer do znajomego. Gdy
oczekujemy na numer, wraca jeszcze czterech zbłąkanych jak my turystów, którzy zabierają się z nami i pomagają w ten sposób
obniżyć koszty przejazdu.
Minut kilka i lądujemy przy samochodzie
i chwilę później przed moją kwaterą. Artur
po rozładunku udaje się do Krakowa z obowiązkiem przesłania eska, gdy dotrze na
miejsce, co później czyni.
Mija kilkanaście dni. Rozmawiając z kolegą, który także latem nurkował w Kasprowej dowiaduję się, że trzeba nurkować
wtedy, kiedy woda wypływa delikatnie z
otworu. Przy tak wysokim stanie próg, na
który się wspinaliśmy pokonuje się wpław i
spokojnie można dotrzeć pod duży próg.
Łatwo się to jednak mówi osobie, która życie spędza tam każdego dnia.

Czy było warto poświęcić tyle sił, sprzętu i czasu, by zaliczyć tego typu nurkowanie?
Stanowcza odpowiedź brzmi tak, ponieważ w innym przypadku nie poznałbym Artura. Kocham Kasprową i jej zmienność, co
pokazała i tym razem. Poprzez podejścia ze
sprzętem buduję hart ducha. Mogłem zobaczyć to, czego w biegu do Syfonu Danka nigdy nie dostrzegłem oraz mogłem w miłej

król nie zawsze jedzie konno
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atmosferze spędzić kilka godzin z największym głodomorem krakowskiego Kraba. Jeśli w Krabie wszyscy tyle jedzą, to przed
wyjazdem na nurka obowiązkowo trzeba
zatrzymać się na większe zakupy w Biedronce.
Mariusz Linke – mlinke
Artur Król
Mateusz Popek – Bober
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3x3 Pirania Cup 2016
Co mogło połączyć Anglików, Węgra, Francuza, Portugalkę i wielu,
wielu Polaków w Oławie? Jeżeli kiedykolwiek ktoś zada Wam podobne
pytanie, możecie śmiało odpowiedzieć
– hokej podwodny. Podwodne… co?

nych bramek) i za oddanie najdłuższego
strzału krążkiem. Ciekawostką na pewno
jest to, że podobnie jak rok temu, dwie zawodniczki strzeliły równą ilość bramek! Po-

O samych zasadach czy treningach można dyskutować godzinami, jednak to, co
dla mnie jest najważniejsze to turniej. Hokej to nie tylko gra! I właśnie to hasło przyświeca dosłownie każdym zawodom, które
odbywają się w tej dyscyplinie. Także tym,
które odbywały się we wrześniu tego roku
w Oławie nieopodal Wrocławia.
Na zawody przyjechało niemal stu zawodników, w tym cała drużyna z Wielkiej
Brytanii, a także zawodnicy z innych europejskich krajów. Turniej rozgrywany był w
trzech kategoriach (open/woman/junior) w
systemie każdy z każdym. Prócz nagród na
„pudle”, rozdawane były także nagrody dla
Króla Strzelców (za największą ilość strzelo60

za dyplomami i medalami przygotowaliśmy
dla zwycięzców pamiątkowe statuetki, a każda z nich była jedyna i NIEPOWTARZALNA, bo wykonana naszymi własnymi
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1. OPEN UWH [minimum age limit is 18
18;; od 18 lat], Competitors may be of mixed
gender of any combination; ĚŽǌǁŽůŽŶĞŵŝĞƐǌĂŶĞƐŬųĂĚǇĚĂŵƐŬŽ-ŵħƐŬŝĞ͘

Won

Drawn

Lost

Points

Scored
goals

Lost
goals

Place

OPEN UWH

Wygrana

Remis

Przegrana

punkty

Gole
zdobyte

Gole
stracone

Miejsce

ĂųƚǇĐŬŝĞ&ŽŬŝ

8

0

0

16

46

8

1

Frogs

6

1

0

13

41

11

2

Walenie

6

0

2

12

34

10

3

Hydra

5

1

2

11

41

13

4

Pirania

3

0

5

6

22

28

5

Orka

3

0

5

6

19

28

6

WUSAC
Warriors

3

0

5

6

18

39

7

Watermelons

1

0

7

2

8

49

8

Szuwary

0

0

8

0

8

51

9

rękami z gliny, wypalana i szkliwiona!!! Na
zakończenie, po oficjalnej części turniejowej, rozgrywany jest emocjonujący mecz
Elite NT i Masters NT (czyli w wolnym tłumaczeniu zawodnicy kadry narodowej Polski – „Starzy Wyjadacze” kontra “Młode
Wilki”). Jest moc!!!
A jak wygląda to od strony organizatora?
Doskonale wiemy, że trochę inaczej niż z

perspektywy zawodnika. Co chwilę w Piranii zadawaliśmy sobie pytanie, po co to
właściwie robimy. Odpowiedź dostawaliśmy na każdym kroku. Zadowolone twarze
zawodników czekających na swoje mecze,
gwar rozmów prowadzonych w różnych językach, kulturowy melanż, który aż kipiał,
gdy dodawało się do niego emocje związane z podwodną rywalizacją. Wszystko to
61

wynagradzało nam długie godziny spędzone na planowaniu, przygotowywaniu i realizacji całego przedsięwzięcia. No dobra,
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2. Junior OPEN UWH [maximum age is 17; do 17lat)
Competitors may be of mixed gender of any combination;
ĚŽǌǁŽůŽŶĞŵŝĞƐǌĂŶĞƐŬųĂĚǇĚĂŵƐŬŽ-ŵħƐŬŝĞ͘

JUNIOR OPEN UWH
Walenie Junior
Aquarius Junior
Hydra Power
Rangers

Won

Drawn

Lost

Points

Wygrana

Remis

Przegrana

punkty

1
1

1
0

0
1

3
2

0

1

1

1

Scored
goals

Lost
goals

Place

Gole
Gole
Miejsce
zdobyte stracone
7
5
1
5
6
2
5

6

3

3. Women UWH ʹ only women / tylko panie.

Won
WOMEN UWH

Wygrana

Drawn

Lost

Points

Remis Przegrana punkty

Scored
Lost goals
goals

Place

Gole
Gole
Miejsce
zdobyte stracone

Asterias

2

0

0

4

11

1

1

Pirania Ladies

1

0

1

2

7

8

2

Walenie Frele

0

0

2

0

3

12

3
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fajnie, ale co tak właściwie można zobaczyć pod wodą? Wysokie i dalekie strzały,
zwroty akcji, dynamiczne rozgrywanie krążka, swego rodzaju podwodny „taniec”,
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Junior OPEN UWH (3x3)

OPEN UWH 3x3:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

WUSAC
Pirania
Foki
Walenie
Szuwary
Pirania
Hydra
Orka
WUSAC
Walenie
Szuwary
Hydra
Orka
Watermelons
Frogs
Foki
Watermelons
Orka
Walenie
Foki
Frogs
Hydra
^ǌƵǁĂƌǇKƐƚƌǌĞƐǌſǁ
Pirania
WUSAC
Frogs
Orka
Hydra
Watermelons
Foki
Walenie
Pirania
Szuwary
Watermelons
WUSAC
Frogs

4:2
1:6
9:0
3:1
1:6
4:2
9:0
6:2
1:6
0:4
0:9
4:4
1:4
0:7
5:1
4:2
5:2
0:6
5:0
8:1
8:0
5:0
0:8
4:1
0 : 10
4:1
1:6
6:0
2:5
5:1
4:0
2:4
1:7
0:5
1:6
2:3

Szuwary
Orka
Watermelons
Hydra
Frogs
WUSAC
Watermelons
Szuwary
Frogs
Foki
Pirania
Frogs
WUSAC
Walenie
Pirania
Hydra
Szuwary
Frogs
Pirania
WUSAC
Watermelons
Orka
Walenie
Watermelons
Hydra
Walenie
Foki
Szuwary
WUSAC
Pirania
Orka
Hydra
Foki
Orka
Walenie
Foki

1. Aquarius Junior
3:2
2. Hydra Power Rangers 3 : 3
3. Walenie Junior
4:2

Hydra Power Rangers
Walenie Junior
Aquarius Junior

Women UWH (3x3)
1. Walenie Frele
2. Asterias
3. Pirania Ladies

0:6
5:1
5:3

Asterias
Pirania Ladies
Walenie Frele

Friendly Matches / Mecze towarzyskie (3x3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Walenie Frele
Asterias
Pirania Ladies
Walenie Frele
Asterias
Pirania Ladies
Asterias
Pirania Ladies
Walenie Frele

0:5
7:0
2:3
1:3
5:2
4:2
5:1
3:2
2:5

Aquarius Junior
Hydra Power Rangers
Walenie junior
Hydra Power Rangers
Aquarius Junior
Hydra Power Rangers
Walenie junior
Aquarius Junior
Walenie junior

Friendly Matches / Mecze towarzyskie (6x6)
Mecz reprezentacji Polski Elite vs Masters:
1. Polish Nati
lT
Polish Nati
lT
1. Polish National Team Elite 4 : 1 Polish National Team Masters .

który zawodnicy ćwiczą w swoich drużynach od dawna. Wszelkie ruchy odzwierciedlają radość, zacięcie i zdeterminowanie. Każdy gracz MUSI być pod wodą,
każdy dostanie krążek, a każde spóźnienie
czy pomyłka może skutkować zwrotem akcji o 180 stopni. Taka jest właśnie specyfika
gry 3 vs 3 graczy. Margines błędu praktycznie nie istnieje, trzeba dać z siebie wszyst63

ko, inaczej nie ma po co wchodzić do wody. Ale... po raz kolejny, po co to wszystko? Nadchodzi upragniony moment, gdzie
wszystkie mecze zostały już rozegrane, basen posprzątany, rozdanie dyplomów dobiegło końca, emocje opadają i prawie
wszystko wraca do normy. Prawie, ponieważ integracja rozpoczęta na basenie trwa
dalej! Wszystkie zwady i niedociągnięcia
zostają zapomniane, a utrwalane są przyjaźnie i piękne wspomnienia z minionego,
wielce aktywnego dnia! Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, za to że mogłem
uczestniczyć w tym pięknym, emocjonującym i niepowtarzalnym turnieju w Polsce!
Dziękuję ogromnie wszystkim i każdemu z
osobna za przyjaźń, grę i imprezę. Dzięki
Wam możemy odpowiedzieć sobie na najczęściej zadawane pytanie: „Ale... po co?”
Do zobaczenia pod wodą!
PS I jeszcze gorąca prośba do wszystkich,
którzy uczestniczyli w wydarzeniu 3x3 PiraniaCup 2016. Dajcie nam feedback – co się
podobało, a co nie do końca, co byście
zmienili, co dodali. Chcecie pomóc – dajcie
znać! Chcecie o coś zapytać – pytajcie!
Artur „Snikers” Stefański
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Olympus Stylus Tough TG-870
Firma Olympus jako jedyna sukcesywnie rozwija swój system aparatów i akcesoriów do fotografii
podwodnej. Producent ma w swoim
portfolio zarówno wodoszczelne obudowy do zaawansowanych bezlusterkowców, jak i aparaty kompaktowe, z
którymi możemy nurkować na mniejszych głębokościach. Najnowszym
przedstawicielem tej ostatniej grupy
jest model Stylus Tough TG- 870,
którego premiera odbyła się w lutym
tego roku. Aparat zastąpił dotychczasowego TG- 860 i patrząc na jego
specyfikację, trudno dostrzec większe
różnice w stosunku do poprzednika.

formatu 1/2.3 cala o rozdzielczości 16
Mpix, który jest wspomagany przez układ
TruePic VII, a całości dopełnia tor optyczny o odpowiedniku ogniskowych 21–105
mm i świetle f/3.5–5.7.

Wygląd i obudowa w zasadzie się nie
zmieniły i z TG-870 możemy nurkować na
maksymalnej głębokości 15 m. Także matryca, obiektyw i procesor obrazowy zostały odziedziczone po starszym bracie.
Znajdziemy więc w nim sensor BSI CMOS
64

Zmiana nastąpiła jednak w ekranie LCD,
bowiem w nowym modelu zastosowano
monitor o dwa razy większej rozdzielczości wynoszącej teraz 920 tys. punktów. Dodatkowo w TG-870 znajdziemy jeden
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dodatkowy tryb tematyczny – Live Composite.

Biorąc pod uwagę fakt, że modelu TG-860 nie mieliśmy okazji przetestować, po-
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stanowiliśmy bliżej przyjrzeć się najnowszej odsłonie aparatu z serii Tough i zabraliśmy go na kilka nurkowań w Japonii oraz
w kaszubskim jeziorze Kłodno.
Budowa i jakość wykonania
Choć korpus TG-870 bardzo przypomina ten z modelu TG-850, to zwiększenie
parametrów wytrzymałościowych spowodowało, iż wydaje się on nieco lepiej wykonany. Obudowa jest sztywna, a poszczególne jej elementy bardzo dobrze spasowane, przez co nawet pod sporym naciskiem
nie doświadczymy żadnych luzów ani
skrzypień.
Jakość zastosowanych materiałów także
stoi na wysokim poziomie. Z przodu znajdziemy metalowy element chroniący ściankę, a wokół niego wykorzystano wysokiej
jakości, twardy, porowaty plastik. Niestety
znów najsłabszym punktem wydaje się być
tylna ścianka z ruchomym ekranem LCD.
Plastik jest tam wyraźnie słabszy i zapewne
jest tylko kwestią czasu, kiedy pojawią się
tam pierwsze uszkodzenia.
Rozmieszczenie przycisków Olympusa
TG-870 jest identyczne jak w przypadku
TG-850. W rezultacie na górnej ściance
znalazł się włącznik, spust migawki oraz
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dźwignia zmiany ogniskowej, a na tylnej:
– przycisk uruchamiający tryb wideo;
– koło wyboru trybów;
– przycisk uruchamiający tryb podglądu
zdjęć;
– przyciski kierunkowe, którymi możemy
też zmieniać ustawienia lampy błyskowej,
samowyzwalacza oraz wybrać informacje
wyświetlane na ekranie i usuwać zdjęcia w
trybie podglądu;
– przycisk OK do zatwierdzania wyborów;

– przycisk MENU uruchamiający menu
główne i usuwający zdjęcia w trybie podglądu.
Widać więc, że producent nie zrezygnował
z wygodnego koła wyboru trybów, jednak –
jak to zwykle bywa – pozmieniał dostępne na
nim opcje. W tym modelu mamy więc:
– iAUTO – tryb detekcji sceny;
– Tryb P – program Auto;
– Tryb autoportret – tryb do wykonywania selfie;
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– Panorama – tryb zdjęć panoramicznych;
– Sport – do rejestracji scen sportowych;
– ART – tryb pozwalający wybrać jeden z
13 filtrów artystycznych;
– SCN – dający szybki dostęp do programów tematycznych;
– Tryb Supermakro.
Listę manipulatorów zamyka umieszczony na przedniej ściance okrągły przycisk.
Pojawił się on już w modelu TG-860 i jest
konfigurowalny z poziomu menu. Domyślnie pozwala on na wyzwalanie migawki, co
ma ułatwiać wykonywanie selfie. Jednak
osoby, które nie miłują się w tej dziedzinie
fotografii, mogą wykorzystać go do rozpoczęcia nagrywania filmów, szybkiego rozjaśnienia ekranu LCD, włączenia diody LED
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na przedniej ściance, aktywacji trybu Supermakro lub zupełnie go dezaktywować.
Warto nadmienić, że te same funkcje możemy przypisać do znajdującego się na tylnej ściance guzika, który domyślnie odpowiada za nagrywanie filmów.
Na obudowie testowanego Olympusa
znajdziemy tylko jedną klapkę, która skrywa uniwersalne złącze USB 2.0 Hi-speed,

wyjście micro HDMI typu D, akumulator litowo-jonowy LI-50B oraz slot na karty
SD/SDHC/SDXC, który jest kompatybilny z
kartami Eye-Fi oraz FlashAir. Klapka ta została wyposażona w blokadę w postaci
dźwigni, którą po zamknięciu musimy ręcznie przesunąć.
Podczas testów sztywności szybki chroniącej ekran LCD okazało się, że jest ona
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dość miękka i na głębokości 10 metrów ugina się na tyle mocno, iż dotyka powierzchni monitora. W dłuższym okresie czasu
może to doprowadzić do uszkodzenia jego
powierzchni lub odbarwienia w tym miejscu.
Ponownie warto pochwalić konstruktorów za zastosowanie mechanizmu pozwalającego na odchylanie ekranu LCD. Jest to
wyróżnik w tej klasie produktów i zdecydowanie przydaje się on w trakcie nurkowań,
bowiem często zdarza się, że gdy kadrujemy pod wodą, powierzchnia ekranu działa
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kieś 5 cm od osi obiektywu. Drugi, analogiczny, gwint znajdziemy na bocznej ściance.
Użytkowanie pod wodą i eksploatacja
Pod względem eksploatacyjnym Olympus TG-870 zaliczył dość poważną wpadkę. Pierwszy testowy egzemplarz przestał
działać po jednym z nurkowań na głębokości jedenastu metrów. Nie został zalany, a
jak lustro i w rezultacie nic na nim nie widzimy. Mechanizm odchylający pozwala
na zmianę kąta położenia monitora i wyeliminowanie tego niekorzystnego zjawiska.
Na koniec warto wspomnieć o plastikowym gwincie statywowym, który niestety
położony jest na brzegu dolnej ścianki, ja-
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po wyjściu z wody i zrobieniu kilku zdjęć
przestał się włączać. Na szczęście drugi
przesłany egzemplarz dotrwał już do końca naszego testu.
Uległ on jednak lekkiemu zużyciu. Najwięcej skaz pojawiło się na ekranie LCD, który w przypadku tego modelu wydaje się być
najsłabszym punktem konstrukcyjnym. Po teście TG-850 w okolicach monitora pojawiło
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się nawet pęknięcie obudowy. W tym wypadku udało się tego uniknąć, jednak trzeba
mieć na uwadze, że zastosowany w TG-870
materiał nie różni się od tego z poprzednika.

Czyszczenie aparatu z osadów solnych
nie sprawiało większych problemów, jednak z suszeniem nie było już tak dobrze. Po
wytarciu aparatu, nawet kilka dni po nurkowaniu pod ekranem LCD pojawiała się woda, która wyciekała z zawiasów, na których
jest on umocowany.
Użytkowanie TG-870 w zasadzie nie różni się od tego, co oferował nam testowany
w 2014 roku TG-850. Nowym modelem
możemy jedynie wygodniej wykonać sobie
selfie pod wodą, co ma ułatwiać przycisk
na przedniej ściance, reszta w zasadzie nie
uległa zmianie.

Aparat został wyposażony w koło wyboru trybów, co z pewnością upraszcza obsługę, jednak nie jest ono tak funkcjonalne, jak
w przypadku Olympusa TG-4. W wyższym
modelu możemy bowiem zdefiniować na
kole swoje dwa własne tryby z zapisanym
wcześniej zestawem parametrów. W TG-870 takiej możliwości nie ma. A szkoda,
bo zamiast narzucać użytkownikowi tryb
sport czy autoportret, wystarczyło w miejsce którejś z tych opcji zastosować tryb Custom. Zatem chcąc mieć na kole nastaw
dostępny jeden z trybów podwodnych, musimy go wcześniej wybrać w ustawieniu
SCN, bowiem aparat zapamiętuje ostatnio
wybrany tryb tematyczny. Niestety, Olympus konsekwentnie stosuje w swoich apara69

tach niezbyt przemyślane tryby do fotografii podwodnej i nie inaczej jest w tym wypadku, bowiem testowany model oferuje
nam w tej kwestii cztery opcje:
– ZDJĘCIE – do wykonywania zdjęć na
plaży lub w basenie;
– SZEROKI KĄT 1 – idealny dla podwodnych krajobrazów;
– SZEROKI KĄT 2 – idealny dla podwodnych zdjęć akcji;
– MAKRO – idealny dla podwodnych
zbliżeń obiektów.
W ich działaniu praktycznie nic się nie
zmieniło od lat i w rezultacie w trybie SZEROKI KĄT 1 aparat wymusza błysk lampy
błyskowej, w trybie SZEROKI KĄT 2 nie pozwala na zmianę ogniskowej, a po włączeniu trybu MAKRO automatycznie ustawia
ogniskową na 105 mm. W rezultacie kończy się to tym, że przed wejściem do wody
uruchamiamy tryb SZEROKI KĄT 1 i w menu wyłączamy lampę błyskową, bo podczas
snorklowania i nurkowania do niczego nam
się ona nie przydaje, a jedynie powoduje
szybkie rozładowanie akumulatora i wyeksponowanie zanieczyszczeń pływających w
wodzie, od których odbija się światło. Dla
przykładu zamieszczamy poniżej zdjęcia
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wykonane pod wodą z lampą błyskową i
bez.

rat powróci nam do wybranego wcześniej
trybu dla zdjęć podwodnych, ale niestety
przywróci też inne ustawienia dedykowane
dla tego programu, czyli np. w przypadku
trybu SZEROKI KĄT 1 ponownie włączy
wymuszanie lampy błyskowej. Nie jestem
też w stanie zrozumieć, czym kierowali się

konstruktorzy włączając w trybie podwodnym SZEROKI KĄT 1 autofokus bazujący na
wykrywaniu twarzy.
W związku z powyższym każdorazowa
zmiana trybu tematycznego, czy nawet wyłączenie i włączenie aparatu, wiąże się z
koniecznością ponownego dostosowania

Zdjęcie podwodne wykonane z lampą błyskową

Zdjęcie podwodne wykonane bez lampy
błyskowej

Niestety, gdy wynurzymy się na chwilę z
wody i przełączymy koło w tryb P, a następnie powrócimy do ustawienia SCN, to apa-

Zdjęcie wykonane na powierzchni w trybie podwodnym
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ustawionych wcześniej parametrów, takich
jak tryb lampy błyskowej, kompensacja ekspozycji czy tryb AF.
Na pocieszenie pozostaje fakt, że kolorystyka zdjęcia wykonanego na powierzchni
w trybie podwodnym jest prawidłowa, a jedynie możemy borykać się z jego lekkim
niedoświetleniem.
Zmiany poszczególnych parametrów dokonujemy za pośrednictwem menu głównego lub menu bocznego, których układ jest
analogiczny jak w poprzednich modelach
serii TG.

Podczas testów Olympus TG-870 nie
sprawiał najmniejszych problemów pod
względem szybkości działania. Poruszanie
się po menu, zmiana opcji, wyzwalanie migawki i zapis danych na kartę odbywają się

jemy w rękawicach, ponieważ przyciski są
wystarczająco duże i dobrze osadzone. Porowaty plastik na obudowie sprawia, że
aparat trzyma się dość dobrze nawet w mokrych dłoniach, a szeroka, zapinana opaska
na nadgarstek skutecznie zabezpiecza go
przez zgubieniem.

sprawnie i bez niepotrzebnych opóźnień.
Aparat testowaliśmy też w bardzo mętnych
wodach jeziora, przy zachmurzonym niebie, gdzie już na kilku metrach głębokości
było dość ciemno, a mimo to TG-870 bardzo szybko i celnie ustawiał ostrość, tak
więc AF zastosowany w tym modelu zasługuje na pochwały.
Z obsługą przycisków nie będziemy mieć
problemów, nawet w przypadku gdy nurku71

Zastosowany w TG-870 ekran LCD spisywał się jeszcze lepiej niż ten w starszym
modelu. Wyświetlany na nim obraz jest
znakomitej jakości, nawet w silnym słońcu
nie traci na wyrazistości i kontraście. W
wielu sytuacjach zdecydowanie przydaje
się mechanizm pozwalający na jego odchylanie, bowiem ułatwia kadrowanie podczas
nurkowania.
Na koniec omawiania użytkowania aparatu pod wodą znów należy pochwalić go za
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parametry obiektywu. Ogniskowa zaczynająca się od odpowiednika 21 mm jest wyróżnikiem w tej klasie aparatów, a pod wodą,
gdzie w wyniku załamania światła borykamy
się z zawężeniem kąta widzenia, każdy milimetr na szerokim końcu jest na wagę złota.
Funkcje dodatkowe
Lista funkcji dodatkowych oferowanych
przez Olympusa TG-870 z pewnością nie
jest tak obszerna, jak w przypadku modelu
TG-4, jednak w stosunku do TG-850 znajdziemy tu kilka nowości. Przede wszystkim

aparat został wyposażony w moduł GPS,
który dość szybko łapie sygnał z satelitów i
pozwala na geotagowanie zdjęć, a także zapisywanie przebytej trasy.
Z pewnością cieszy obecność interfejsu
WiFi, który w połączeniu z aplikacją Olympus Image Share daje możliwość sterowania aparatem z poziomu urządzeń mobilnych, a także łatwe przeglądanie, edytowanie i udostępnianie wykonanych zdjęć.
Olympus TG-870 oferuje nam również
tryb zdjęć panoramicznych. Aby wykonać
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szerokie ujęcie, wystarczy nacisnąć spust migawki i przesuwać płynnie aparat w prawą
stronę. Proces składania panoramy odbywa
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się automatycznie i trwa bardzo krótko. Dodatkowo aparat nie sprawia najmniejszych
problemów podczas rejestracji składowych
ujęć i w zasadzie za każdym razem udawało
nam się zarejestrować pełną panoramę. Skorzystać tu możemy z opcji STD oraz FULL.
W tej pierwszej wynikowa panorama obejmuje kąt około 180 stopni, natomiast w wersji FULL z aparatem możemy wykonać pełen
obrót. Uzyskane w ten sposób panoramy wydają się nieco lepszej jakości niż te z TG-850,
jednak smuci fakt, że ich rozdzielczość na
wysokość wynosi jedynie 720 pikseli.
W testowanym aparacie nie mogło zabraknąć także trybu HDR, który znalazł się wśród

programów tematycznych i pozwala za jednym naciśnięciem spustu migawki wykonać
zdjęcie o zwiększonej dynamice tonalnej.
Zastosowanie trybu HDR pozwoliło zarejestrować znacznie więcej szczegółów w
jasnych partiach kadru. Także w cieniach
daje się zauważyć poprawę, jednak zdjęcie
wydaje się nieco pozbawione detali, co
szczególnie objawia się na słojach znajdujących się na blacie stołu.
Olympus TG-870 został też wyposażony
w funkcję wykonywania zdjęć do filmu poklatkowego. W menu możemy ustawić liczbę zdjęć (maksymalnie do 99), odstęp czasu
pomiędzy nimi (od 10 sekund do 60 minut)

Panorama w trybie FULL

Panorama w trybie STD
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oraz opóźnienie rozpoczęcia wykonywania
zdjęć (od 0 do 60 minut). Niestety aparat
nie składa automatycznie filmów poklatkowych i musimy tego dokonać za pomocą
programu komputerowego. Jedyne, na co
pozwala TG-870 w tym wypadku, to sekwencyjne odtwarzanie zdjęć interwałowych w trybie podglądu.
W aparacie znajdziemy też znany z bezlusterkowców tryb Live Composite, który
składa wiele ekspozycji w jedno zdjęcie i
jednocześnie pozwala na żywo śledzić na
ekranie LCD uzyskany efekt.
Na koniec warto wspomnieć o diodzie
LED umieszczonej na przedniej ściance,
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która może służyć jako latarka. Możemy ją
zapalać poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się na przedniej ściance, po wcześniejszym przypisaniu mu tej funkcji.
Jakość zdjęć i filmów podwodnych
Olympus TG-850 był przez nas chwalony za dobre odwzorowanie szczegółów na

zdjęciach podwodnych. W podobnym tonie możemy wypowiadać się o modelu TG-870, bowiem w tej kategorii nie ustępuje
on swojemu bratu. Kolorystyka podwodnych fotografii wykonanych w ciepłych wodach jest bardzo dobra. Na małych
głębokościach w zasadzie nie ma się do

czego przyczepić, a niewielkie problemy z
niebieską dominantą zaczynają objawiać
się dopiero na kilkunastu metrach, co stanowi spory postęp w stosunku do TG-850,
który już na pięciu metrach miał problemy
z kolorystyką.

Na 10 metrach Olympus TG- 870 znakomicie
radzi sobie z odwzorowaniem koloru skóry

Nawet 10 metrów pod powierzchnią jesteśmy w
stanie zarejestrować róż i czerwień
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Zastrzeżenia można mieć natomiast do
zdjęć wykonywanych w górę, czyli w stronę rozświetlonej słońcem tafli wody. Wychodzą tu braki w dynamice tonalnej, a
dodatkowo aparat nie jest w stanie w tego
typu sytuacji właściwie dobrać parametrów
ekspozycji i w rezultacie podwodny plan
niemal zawsze jest niedoświetlony.

W zielonych wodach testowany model zachowuje się podobnie do swojego poprzednika. Uzyskane fotografie są dość szczegółowe,
nawet przy sporym braku światła autofokus
trafia we właściwy punkt, jednak daje o sobie
znać silna zielonkawa dominanta, która sprawia, że fotografie nie do końca odzwierciedlają realną kolorystykę wód jeziora.
Zdjęcie wykonane w zielonych wodach
kaszibskiego jeziora Kłodno

Korzystając z trybu „SZEROKI KĄT 1”
możemy dość mocno zbliżyć się do fotografowanego obiektu, co pozwala nam uzyskać przyzwoitą skalę odwzorowania.
Możemy też skorzystać z trybu „MAKRO”, jednak w tym wypadku fotografię

Maksymalna skala odwzorowanie w trybie
„SZEROKI KĄT 1

Zdjęcie wykonane w stronę rozświetlonej tafli wody
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musimy wykonywać z większej odległości,
ponieważ TG-870 blokuje ogniskową na
długim końcu. Powoduje to dość spore problemy ze stabilnym trzymaniem aparatu. W
przejrzystych wodach bez problemu uda
nam się wykonać nieporuszone zdjęcie o
znakomitej skali odwzorowania, jednak

podczas nurkowania w jeziorze mieliśmy
już z tym problem, bowiem woda była dość
mocno zamulona i już na kilku metrach
brakowało światła, przez co aparat dobierał zbyt długie czasy otwarcia migawki.
Trzeba przyznać, że do trybu wideo konstruktorzy OIympusa mocno się przyłożyli.

Maksymalna skala odwzorowania w trybie „MAKRO”
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Filmy kręcone w ciepłych wodach ogląda
się z olbrzymią przyjemnością. Są one bardzo bogate w szczegóły, kontrastowe i właściwie naświetlone. Również ich kolorystyka nie stwarza powodów do narzekań, gdyż
do głębokości dziesięciu metrów jest bardzo dobra. Nieco głębiej, podobnie jak na
zdjęciach, musimy liczyć się z coraz silniejszą niebieską dominantą. Dominanta, ale
zielona, pojawia się też na filmach kręconych w jeziorze i to już na głębokości kilku
metrów. Na szczęście nawet przy dużym
braku światła w mętnych wodach autofokus
gubi się sporadycznie i jego pracę należy
ocenić pozytywnie. Podczas zmiany ogniskowej ostrość jest bardzo szybko odnajdywana i nie dostrzeżemy tu problemów,
występujących w modelu TG-4, w którym
skorzystanie z zooma często powoduje całkowite rozostrzenie obrazu. Niestety producent wciąż nie poradził sobie z problemem,
o którym pisaliśmy przy okazji testu TG-850. Mamy tu na myśli falowanie obrazu,
które zapewne jest spowodowane działaniem stabilizacji obrazu. Nie udało nam się
wyeliminować tego zjawiska, a całkowite
wyłączenie stabilizacji sprawia, iż falowanie przechodzi w jeszcze bardziej przeszka-
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dzające w odbiorze drgania. Mimo tej niewielkiej wady w tej kategorii konstruktorom
Olympusa należą się pochwały za dobrze
wykonaną pracę.
Przykładowe filmy podwodne

Jakość zdjęć na powierzchni
W celu oceny jakości zdjęć na powierzchni wykonujemy fotografie dwóch
scen na różnych czułościach. Porównując
odpowiednie ich wycinki w skali 1:1 jesteśmy w stanie na oko ocenić, jak radzą sobie
poszczególne aparaty. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że ocena „na
77

oko” jest zawsze obarczona pewną dozą
subiektywizmu. Dlatego też, oglądając poniższe wycinki, każdy może samodzielnie
zweryfikować przyznane przez nas noty i
dokonać ich korekty wedle własnych
upodobań.
Zaczynamy od scenki wykonanej na
dworze w trybie „P” i ogniskowej ustawionej na szerokim kącie. Do porównania wybraliśmy fragmenty z centrum oraz z brzegu
kadru i zestawiliśmy je z fragmentami zdjęć
wykonanych modelami Nikon AW130 oraz
Olympus TG-4, które były najwyżej ocenianymi aparatami w naszym ostatnim teście
wodoodpornych kompaktów.
Widać wyraźnie, że Olympus TG-870
przegrywa tutaj z rywalami. W centrum kadru wypada najsłabiej dla wszystkich czułości, gdzie już od ISO 125 daje się zauważyć
dość silna degradacja obrazu spowodowana odszumianiem. Na wyższych ISO jest
jeszcze gorzej, co najlepiej można ocenić
po całkowitym zaniku struktury cegieł. Poza centrum kadru TG-870 także wypada
najsłabiej, jednak różnica w stosunku do
Nikona nieco się w tym wypadku zmniejszyła. Warto także wspomnieć o słabym doborze parametrów ekspozycji, co spowo-
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dowało, że w jasnych częściach kadru wystąpiły przepalenia.
Kolejne wycinki z tej samej sceny to
przede wszystkim sprawdzian dla optyki aparatu. Pierwszy fragment pozwoli nam ocenić
poziom aberracji chromatycznej oraz sposób
radzenia sobie oprogramowania aparatu z

automatycznym korygowaniem tej wady.
Drugi wycinek to niemal skrajny róg kadru,
gdzie uwidacznia się największy spadek rozdzielczości i winietowanie spowodowane
niedoskonałościami toru optycznego.
Z drugiej próby TG-870 znów wychodzi
przegrany, choć trzeba przyznać, że na brze-

78

gu kadru radzi sobie nie gorzej od Nikona
AW130, pomimo że oferuje dużo szersze pole widzenia. Jednak do stawianego tu za wzór
Olympusa TG-4 bardzo dużo mu brakuje.
Smuci też pojawienie się dość silnej aberracji
chromatycznej na wycinkach z kominem, co
nie tylko świadczy o niedoskonałościach toru optycznego, ale także o braku korekcji tej
wady przez oprogramowanie aparatu.
Trzecia próba została przeprowadzona
na wycinkach zdjęć scenki wykonanych w
studio na czułościach ISO 400–6400, przy
ogniskowej ustawionej na odpowiedniku
ok. 80–100 mm. Pozwoli nam to ocenić
stopień degradacji obrazu na wysokich czułościach oraz właściwości optyki na drugim
skraju zakresu ogniskowych.
Niestety znów TG-870 nie jest w stanie
dorównać konkurentom. Zarówno w centrum, jak i na brzegu kadru, aparat radzi sobie najgorzej i to w zasadzie na wszystkich
czułościach. Już od ISO 400 w testowanym
modelu ciężko rozróżnić pojedyncze elementy kodu kreskowego z drugiego wycinka, co np. w przypadku TG-4 udaje się
jeszcze na ISO 3200.
Jakość filmów na powierzchni
Poniżej prezentujemy przykładowe filmy
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zarejestrowane testowanym aparatem. W
pierwszym przypadku rejestrowaliśmy scenę przy świetle dziennym. Podczas nagrywania aparat przesuwaliśmy w kierunku
słońca, aby sprawdzić, jak poradzi sobie w
scenach o dużej rozpiętości tonalnej. Trzeba przyznać, że TG-870 nie ma większych
problemów z prawidłowym doborem parametrów ekspozycji, które bardzo szybko
dostosowuje do zmieniających się warunków oświetlenia. Dodatkowo w ujęciu pod
słońce nie napotykamy większych problemów i nie dostrzegamy uciążliwych odblasków czy spadku kontrastu. Podczas ruchu
aparatem znów daje o sobie znać nieprzyjemne falowanie obrazu, jednak trzeba
przyznać, że dzięki rejestracji 60 kl/s kadr
zmienia się bardzo płynnie, czym TG-870

wyróżnia się pozytywnie na tle TG-4 i
AW130.
W drugiej przykładowej scenie możemy
dość dobrze ocenić odwzorowanie detali
na filmach. Zarówno rozbryzgująca się woda, jak i ceglasta struktura na murach cukrowni stwarzają ku temu idealne warunki.
W tym wypadku TG-870 wyraźnie wyprze79

dza TG-4, który miał sporo problemów z
ustawianiem ostrości podczas zmiany ogniskowej i odwzorowaniem szczegółów. Jednak mimo tego trochę brakuje mu do
poziomu, który prezentuje aparat Nikona.
Jedyne w czym testowany Olympus przewyższa Coolpiksa, to płynność obrazu wynikająca z dwukrotnie większego klatkażu.
Trzecia próba miała na celu sprawdzenie, jak aparat poradzi sobie w słabych warunkach oświetleniowych, przy świetle
żarowym. Niestety tutaj aparat źle dobrał
parametry ekspozycji, przez co obraz jest
bardzo ciemny. Na szczęście nie dostrzegamy tu zbytniego zaszumienia obrazu. Podczas zmiany ogniskowej TG-870 gubi
ostrość, jednak po chwili autofokus koryguje swoje ustawienie.
Podsumowanie
Pora na podsumowanie wyników naszego testu.
Parametry
Olympus TG-870 z pewnością wyróżnia
się parametrami obiektywu, który oferuje
niespotykany w tej klasie aparatów szeroki
kąt. Na uznanie zasługuje również odchylany ekran LCD o wysokiej rozdzielczości.
Poziom wodoszczelności stoi na przecięt-
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nym poziomie, bowiem niektórzy konkurenci w tej kwestii są w stanie zaoferować
dużo więcej.
Eksploatacja
W tej kategorii testowany model zaliczył
sporą wpadkę, za co odjęliśmy mu jeden
punkt. Ponadto podatny na zarysowania
ekran LCD i trudności z wysuszeniem apa-

ratu sprawiają, że wypada on słabiej od Nikona AW130 i Olympusa TG-4.
Funkcje dodatkowe
Pod względem funkcji dodatkowych TG-870 ma znacznie więcej do zaoferowania
od testowanego przez nas w 2014 roku modelu TG-850. Z pewnością cieszy obecność
modułu GPS i interfejsu WiFi. Ciekawym
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dodatkiem jest też tryb zdjęć panoramicznych i HDR. Do szczęścia zabrakło głębokościomierza i zapisu w formacie RAW,
przez co aparat musimy ocenić ciut niżej
niż AW130 i TG-4.
Użytkowanie pod wodą
Choć TG-870 został wyposażony w wygodne koło wyboru trybów, to nie jest ono
tak funkcjonalne jak w przypadku Olympusa TG-4. Trochę męczą też niezbyt przemyślane tryby do fotografii podwodnej. Jednak
na plus należy zaliczyć zastosowanie odchylanego ekranu LCD, szybkość i dokładność działania autofokusu oraz dodawaną
w zestawie opaskę na nadgarstek.
Jakość zdjęć podwodnych
Tutaj daje się zauważyć wyraźny postęp
w stosunku do modelu TG-850. Konstruktorzy dopracowali odwzorowanie kolorów
w ciepłych wodach, przez co zdjęcia wyglądają bardzo przyjemnie. Niestety niedosyt pozostawiają fotografie wykonane w
jeziorze, gdzie wciąż doskwiera silna zielona dominanta.
Jakość filmów podwodnych
W tej kategorii daje się zauważyć największy postęp w stosunku do TG-850. Filmy podwodne są dużo bogatsze w szcze-
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góły i dodatkowo dopracowano ich kolorystykę. jednak do pełni szczęścia brakuje
lepszego odwzorowania barw w wodach
jeziora, gdyż znów daje tu o sobie znać zielona dominanta. No i szkoda, że przy podwodnym balansie bieli nie możemy
skorzystać z trybu Full HD 60 kl/s, a jedynie
z opcji 30 kl/s.
Jakość zdjęć na powierzchni
To zdecydowanie najsłabsza strona testowanego aparatu. Niestety, podobnie jak
TG-850, nowy model nie radzi sobie z szumem, który jest dość silnie usuwany ze
zdjęć, powodując mocną degradację szczegółów. Nawet ponad dwukrotnie tańszy Panasonic LUMIX FT30 wypada tutaj lepiej.
Jakość filmów na powierzchni
Choć TG-870 nie powala ilością szczegółów na filmach kręconych na powierzchni, to należą mu się pochwały za możliwość
rejestracji 60 kl/s w trybie Full HD. Niestety nie wystarczyło to, aby wypaść lepiej od
Nikona AW130.
Zalety i wady
Na koniec przyjrzyjmy się liście zalet i
wad.
Zalety:
– tryb wideo Full HD 60 kl/s;

– odporność na nacisk 100 kg;
– wyświetlacz czytelny pod wodą nawet
w silnym słońcu;
– funkcjonalny pasek w zestawie;
– bardzo dobra kolorystyka zdjęć wykonanych w ciepłych wodach;
– bardzo dobra kolorystyka filmów kręconych w ciepłych wodach;
– bardzo dobre odwzorowanie detali na
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zdjęciach podwodnych;
– bardzo dobre odwzorowanie detali na
filmach podwodnych;
– użyteczny tryb zdjęć panoramicznych;
– użyteczny tryb HDR;
– wbudowana latarka;
– tryb zdjęć interwałowych;
– bardzo szeroki kąt widzenia;
– odchylany ekran LCD;
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– dobra kolorystyka zdjęć wykonanych
na powierzchni w trybie podwodnym;
– szybki i celny autofokus.
Wady:
– słaba jakość zdjęć na powierzchni;
– szybka ochronna ekranu LCD mało odporna na zarysowania i ciśnienie wody;
– wymuszony błysk w trybie „SZEROKI
KĄT 1” uniemożliwia szybkie wykonanie
kilku zdjęć;
– nieużyteczne tryby podwodne;
– słaba kolorystyka zdjęć wykonywanych
w zielonych wodach;
– słaba kolorystyka filmów podwodnych
kręconych w zielonych wodach;
– problemy ze stabilizacją w trybie wideo;
– brak trybu wideo Full HD 60 kl/s w trybie podwodnym;
– trudności z osuszeniem aparatu.

grał też z tańszym o ponad 100 zł Nikonem
COOLPIX AW130. Choć w stosunku do
TG-850 inżynierowie Olympusa dopracowali kilka szczegółów w nowym modelu, to
niestety zapomnieli o wyeliminowaniu najpoważniejszej wady, jaką była bardzo słaba
jakość zdjęć na powierzchni. W tej sytuacji
trudno nie uznać TG-870 za produkt nieco
przewartościowany. Gdyby jego cena wynosiła 999 zł (albo mniej), z pewnością był-

Choć wynik na poziomie 40 punktów
wydaje się przyzwoity, to niestety w zestawieniu z konkurencyjnymi modelami oraz
ceną wynoszącą 1256 zł nie wygląda on
już tak dobrze. Olympus TG-870 wypadł
nie tylko gorzej od droższego o około 250
zł Olympusa TG-4, ale zdecydowanie prze82

by to aparat wart rozważenia. W obecnej
sytuacji lepiej kupić Nikona AW130, który
pozwala na znacznie głębsze nurkowania,
lub dołożyć parę złotych i wybrać Olympusa TG-4, którego jasny obiektyw i genialna
jakość zdjęć na powierzchni czynią z niego
bardzo uniwersalne narzędzie dla osób poszukujących wytrzymałego aparatu.
Robert Olech
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Jezioro tajemnic
Pod wodą jest dłubanka!
To sensacja. Nurkowali, by odnaleźć samolot. Zamiast tego potwierdzili istnienie, najprawdopodobniej,
średniowiecznej dłubanki. Mamy unikalne nagranie!
Dłubanki to łodzie wyżłobione z pni
drzew. Były jednymi z pierwszych pojazdów używanych przez człowieka do pływania po powierzchni wody. Wymyślono je w
ósmym tysiącleciu przed naszą erą. Jedną
udało się nagrać w jeziorze Drawsko podczas weekendowej „Operacji Messerschmitt”.
Odkrywcą zabytku jest Patrick Krzemień,
który wziął udział w operacji razem z Łukaszem Ogińskim. Obaj reprezentują Bazę
Nurkową OCTO funkcjonującą nad jeziorem Drawsko.
Dariusz de Lorm (Szkoła Nurkowania
ANDAtek), który kierował pracami pod-

wodnymi, zgłosił już znalezisko Dyrektorowi Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wojciechowi
Chudziakowi. Wstępne oględziny wskazują
na to, że artefakt zachował się w doskona-

Odprawa
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łym stanie. Jest on w większości przykryty
warstwą piasku.
To zaskakujący finał weekendowej operacji, zwłaszcza że „eksplorersi” nastawili
się na odnalezienie wraku myśliwca z okre-
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su II wojny światowej. Tego, jak się okazuje, przyjdzie jeszcze poszukać…
W „Operacji Messerschmitt”, oprócz
przedstawicieli lokalnych, regionalnych i
ogólnopolskich mediów, udział wzięli ponadto: członkowie Klubu Nurkowego „Rekin” – Jerzy Janczukowicz, Paweł
Chęciński, Agnieszka Magdziak – Chęcińska, Krzysztof Niecko z żoną, Mariusz i Jo-

anna Czajka, operator magnetometru protonowego dr Michał Penkowski z Akademii
Medycznej w Gdańsku, Adam Brzuska i Radosław Malinowski z firmy Diver Service
s.c., Sebastian Głowacki i Grzegorz Forysiak ze Stowarzyszenia „Wrakersi”, ekipa
programu „Zanurzenie” – Natalia Kasowska, Adam Myśków, Robert Wielowiejski
oraz Beata Bending, nurkowie z Akademii

Nurkowania Animus – Artur Kieruzel, Rafał
Żurawski i Elżbieta Dziołak, przedstawiciele Powiatu Drawskiego – Jacek Brzozowski,
Robert Patrzyński, Izabela Krężołek i Jolan-

Dariusz de Lorm i odkrywca dłubanki
Patrick Krzemień - po prawej

Starosta pośród odkrywców
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ta Banaszek oraz przedstawiciele szkoły
Nurkowania ANDAtek: Dariusz Kuternowski, Aleksandra de Lorm, Daniel de Lorm,
Anna Kuternowska, Ryszard Pikuła, a także

Patryk, Marek i Bartosz Tomaszewscy, Honorata Matuszewska, Piotr Janicki, Mariusz
i Piotr Makowscy.
Wśród sponsorów operacji był Miesięcznik „Odkrywca” oraz firma Gralmarine. Akcji osobiście doglądał Starosta Drawski
Stanisław Kuczyński.
Na filmie widać dłubankę w całej okazałości (film: ANDAtek): https://www.youtube.com/watch?v=QhasXf9hUuM&feature=y
outu.be

no odnalazł się list, który pływał zamknięty
w słoiku przez prawie 40 lat. Również był
świetnie zachowany.
Gdy pan Stańko usłyszał w radiu audycję
o „Jeziorze Tajemnic”, od razu przypomniał

Kolejny ślad

znalazca panzerfausta Piotr Makowski

To drobne, ale chyba jedno z najbardziej
nietypowych znalezisk z jeziora Drawsko.
Żarówka z napisem „Kriegsmarine” pływała po powierzchni akwenu od czasów wojny. Wyłowił ją kajakarz z Jeleniej Góry,
Ryszard Stańko.
Od tego czasu minęła już ponad dekada.
Żarówka przetrwała kilkadziesiąt lat w praktycznie nienaruszonym stanie. Wygląda na
sprawną, ma całe włókna wolframowe.
– Być może wody jeziora Drawsko mają
nieodkryte dotąd właściwości konserwujące
– mówi z przymrużeniem oka Starosta Stanisław Kuczyński i przypomina: – Niedaw86

żarówka z napisem Kriegsmarine
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sobie o wydarzeniu sprzed lat. Postanowił
zadzwonić na Pomorze i skontaktować się
z organizatorem Akcji – Starostwem Powiatowym w Drawsku Pomorskim.

Być może znawcy tematu rozpoznają, od
jakiego urządzenia może pochodzić ta żarówka. Prosimy o sygnały: http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/
Wideo: www.youtube.com

Stawka rośnie
Diver Service s.c. z siedzibą w Stargardzie, czyli Adam Brzuska i Radosław Malinowski, to kolejny sponsor nagrody głównej
za „U-boota” z jeziora Drawsko, w ramach
Akcji Eksploracyjno – Historycznej „Jezioro
Tajemnic”. Stawka wynosi obecnie 65 tys.
zł.
Uroczyste podpisanie deklaracji odbyło
się w Restauracji „Stary Drahim” w Starym
Drawsku, która serwuje przepyszne „U-Booty z jeziora Drawsko”. Zapraszamy do

obejrzenia zabawnej relacji filmowej z tego wydarzenia.
Dotychczasowymi sponsorami nagrody
są: Powiat Drawski, Gmina Czaplinek, Kabel Technik Polska sp. z o.o., Hotel „Pałac
Siemczyno” wraz z Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie, ECN – Systemy
Nurkowe z Drawska Pomorskiego oraz

Ryszard Stańko- znalazca żarówki
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World Technix ze Złocieńca, Centrum Reklamy Emen z Drawska Pomorskiego, supermarket Intermarché z Drawska Pom.,
firma „Moto –Styl” z Czaplinka, Przedsiębiorstwo Turystyczne wraz z Restauracją
„Stary Drahim” w Starym Drawsku, Zakład
Mięsny „Niedźwiedź” z Kalisza Pomorskiego, Pomorski Bank Spółdzielczy Świdwin
iDiver Service s.c.
Krótko o Diver Service s.c.
Firma wykonuje wszystkie prace podwodne i hydrotechniczne, które realizują
profesjonalni nurkowie z zawodowymi
uprawnieniami. Przedsiębiorstwo posiada
bardzo bogatą bazę sprzętową i osobową,
co umożliwia mu prowadzenie robót podwodnych w pełnym zakresie, w tym cięcie
i spawanie pod wodą, przeglądy i inwentaryzacje obiektów podwodnych, przeglądy

kadłubów statków oraz wykonywanie i naprawy konstrukcji żelbetowych. Załoga zajmuje się także poszukiwaniem i wydobywaniem obiektów zatopionych pod wodą
oraz wszelkimi pracami pod jej powierzchnią. Pracownicy firmy posiadają aktualne
uprawnienia do prowadzenia prac saperskich i hydrograficznych. Mogą wykonać
audyt kąpielisk, stanic i przystani śródlądowych i morskich.Film z podpisania deklaracji sponsorskiej: http://youtu.be/

Tu była śluza?
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Mamy odzew w sprawie mechanizmu
znalezionego w okolicach plaży miejskiej
w Czaplinku. Niedawno apelowaliśmy o jego rozpoznanie.
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– Elementy wydobyte z jeziora, według
mojej wiedzy, wyglądają jak ręczny napęd
śluzy lub zasuwy wodnej – informuje Dariusz Pawluk.

Według pana Dariusza, prostokątne
otwory w piaście służyły do wkładania żerdzi, które poruszały mechanizm siłą ludzkich rąk. Tryb na końcu poruszał dzięki
temu płaską listwę zębatą przymocowaną
do zasuwy. Zasuwa poprzez ruch z góry do
dołu odcinała dopływ wody. Żerdzie były
wyciągane, żeby niepowołane osoby nie
mogły przestawiać zasuwy.
Wyjaśnienie brzmi rzeczowo i logicznie.
Jeśli to prawda, należy się zastanowić, do
czego mogła służyć taka śluza? Czekamy na
sugestie.
Pisaliśmy o tym tutaj: http://jeziorotajemnic.pl/kolejne-doniesienia-zweryfikowane/

Ruchome lustro wody jeziora
Drawsko
Od dawna krążą historie o tym, że jezioro Drawsko miało w przeszłości inny, wyższy poziom wód. Według zawartych w
poniższym artykule ustaleń dziś wiemy, że
to prawda, zaś zmiana nastąpiła co najmniej
dwukrotnie. Jakie były skutki? Na przykład
obecny Półwysep Gardo najpewniej był niegdyś wyspą. To nie jedyny efekt zmian.
Pierwsze obniżenie lustra wody nastąpiło pod koniec XVIII wieku. Co ciekawe, da89

Pln brzeg Gardna - pogryzione drzewa.
Fot. M. Halter

ta ta jest zbieżna z datowaniem zapadnięcia
się wojskowego placu manewrowego spoczywającego na głębokości około 16 metrów w Zatoce Manewrowej jeziora
Drawsko. Plac o którym mowa to druga, po
„U-Bootach”, wielka legenda jeziora Drawsko. Czy oba zdarzenia miały związek?
Zbigniew Januszaniec, miłośnik historii z
Czaplinka, tak pisze o zmianach głębokości Drawska: W miesięczniku „Unser Pommerland”, zeszyt nr 5 z 1932 roku na str.
172, w artykule „Die Reppower Mühle”
Fritza Bahra znajdujemy informację o dwukrotnym obniżaniu poziomu lustra wody w
jeziorze Drawsko: w latach 1787–88 oraz
w latach 1854–1858. Z informacji zawartych w tym artykule wynika, że poziom
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wód obniżany był przez pogłębianie Drawy, a XIX-wieczne obniżenie poziomu lustra wody jego jeziora dodatkowo
połączone było z likwidacją młyna wodnego na Drawie w Rzepowie.
W wyniku prac przeprowadzonych w latach 1787–88 obniżono poziom jeziora

Drawsko o pięć stóp. W tym samym czasopiśmie prof. dr Wilhelm Halbfaß w artykule
„Der Dratzigsee” podaje, że w wyniku rozpoczętych w 1854 prac poziom jez. Drawsko,
jeziora Żerdno i Jeziora Rzepowskiego obniżony został o około osiem stóp (niektóre inne
publikacje podają, że były to dwa metry).

Zasadniczym celem obniżania poziomu
wód jeziornych było powiększanie powierzchni użytków rolnych, głównie łąk i
pastwisk. Były również inne efekty. Zwiększyła się szerokość przesmyku między jeziorem Drawsko a jez. Żerdno, co ułatwiło
wybudowanie w latach 1860–1872 nowej
drogi z Czaplinka do Połczyna Zdroju, trasą dawnego szlaku wiodącego przez ten
przesmyk. Również w samym Czaplinku
stała się dostępna część terenów, które były dotąd zalane lub bagniste. Nastąpiło
wówczas wyraźne poszerzenie przybrzeżnego suchego pasa lądu dzielącego zabudowę miejską od brzegu jeziora. Była to dla
miasta niepowtarzalna szansa. Stworzone
zostały warunki do urządzenia nad jeziorem terenów zielonych z aleją spacerową.
Na zdj. Półwysep Gardno. Fot. M. Halter
O Ekspedycji „Zatopiony Poligon” pisaliśmy m.in. tutaj: http://jeziorotajemnic.pl/ekspedycja-zatopiony-poligon/

Ślad wiedzie do Złocieńca
Zat. Cicha - houseboat pływający po jez. Drawsko.

Fot. M. Halter
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To niespodziewany zwrot w historycznym śledztwie prowadzonym w ramach Akcji „Jezioro Tajemnic”. Losy dwóch
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monumentalnych wież z Budowa, górujących nad okolicą niczym tolkienowskie
„Oko Saurona”, mogą zawierać w sobie
rozwiązanie jednej z największych zagadek
jeziora Drawsko.
Budów to dawna wieś, włączona obecnie w granice administracyjne Złocieńca.
Co łączy to miejsce z „Jeziorem Tajemnic”?
Oprócz tego, że odległość między Budowem a jeziorem Drawsko to tylko kilkanaście kilometrów, wśród miejscowej ludności funkcjonuje – podobnie jak w Czaplinku – legenda o bazie szkoleniowej załóg
małych łodzi podwodnych. Jak to możliwe,
że dwie odrębne społeczności stworzyły
identyczną historię? Czy u jej podstaw legły
prawdziwe wydarzenia?
W obecnym Budowie mieścił się tzw.
Ordensburg (dosł. tł. „twierdza zakonna”),

czyli miejsce kształcenia przyszłych kadr III
Rzeszy. Ośrodek położony jest nad niewielkim jeziorem Krosino. O szkolącym się tam
w latach 1936–1945„kwiecie” III Rzeszy
mówiono: Ordensjunkrzy. Ordensburg Crosinsee był jednym z trzech tego rodzaju
obiektów, które Niemcy zbudowali w Europie.
Według dr. Łukasza Gładysiaka ze Studia
Historycznego „Huzar” – współpracującego z powiatem drawskim od początku Akcji
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– podczas wojny Niemcy w ramach akcji
propagandowej przywieźli miniaturową
łódź podwodną do Ordensburga, by prezentując najnowszą niemiecką myśl techniczną budować morale młodego narybku
NSDAP. Później mogli przywieźć ją nad jezioro Drawsko, by pokazać zastosowanie
urządzenia w praktyce, tym bardziej że stale na nim ćwiczyli żeglarstwo. Stąd mogła
wziąć się legenda. Gdy zbliżał się front,
okręty mogły zostać ukryte, zatopione lub
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wysadzone. Wieść o takich działaniach do
Studia Historycznego „Huzar” dotarła za
sprawą jednego z pasjonatów historii II wojny światowej mieszkającego na terenie Niemiec. Natrafiono na nią podczas gromavdzenia materiałów dotyczących złocienieckiego Ordensburga.
Podczas II wojny światowej najważniejszą misją Ordensburga nad Krosinem była
organizacja i szkolenie Sztabu Specjalnego
„R”. W ramach projektu przeszkolono tu
Ordensjunkrów stanowiących władze cywilne na Litwie, Białorusi oraz Ukrainie. O
wadze przedsięwzięć realizowanych przez
nich m.in. na jeziorze Drawsko świadczy
fakt, że Hitler otworzył ośrodek osobiście.
Co ciekawe, ośrodek w 1937 roku odwiedził… Edward VIII Windsor, który rok wcześniej abdykował z tronu Wielkiej Brytanii.
Ordensjunkrzy ćwiczyli na jeziorze
Drawsko. Pisaliśmy o tym tutaj: http://jeziorotajemnic.pl/jezioro-i-okolice-kolejne-doniesienia/
Książę Edward VIII Windsor i Robert Ley
zwiedzający ośrodek pod Złocieńcem w
1937 roku. Źródło: Wikipedia.
Dwie wieże w jednostce wojskowej w
Budowie - obecnej części Złocieńca.

Zmniejszające się w perspektywie latarnie
przez porównanie pozwalają ocenić rozmiary wież.

Zapraszamy nurków z całej Polski i nie tylko!
Niskie ceny usług turystycznych, noclegowych, gastronomicznych i nie tylko – już
od początku września. Naprawdę tanie spanie, czarter jachtu, nauka jazdy konno czy
catering. To Akcja „Wrzesień z rabatem”.
Korzystajcie!
– Choć kończą się wakacje i rozpoczyna
wrzesień, to tak naprawdę sezon sportów
nurkowych wkracza w najkorzystniejszy
okres. Pojezierze Drawskie oferuje z tej
okazji cenową niespodziankę – informuje
Starosta Drawski Stanisław Kuczyński.
Dlaczego okres jesienny jest atrakcyjnym
czasem na nurkowanie? Ponieważ spadające temperatury już wkrótce sprawią, że
przejrzystość wody znacząco wzrośnie.
Oczom fanów sportów podwodnych ukażą
się widoki niedostępne latem. I tak będzie
przez następne miesiące!
To już trzecia edycja Akcji, która prowadzona jest także w maju – pod nazwą „Maj
z rabatem”. Tak jak poprzednie, ma na celu
92

promowanie wypoczynku na Pojezierzu
Drawskim poza głównym sezonem turystycznym. Przez cały wrzesień, w wybranych punktach noclegowych, gastronomicznych czy usługowych, turyści oraz mieszkańcy mogą korzystać z atrakcyjnych zniżek.
Zorganizowana przez Starostwo Powiatowe kampania reklamowa akcji obejmuje
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jej promocję nie tylko na terenie powiatu
drawskiego, ale także w Poznaniu, Kołobrzegu oraz w Szczecinie. W jej skład
wchodzą: billboard reklamujący akcję w
Poznaniu przy ulicy Piątkowskiej (główny
wjazd do Poznania od strony Obornik), billboard w Kołobrzegu przy ul. Walki Młodych (główny wjazd na starówkę) oraz
baner w Kołobrzegu przy ulicy Fredry.
Po Poznaniu i Szczecinie kursują także
dwa oklejone reklamą akcji autobusy MPK.
Autobusy jeżdżą codziennie na innych liniach. Dzięki temu zasięg kampanii jest dużo większy, niż w przypadku gdyby autobus
codziennie wyjeżdżał na te same ulice. Ekspozycja została zaplanowana od 10 sierpnia do 10 września br.
Tutaj dostępny jest SPIS USŁUGODAWCÓW biorących udział w Akcji „Wrzesień
z rabatem”: http://www.powiatdrawski.pl/tu ry sty ka/ak cja -we -wrze sniu/li sta -uczestnikow.html

typowa lekcja historii z udziałem młodzieży szkolnej.
Działania w ramach projektu miały miejsce w Drawsku Pomorskim. Ich celem było
przybliżenie wydarzeń sprzed 77 lat, klima-

Bliżej historii września 1939
2 września 2016 r. zrealizowano „Projekt
Wrzesień 1939”. Była to żywa i bardzo nie93

tu epoki oraz używanego wówczas uzbrojenia i sprzętu wykorzystywanego do walk
przez obie strony wojny obronnej.
Na miejscu nie mogło zabraknąć m.in.
uczniów „klasy mundurowej” – czyli 2e o
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profilu wojskowym z Liceum w Kaliszu Pomorskim. Młodzież pod opieką wychowawcy Andrzeja Kowalewskiego i dyrektora
szkoły Macieja Rydzewskiego wzięła aktywny udział w Projekcie.
Uczniowie mogli obejrzeć z bliska motocykle Sokół wykorzystywane przez Wojsko Polskie we wrześniu 1939 r. – oba w
pełni sprawne. Zapoznali się także z bronią
używaną podczas kampanii wrześniowej i
drugiej wojny światowej. Mogli również
wypróbować repliki hukowe uzbrojenia z

epoki. Tuż obok w drawskim kinie odbyła
się projekcja filmu propagandowego przedstawiającego walki wrześniowe z niemieckiego punktu widzenia. W meandry
ówczesnej propagandy najeźdźcy oraz rzeczywisty obraz wojny obronnej w 1939 r.
wprowadził młodzież komentarz dr. Łukasza Gładysiaka, historyka ze Studia Historycznego „Huzar”.
W przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele władz powiatu drawskiego oraz
gminy Drawsko Pomorskie – Starosta Stani-
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sław Kuczyński, Etatowy Członek Zarządu
Powiatu Drawskiego Janusz Garbacz oraz
Burmistrz Drawska Pomorskiego Zbigniew
Ptak.
– Udział w „Projekcie Wrzesień 1939”
był dla młodzieży żywą lekcją historii i pozwolił na chwilę refleksji nad wydarzeniami
sprzed 77 lat. Dziękujemy organizatorom
projektu, z nadzieją na jego kontynuację w
przyszłym roku – podsumowuje Maciej Rydzewski, dyrektor kaliskiej szkoły.
Projekt zrealizowano w ramach Akcji
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Eksploracyjno – Historycznej „Jezioro Tajemnic”. Organizatorami był Powiat Drawski, Miasto i Gmina Drawsko Pomorskie
oraz Studio Historyczne „Huzar” z Koszalina.
Powiat Drawski zorganizował podobną
akcję już wcześniej, w marcu br. z okazji
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w ramach „Projektu 1946-2016”.
Materiał filmowy z tego wydarzenia przygotowała m.in. szczecinecka telewizja „Gawex”: http://www.gawex.pl/

cę w obszarach swojego szczególnego zainteresowania – działaniach związanych z
wątkami średniowiecznymi Akcji. Zważywszy na arcyciekawą historię Templariuszy
na terenie wokół jeziora Drawsko –z pewnością takie pojawią się w Akcji.
W piątek 26 sierpnia 2016 r. firma stała
się kolejnym sponsorem nagrody w Akcji
Eksploracyjno – Historycznej „Jezioro Tajemnic”. Podpisy pod dokumentami złoży-

Templariusze powrócą do
Czaplinka!
To już razem 70 tysięcy złotych. Skansen
„Sławogród” z Czaplinka podbija stawkę
nagrody głównej o kolejne 5 tysięcy złotych. Deklaruje także partnerską współpra95

li: Starosta Drawski Stanisław Kuczyński
oraz reprezentant „Sławogrodu” Michał
Uliński. Wydarzeniu, które miało miejsce w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim towarzyszyła kamera „Magazynu Drawskiego” (red. Tomasz Jasyk) –
jednego z Patronów Medialnych Akcji.
Krótko o „Sławogrodzie”: Jest on rekonstrukcją warowni wczesnośredniowiecznej.
Wiernie oddane historyczne rekonstrukcje
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budynków i fortyfikacji działają na wyobraźnię jak wrota czasu. Po przekroczeniu
bramy można przenieść się do świata naszych przodków, gdzie rozpocznie się przygoda z przeszłością.
Sławogród nie jest zwykłym skansenem.
Cała osada tętni życiem. Niedaleko palisady znajduje się zagroda ze zwierzętami,
przy chacie rosną zioła, z których gospodyni robi wywary i leki. Grodziska pilnują

dzielni wojowie, którzy odpierają ataki barbarzyńskich sąsiadów i obcych plemion. Na
krośnie niewiasty tkają piękne materiały, a z
kuźni sypią się bogato iskry, które wznieca
kowal!
Możesz tu odwiedzić najstarszego i najmądrzejszego męża, który opowie ci o dawnych bogach i odsłoni przyszłość używając
magicznych run. Stragany uginają się pod
ciężarem bogatej oferty kupców, którzy
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zwożą towary ze wszystkich stron świata.
Obiekt znajduje się nad malowniczym
jeziorem Drawskim w uroczej miejscowości Czaplinek (zachodniopomorskie). (Źródło opisu: http://www.slawogrod.eu/cms/)
Dotychczasowymi sponsorami głównej
nagrody za odnalezienie i wydobycie wraku historycznego okrętu podwodnego z
okresu II wojny światowej lub wcześniejszego, przypuszczalnie spoczywającego na
dnie jeziora Drawsko, są: Powiat Drawski,
Gmina Czaplinek, Kabel Technik Polska sp.
z.o.o., Hotel „Pałac Siemczyno” wraz z
Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie, ECN – Systemy Nurkowe z Drawska Pomorskiego, World Technix ze
Złocieńca, Centrum Reklamy Emen z Drawska Pomorskiego, supermarket Intermarché
z Drawska Pom., firma „Moto –Styl” z Czaplinka, Przedsiębiorstwo Turystyczne wraz
z Restauracją „Stary Drahim” w Starym
Drawsku, Zakład Mięsny „Niedźwiedź” z
Kalisza Pomorskiego, Pomorski Bank Spółdzielczy Świdwin, Diver Service s.c. oraz
„Sławogród” z Czaplinka.
Polecamy film z wydarzenia:
https://www.youtube.com/watch?v=9SYQ4mvWhhs&feature=youtu.be
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Papież bywał w Czaplinku.
Pozostała niezwykła pamiątka!
Drawsko, jedno z najgłębszych i największych jezior w Polsce, budziło zainteresowanie wielu znanych osób. Wśród nich
był Karol Wojtyła, późniejszy papież i
obecny święty Jan Paweł II, który kilkakrotnie korzystał z uroków akwenu oraz rzeki
Drawy. Mieszkał w pobliżu jeziora w Czaplinku. Pamiątka po Nim może mieć charakter relikwii. Jest w Izbie Muzealnej w
Czaplinku. Każdy może ją zobaczyć!
Chodzi o narty, na których Karol Wojtyła uczył się jeździć. W kwietniu br. nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino
Migliore odsłonił w stołecznym Muzeum
Sportu i Turystyki relikwię św. Jana Pawła II
– odrestaurowany kajak, którym biskup
Wojtyła pływał po pomorskich jeziorach i
rzekach. Na stronie internetowej warszawskiego muzeum oficjalnie napisano, że to
ich najcenniejszy eksponat. Tymczasem w
Izbie Muzealnej przy czaplineckim rynku są
papieskie narty, o których nuncjusz zapewne jeszcze nie słyszał. Czy także zostaną
uznane za relikwię? Są ku temu przesłanki:
– Wiemy, że są różne stopnie relikwii.
Kajak papieski nie należy do relikwii pierw-

Młody Karol Wojtyła na nartach. Źródło:
http://wiki.santojp2.pl

Narty papieża Polaka wyeksponowane
w Izbie Muzealnej przy czaplineckim
rynku
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szego stopnia, ale był on używany przez papieża i był on narzędziem św. Jana Pawła II
i w tym sensie jest relikwią – mówił abp Migliore pytany, dlaczego kajak został uznany za relikwię – podano w relacji TVP.
Wróćmy jednak do Czaplinka. W jaki
sposób tak cenna pamiątka znalazła się w
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tym mieście? O tym napiszemy wkrótce.
C.D.N.
Izba Muzealna w Czaplinku – dni i godziny otwarcia: http://www.czoksir.czaplinek.pl/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=6&Itemid=8
Tutaj przeczytacie relację z odsłonięcia
relikwii papieskiego kajaka przez nuncjusza
apostolskiego w Polsce abp Celestino Migliore na ekspozycji stałej w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie:
http://warszawa.tvp.pl/24850966/odsloniecie-relikwii-kajaka-sw-jana-pawla-ii

jego otoczenie, były w opłakanym stanie. Podobnie było z przypałacowymi stawami, które były całkowicie zaniedbane i zarośnięte.
– Równolegle z oczyszczaniem i zabezpieczaniem przed niszczeniem pałacu zajęliśmy
się oczyszczaniem stawów – relacjonuje Bogdan Andziak, współwłaściciel posiadłości.
Aby to zrobić, należało spuścić ze stawów resztki wody. System odpływu okazał
się jednak niedrożny. Po jego oczyszczeniu
woda zaczęła dość leniwie odpływać i odsłoniła dno.

Zrzutowiska broni… w stawach
Po naszych publikacjach dotyczących
poszukiwania zrzutowiska broni w jeziorze
Drawsko, do Ekipy Jeziora Tajemnic zgłosili się właściciele „Pałacu Siemczyno”. Jakiś
czas temu dwukrotnie znaleziono tam duże ilości uzbrojenia. Leżały pod wodą w
przypałacowych stawach!
Sprawa wydaje się tym dziwniejsza, że według dostępnej wiedzy przy pałacu nie toczyły się żadne walki podczas II wojny światowej.
Tymczasem zlokalizowano tam istny arsenał!
Pałac Siemczyno zmienił właścicieli w latach 90. XX wieku. Zarówno budynek, jak i
98

– Tam, podczas wstępnego usuwania zanieczyszczeń, ku naszemu ogromnemu
zdziwieniu, ukazały się zalegające na dnie
pociski artyleryjskie – dodaje pan Bogdan.
Były to niewybuchy, a także części broni
ręcznej i amunicja. O znalezisku została
powiadomiona powiatowa policja. Do pomocy wezwano oddział saperów, który zabezpieczył teren i usunął pozostałości
sprzed blisko 60 lat, detonując pociski na
drawskim poligonie.
Wydawałoby się, że wszystko zostało
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usunięte. Jednak kiedy w 2014 roku robotnicy przystąpili do remontu stawów będących
częścią
zabytkowego
parku
pałacowego w Siemczynie okazało się, że
dno stawu kryje w sobie jeszcze więcej militarnych pamiątek z drugiej wojny światowej – pocisków artyleryjskich, moździerzowych i bomb lotniczych. Ponownie interweniowali saperzy. Ci w sposób usyste-

matyzowany przeszukali dna stawów, wydobyli znaleziska i zdetonowali je na poligonie drawskim.
Jakie jeszcze sekrety może skrywać Pałac
Siemczyno?
„Pałac Siemczyno” położony nad Zatoką
Henrykowską jeziora Drawsko jest jednym
z partnerów Akcji „Jezioro Tajemnic” i
sponsorem nagrody za „U-Boota”.
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Nie pancerny, lecz luksusowy?
Magnetometr nie potwierdził doniesienia
o zasypanym przy brzegu jeziora Drawsko
wojskowym pojeździe gąsienicowym z czasów II wojny światowej. Natomiast nieco
dalej odnalazł szczątki czegoś równie intrygującego – najprawdopodobniej przedwojennego samochodu. Wyłowiono jego
fragment!
To dość niespodziewany owoc X misji
rozpoznawczej nad jeziorem Drawsko.
Pawła Chęcińskiego i Agnieszkę Magdziak–
Chęcińską (gdański klub nurkowy „Rekin”)
zaintrygował podczas nurkowania niewielki element wystający ponad muł. Po wyszarpnięciu okazało się, że to klapa z maski
starego samochodu. Bąble na powierzchni
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wskazują, że auto zostało spalone, choć sama blacha jest w dobrym stanie. Na dnie
prawdopodobnie nadal spoczywa reszta
pojazdu, a potwierdzenie tego wymaga dalszych poszukiwań. Dotąd nurków ograniczała mała widoczność pod wodą.
Być może więc opowieść o pojeździe,
który miał spoczywać pod warstwą kamie-

ni i gruzu w pobliżu pomnika Jana Pawła II
przy Nadbrzeżu Drawskim – dotyczyła tego
właśnie samochodu, lecz jak niemal każda
historia, została zniekształcona przez upływ
czasu.
Nurkom udało się odnaleźć także prezentowaną na zdjęciu śrubę oraz powojskową beczkę na paliwo. Wydobyto również
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kajak, jednak ze względu na jego zły stan
postanowiono o ponownym zatopieniu.
Czytelników prosimy o rozpoznanie marki samochodu, do którego należała klapa.
Wszelkie informacje w tej sprawie kierujcie
na formularz zgłoszeniowy „Jeziora Tajemnic”: http://jeziorotajemnic.pl
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W X misji rozpoznawczej nad jeziorem
Drawsko udział wzięli: Dariusz de Lorm ze
Szkoły Nurkowania ANDAtek, Renata Maj,
Krzysztof Niecko, Paweł Chęciński i
Agnieszka Magdziak–Chęcińska, Dariusz
Kuternowski, Ryszard Pikuła, Rafał Jaros,
Dariusz Kaczmarczyk, Mirosław Kruk, Robert i Małgorzata Sikorscy oraz Honorata
Matuszewska, Marek i Bartek Tomaszewscy. Pomocy logistycznej udzieliła Baza
Nurkowa „OCTO” nad jeziorem Drawsko.
Wcześniejsze badania magnetometrem protonowym przeprowadził dr Michał Penkowski z Akademii Medycznej w Gdańsku.
Zdjęcia: ANDAtek oraz Mirek Kruk.

mat badań wybiegających poza dotychczasowe zagadnienia podwodne. Mowa była
m.in. o obrazowaniu trójwymiarowym z
powietrza przy użyciu dronów, skanach laserowych i tworzeniu wizualizacji – w tym
zabytkowych obiektów naziemnych, a także o możliwościach wykonania dokumentacji w postaci ortofotomapy. Nie
wykluczono współpracy w zakresie badań

Akademia Morska jeszcze
bardziej zainteresowana
Kontynuowane są rozmowy ze szczecińską uczelnią kształcącą przyszłych wilków
morskich. Chodzi o poszerzenie współpracy naukowo-badawczej na terenie Pojezierza Drawskiego w ramach Akcji Eksploracyjno – Historycznej „Jezioro Tajemnic”.
Starosta Drawski Stanisław Kuczyński w
rozmowie z dr. inż. Grzegorzem Stępniem,
Kierownikiem Zakładu Kartografii i Geoinformatyki szczecińskiej uczelni, poruszył te101

środowiska naturalnego, w tym stanu zdrowia lasów. Uczelnia dysponuje specjalistycznym sprzętem pozwalającym ocenić
ten stan przy użyciu wspomnianych dronów, zaś uzyskane przy okazji prowadzenia Akcji wyniki mogą być przydatne dla
służb leśnych.
Ustalono, że naukowcy przyjadą do Czaplinka jeszcze we wrześniu, zaś ich bazą

Nuras.info 9/2016
Wanderer W24, prawdopodobnie w wersji
kabriolet. Pojazd nadal może być na dnie.
Wartość tego modelu osiąga na dzisiejszych
aukcjach dziesiątki tysięcy euro. Próba jego odnalezienia już w weekend!
Niedawno prosiliśmy Czytelników, aby
na podstawie zaprezentowanego fragmentu maski spróbowali rozpoznać markę samochodu, do którego mógł należeć. W tej
sprawie napisał do nas Grzegorz Forysiak z
łódzkiego Stowarzyszenia Miłośników Nurkowania Wrakowego „Wrakersi”:
– Maska, która została znaleziona w jeziorze pochodzi z samochodu Wanderer
W24. Skontaktowałem się z panem Zbigniewem Mikiciukiem, właścicielem Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach
koło Warszawy (i jak się okazało zamku
Drahim nad jeziorem Drawsko). To on zidentyfikował samochód, z którego pochodzi maska. (…) Ten Wanderer pochodzi
prawdopodobnie z pierwszego okresu produkcji, bo powinien mieć dzieloną przednią szybę, stąd wycięcie w górnej części
maski.
Auta te produkowano w latach 1937–
1940 (dane z Wikipedii). Można powiedzieć, że były firmowym protoplastą Audi.

tradycyjnie już będzie internat Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku
przy ul. Parkowej 2. Podczas rozmów nie
wykluczono sformalizowania współpracy
oraz możliwości utworzenia klasy patronackiej Akademii Morskiej na bazie czaplineckiego Zespołu Szkół. Do sprawy wrócimy.

Zatopione auto rozpoznane!
Rozpoznano markę samochodu, którego
maskę odnaleziono w jeziorze Drawsko. To
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Wanderer to niemieckie przedsiębiorstwo
będące jedną z marek korporacji samochodowej Auto UnionGmbH – nieistniejącej
już spółki powstałej w 1932 r. z połączenia
czterech niemieckich producentów samochodów: Audi, DKW, Horch i właśnie
Wanderer. Logo Auto Union, czyli charakterystyczne cztery przeplatające się pierścienie, jest do dzisiaj używane przez firmę
Audi. Natomiast w czasie drugiej wojny
światowej w zakładach Auto Union produkowano sprzęt wojskowy.
Przypomnijmy, że odkrycia dokonano
podczas próby potwierdzenia doniesienia o
pojeździe zatopionym w pobliżu pomnika
świętego Jana Pawła II w Czaplinku. Użyty
do tego celu magnetometr nie potwierdził

tej informacji, natomiast nieco dalej wskazał na duży metalowy element, który okazał się fragmentem samochodu. Wyłowił go
Paweł Chęciński i Agnieszka Magdziak–
Chęcińska z gdańskiego klubu nurkowego
„Rekin”. Okazało się, że to przednia klapa
starego samochodu. Charakterystyczne bąble wskazują, że został on spalony.
Z ostatniej chwili. Otrzymaliśmy zdjęcie
niewielkiego fragmentu auta, który został
znaleziony w pobliżu brzegu jeziora. To tabliczka z widoczną marką, która potwierdza rozpoznanie samochodu. Odnalazł ją
Robert Sikora.
Zdjęcia: ANDAtek oraz Wikipedia de.
Informacja nt. Muzeum Motoryzacji i
Techniki w Otrębusach w Wikipedii:https://pl.wi ki pe dia.org/wi ki/Pry wat ne_Muzeum_Motoryzacji_i_Techniki_w_O
tr%C4%99busach

Hełm z Zatoki Drahimskiej
Do Ekipy Akcji Eksploracyjno – Historycznej „Jezioro Tajemnic” dotarło kolejne
zgłoszenie o znalezisku z jeziora Drawsko.
Tym razem chodzi o ślad militarnej historii
tego regionu – wojskowy hełm.
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Hełm na dnie zatoki Drahimskiej

– 23 sierpnia br. wraz z Pauliną Kulik-Kozak, Konradem Kotowiczem i Pawłem Nowakiem, podczas nurkowania w Starym
Drawsku znaleźliśmy stary, zardzewiały
hełm leżący na około 17 m (głębokości),
kształtem przypominający niemiecki hełm
„SS” – relacjonuje Emil Kozak z Czaplinka.
Znalazcy zadeklarowali przekazanie hełmu do Izby Muzealnej w Czaplinku w celu
weryfikacji autentyczności. Do znalazców
przesłano Certyfikaty Uczestników Akcji
podpisane przez Starostę Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego. Dziękujemy za zgłoszenie!
FILM: Obejrzyjcie film z nurkowania w
Zatoce Drahimskiej przygotowany przez
szkołę nurkowania ANDAtek w sierpniu br.
https://www.youtube.com

