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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Gra na to wo - sza re paź dzier ni ko we wie czo ry czę sto uroz ma ico ne drob ną mżaw ką, a cza sem po tę żną ule -

wą po woli za cie ra ją wspo mnie nia go rą ce go wa ka cyj ne go słoń ca. Z odro bi ną ża lu wra ca my my śla mi do
miejsc, w któ rych po za zgu bio ną bran so let ką i znacz ną ilo ścią środ ków płat ni czych po zo sta wi li śmy nie -
ma łą por cję na szych emo cji, za chwy tu, zdzi wie nia, a na wet stra chu. Na szczę ście, po za reszt ka mi wspa -
nia łej opa le ni zny, po te go rocz nym le cie po zo stał nam ca ły sze reg bez cen nych skar bów – no we
umie jęt no ści, do świad cze nie, nie zwy kłe przy jaź nie, sa mo dziel nie utrwa lo ne wi do ki ma gicz nych za kąt ków.
Przede wszyst kim jed nak, jesz cze w trak cie pod ró ży, pra wie ka żde mu z nas za kieł ko wa ły no we ma rze nia,
za czę ły nie śmia ło za ry so wy wać się ko lej ne pla ny… 

Pod sy co na cie ka wość świa ta, chęć roz wo ju wła snych umie jęt no ści i po ko ny wa nia gra nic to zde cy do wa -
nie naj cen niej sze tro fea, ja kie przy wo zi my z ko lej nych pod ró ży. Część z Was, po rząd ku jąc my śli i wspo -
mnie nia opi su je swo je pod wod ne przy go dy i dzie li się re la cja mi z ko lej nych nur ko wań na na szych ła mach.
Cza sem są to wy pra wy ży cia, w naj od le glej sze, eg zo tycz ne i nie bez piecz ne za kąt ki na szej pla ne ty, in nym
ra zem spon ta nicz ny wy pad gru py przy ja ciół nad po bli skie je zio ro. 

Za wszyst kie na de sła ne ar ty ku ły bar dzo dzię ku je my i za chę ca my tych, któ rzy wciąż się wa ha ją – cze -
ka my na Was! Po dziel cie się swo imi prze ży cia mi zwią za ny mi z od kry wa niem wiel kie go błę ki tu, a jed no -
cze śnie do łącz cie do licz ne go gro na współ twór ców Nu ras.in fo – naj więk sze go ma ga zy nu pa sjo na tów
nur ko wa nia w Pol sce. Za pra sza my!
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We ne zu el skie ko bie ty zdo by ły w
su mie aż sześć ty tu łów Miss Uni ver -
se i pięć ty tu łów Miss Świa ta. Hu go
Cha vez aż do śmier ci wal czył z ka -
pi ta li zmem i to na praw dę sku tecz nie,
bo do dziś We ne zu ela to go spo dar -
czy dół. Jed nak te naj bar dziej wy ró -
żnia ją ce We ne zu elę w świe cie sym -
bo le nie by ły głów nym po wo dem, dla
któ re go po sta no wi li śmy od wie dzić ten
za ką tek. 

Po pierw sze pół noc ne wy brze że We ne -
zu eli to kil ka do brych ka ra ib skich nur ko -
wisk, po dru gie del ta Ori no ko to praw dzi wa
dżun gla z bo gac twem pta ków, ja do wi tych
żmij, wę ży czy też pi ra nii. Po trze cie kraj
ten ma naj wy ższy na świe cie wo do spad
Sal to An gel, roz sła wio ny kil ka lat te mu ja ko
pro po zy cja do jed ne go z no wych cu dów
świa ta.

Nasz plan był więc ta ki: za nur ko wać na
po łu dniu Mo rza Ka ra ib skie go, po ła zić po
dżun gli i spoj rzeć na wo do spad. Wią za ło

się to z du żą ilo ścią prze lo tów i prze jaz -
dów, co z ko lei mo gło po wo do wać pro ble -
my… Te go że one wy stą pią, by łem nie mal

Wenezuela
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pe wien. Uprze dzo no mnie, a ja wszyst kich
uczest ni ków, przede wszyst kim o bra ku
punk tu al no ści w lo kal nych lo tach i trans fe -
rach, po wszech nej nie zna jo mo ści ję zy ka
an giel skie go i in nych aspek tach pa nu ją cej
tam sy tu acji ustro jo wej i go spo dar czej.

Po mi mo te go je stem zwo len ni kiem od -
wie dza nia ró żnych miejsc, nie ko niecz nie
tych naj prost szych or ga ni za cyj nie. Przy go -
da i no we wy zwa nia to prze cież bar dzo ku -

szą ca spra wa, więc wo lę no we za kąt ki niż
okle pa ne i po zba wio ne nie spo dzia nek kie -
run ki. Praw dzi wy pod ró żnik po wi nien być
za wsze przy go to wa ny na nie prze wi dzia ne
ak cje. Do dat ko wo, ja ko pa sjo nat nur ko wa -
nia, am bit nie chcę za nur ko wać w jak naj -
więk szej ilo ści miejsc.

Plan wy jaz du zo stał opra co wa ny kil ka
mie się cy wcze śniej, gru pa też zor ga ni zo wa -
ła się dość szyb ko. Co praw da po my sło -

daw cy te go kie run ku w wy ni ku ró żnych
oko licz no ści zo sta li w Pol sce, ale na sza eki -
pa – z wy jąt kiem Ja ro sła wa, za trzy ma ne go
w ostat niej chwi li z po wo dów ro dzin nych
– i tak li czy ła pięt na ście osób. Wy rwa ni z
pa skud nej po go dy z krót kim dniem i bra -
kiem słoń ca (na wet w cią gu tych kil ku go -
dzin), po dłu giej pod ró ży wy lą do wa li śmy w
Ca ra cas. Cho ciaż by ło ciem no, chwi lę po
opusz cze niu lot ni sko we go ter mi na la by łem
już ca ły mo kry. Upał i wil got ność tyl ko spo -
tę go wa ły wy czer pa nie. Pierw sze wra że nie
po do tknię ciu we ne zu el skiej zie mi to
ogrom ny tłum lu dzi na lot ni sku i wszech -
obec ny cha os… Na szczę ście po pa ru mi -
nu tach od na la złem nasz lo kal ny kon takt –
Ti no. Po kil ku sło wach uzna li śmy, że naj le -
piej bę dzie od ra zu od pra wić się na wie -
czor ny sa mo lot do Bar ce lo ny i resz tę cza su
spę dzić w re stau ra cji w Ma iqie tia, po bli -
skim mia stecz ku. Na wi zy tę w sa mym Ca ra -
cas nie by ło ani sił, ani cza su, tym bar dziej
że sto li ca We ne zu eli stra szy prze stęp czo -
ścią i nie bez pie czeń stwa mi czy ha ją cy mi na
tu ry stów. Po za tym mia łem nie la da mi sję
do wy ko na nia. Mu sia łem do ko nać nie le gal -
nej wy mia ny wa lu ty im pe ria li stycz nej na
po czci we go lo kal ne go bo li wa ra. Zgod nie z
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pra wem mógł bym zro bić to w ban ku, otrzy -
mu jąc 6 bo li wa rów za do la ra, lub nie ofi -
cjal nie, na ra ża jąc się na areszt… Wy bra łem
oczy wi ście dru gie roz wią za nie. Zgod nie z
umo wą, Ti no przy go to wał dla mnie od po -
wied nią fu rę ka sy i wy mie nił 1 do la ra za 55
bo li wa rów. Pew nie nie źle na tym za ro bił,
jed nak my na kil ka na ście dni zo sta li śmy bo -
ga cza mi z ka są upchnię tą do słow nie wszę -
dzie. Bank no tów by ło tak du żo, że aby je
roz dać po szcze gól nym oso bom, za raz po
wy mia nie za ry glo wa li śmy się w to a le cie.
Po zu jąc do fo tek le d wie dźwi ga łem tę ku -
pę ka sio ry… Nie zły ubaw był też pod czas
pła ce nia za ko la cję – prze li cza nie, kom bi -
no wa nie, je den ra chu nek. W koń cu się uda -
ło. Zmę cze ni i spo ce ni, ale za to ob je dze ni,
po now nie tra fi li śmy na lot ni sko, tym ra zem
kra jo we. Ku mo je mu za sko cze niu, z nie -
wiel kim tyl ko po śli zgiem – chy ba mak sy -
mal nie dwóch go dzin – wy le cie li śmy do
we ne zu el skiej Bar ce lo ny. Po trzy dzie stu mi -
nu tach po now nie opusz cza li śmy wiel ki,
nie mal pu sty sa mo lot. Dziw ne, że nie przy -
je cha li śmy tu taj sa mo cho dem od ra zu po
przy lo cie do Ca ra cas? Praw do po dob nie ze
wzglę du na sła by sys tem i zły stan dróg. A
mo że dla te go, że był kło pot ze środ kiem

trans por tu… Kto wie, sko ro na wet Ti no,
Nie miec z dwu dzie sto let nim sta żem w We -
ne zu eli, nie po tra fił mi te go ra cjo nal nie wy -
tłu ma czyć. No cóż, po zlo ka li zo wa niu
trans por tu, pad nię ci jak bok ser po no kau -
cie, z nie cier pli wo ścią cze ka li śmy na za -
koń cze nie ostat nie go eta pu pod ró ży –
do jaz du do miej sco wo ści Mo chi ma. Park
Na ro do wy Mo chi ma miał stać się dla nas
do mem na naj bli ższe sześć dni. Wy bie ra jąc

to miej sce za czy ty wa łem się o wy ma rzo -
nym w We ne zu eli miej scu do nur ko wa nia,
pięk nej i bo ga tej fau nie i flo rze par ku. W
skład chro nio ne go te re nu, li czą ce go 94,935
km2 po wierzch ni, wcho dzą licz ne wy spy i
wy sep ki (po nad trzy dzie ści), wśród któ rych
wy ró żnić war to: Chi ma nas, Mo no, Pi cu da
Gran dę, Ca ra cas, Ve na do i Bor ra cha. W
czę ści lą do wej park zaj mu je te ren gó rzy sty
z pla ża mi i za tocz ka mi. Przy ro da na lą dzie
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ob fi tu je w kak tu sy i krze wy. Wy spy po ra sta -
ją trzy ro dza je za ro śli man gro wych.

Jed nak w no cy ser ce par ku – mia stecz ko
Mo chi ma – za chę ca ją co nie wy glą da. Na -
sza po sa da, czy li pen sjo nat czy też go spo -
dar stwo agro tu ry stycz ne, by ła po dob na do
ca łej wio ski. Z da le ka ład nie, ko lo ro wo, z
bli ska jed nak ob na ża ły się wszyst kie man -
ka men ty. Na sze ma lut kie po ko je nie mia ły
okien, by ło w nich czy sto, ale bar dzo
skrom nie. W ki bel ku cu dem uda ło się prze -

krę cić i wci snąć pod prysz nic…, a ra czej
ru rę, z któ rej pły nę ła so bie wo da. Od pierw -
sze go wej ścia do to a le ty mia łem tam swo je -
go kum pla. Ka ra luch, czy też in ne
pa skudz two prze by wa ło nad ru rą słu żą cą
do my cia przez kil ka dni nie ma lże w tym
sa mym miej scu. Kie dy po kil ku dniach mój
ko le żka znik nął, za czą łem się mar twić. Na
szczę ście po kil ku na stu go dzi nach po wró -
cił, za tem znów by łem spo koj ny, mia łem
pod czas ką pie li to wa rzy stwo. Na szczę ście

na sza skrom na po sa da by ła czy sta, ale po -
ja wi ły się nie ma lże od ra zu pro ble my ko -
mu ni ka cyj ne. Ję zyk hisz pań ski uwiel biam,
i to od lat, nie ste ty ni w ząb go nie znam.
We ne zu el czy cy być mo że i lu bią ję zyk an -
giel ski, ale zna go garst ka z nich. Z pierw -
szy mi ludź mi po ro zu mie wa łem się za tem
na ró żne mo żli we spo so by, uży wa jąc koń -
czyn, twa rzy, wy ko nu jąc ró żne ge sty. Uda -
ło się na wet ja koś za ła twić pa pier to a le to wy
(o, to na praw dę by ło śmiesz ne), pi lo ta od
kli ma ty za cji, wy mie nić ża rów kę czy też
ogar nąć śnia da nie. Prze wi dy wa łem jed nak
nad cho dzą ce pro ble my, bo za raz po śnia -
da niu, po mi mo nie wy spa nia, zmę cze nia
upa łem w środ ku zi my oraz in ną stre fą cza -
so wą, mie li śmy wła śnie roz po cząć nasz
pię cio dnio wy pa kiet nur ko wy. Kło pot po le -
gał na tym, że ani wła ści ciel po sa dy, ani pa -
nie z ob słu gi, ani nikt na po tka ny na uli cy
nie ku ma li nic po an giel sku. Ja koś jed nak
zna leź li śmy ba zę, uda ło mi się po pro sić o
prze wie zie nie nam sprzę tu, ale co da lej…
Nie mo żna prze cież pla no wać nur ko wa nia
na mi gi. Pierw sza iskier ka na dziei po ja wi ła
się, gdy pod je chał nie bie ski, zde ze lo wa ny
pic kup, a z nie go dum nie wy lazł, jak się
szyb ko do my śli łem, lo kal ny in struk tor (po -
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zna łem po ko szul ce). Cie szy łem się, na wet
bar dzo, gdy krzyk nął do wszyst kich: go od
mor ning! Za mo ment jed nak oka za ło się, że
je go an giel ski skoń czył się w za sa dzie tam,
gdzie się za czął… Kie dy już pra wie pła ka -
łem, zja wił się ko lej ny in struk tor, An to nio.
Jak się szyb ko oka za ło, wła dał an giel skim
pięk nie. By li śmy ura to wa ni. Po przy go to wa -
niu sprzę tu prze szli śmy przez le ni wą ulicz -
kę i pa trząc na po pi ja ją cych rum,
uśmiech nię tych szkut ni ków za ję li śmy dwie
szyb kie i wy god ne ło dzie. Pro ble mów tech -
nicz nych nie by ło, no mo że po za przej -
ściów ka mi do au to ma tów z DIN na INT.
Wła ści ciel ba zy miał je przy go to wać, ale te -
go oczy wi ście nie zro bił. Ci, któ rzy ich nie
mie li nur ko wa li za tem na au to ma tach wzię -
tych z ba zy. Szko da, że nie wie dzie li śmy te -
go wcze śniej, bo po co by ło brać je w ogó le
z Pol ski. Pew nie wte dy ka za li by pła cić za
wy po ży cze nie, co za kraj… Pierw sze nur -
ko wa nie, czy li spraw dze nie i wy wa że nie,
za sko czy ło mnie sła bą wi docz no ścią i za -
ra zem bo gac twem ko ra li mó zgo wych i ro -
sną cych na nich drzew kach świą tecz nych
– pięk nych przed sta wi cie lach wie losz cze -
tów, ró żno ko lo ro wych ryb pa pu zich, lu cja -
nów, oraz ła wi cach na ryb ku. Od czu cie

ogra ni czo nej wi docz no ści, po za plank to -
nem i zie lon ka wym ko lo rem wo dy, po tę go -
wał brak słoń ca w tym dniu. Po mi mo że
by ło par no i wil got no, to jed nak ciem no
przez ca ły dzień. Pierw sze miej sce nur ko -
we zwa ne Gu an Gua mia ło ska li ste dno po -
kry te twar dy mi ko ra la mi, prze świ tu ją cy
gdzie nie gdzie pia sek i tro chę grot, jam i pie -
czar, w któ rych cho wa ły się kre wet ki i kar -
by o naj ró żniej szych kształ tach i ko lo rach.

Co ka wa łek na ka mie niu prze sia dy wa ły
strasz nie pło chli we li zard fish, ucie ka ją ce
pręd ko pod czas ka żdej pró by zbli że nia się
do nich. Spo ro by ło ta kże ko ra li przy po mi -
na ją cych po ro że dzi kich ko pyt nych miesz -
kań ców na szych la sów, wśród któ rych
ukry wa ły się hor net fish. Te dłu gie (szczu -
płe – jak mó wi mój syn) ry by pły wa ły nor -
mal nie, pła sko, ale za zwy czaj wi sia ły przy
ko ra low cu pio no wo, py skiem w dół, cze ka -
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jąc na ko lej ną nie uwa żną ofia rę. Wszyst ko
wy glą da ło efek tow nie, ob raz psu ła je dy nie

wi docz ność i tem pe ra tu ra wo dy wy no szą -
ca 23-25 stop ni. To nas nie co za sko czy ło,
ale cóż, obec nie nie ty po we wa ha nia kli ma -
tu po wo li sta ją się nor mą i są po pro stu nie -
prze wi dy wal ne. We ne zu elę od wie dzi li śmy
na sa mym po cząt ku po ry su chej, mo że
więc nie co za wcze śnie… Zresz tą pró ba
zwe ry fi ko wa nia in for ma cji o wa run kach
nur ko wych w We ne zu eli oka za ła się na ko -
niec nie mo żli wa, bo do sta wa li śmy po pro -
stu sprzecz ne ko mu ni ka ty. Ka żdy za py ta ny
o naj lep sze miej sce, wa run ki, tem pe ra tu rę
czy wi docz ność opo wia dał in ną baj kę.

Co praw da dru gie nur ko wa nie na Pun ta
Cruz nie da ło lep szej wi docz no ści, ale naj -
pierw po ja wi ły się ol brzy mie ła wi ce na ryb -
ku, sre brząc nam się przed ocza mi w
im po nu ją cy spo sób, po tem wpły nę li śmy w
cie ka we for ma cje skal ne, no i po ja wi ły się
tu taj pierw sze wiel kie, roz ło ży ste or ga ni -
zmy przy po mi na ją ce żół ta we i zie lon ka we
pa pro cie. Ko ły sa ły się z prą dem two rząc
wspa nia łe wi do wi sko. Do te go prze pły wa -
ją ce ry by stwo rzy ły na praw dę faj ny i nie wi -
dzia ny ni gdzie wcze śniej prze ze mnie
ob raz. Prze cież wła śnie po to pod ró żu ję po
ró żnych kra jach i za ma czam ty łek gdzie tyl -
ko się da, aby oglą dać ró żni ce i cie ka wost -

ki da ne go akwe nu. Tyl ko ta przej rzy stość…
Na szczę ście w na stęp nych dniach by ło

słoń ce (na wet mo men ta mi za czy na ło już
do ku czać) i du żo lep sza wi docz ność. Zep -
su ła się ona tak na praw dę do pie ro pod ko -
niec po by tu. Ka żde go dnia nur ko wa li śmy
gdzie in dziej, pły wa jąc szyb ki mi ło dzia mi
mak sy mal nie oko ło 40 mi nut od na szej Mo -
chi my. To co wi dać by ło na po wierzch ni
też by ło pięk ne. Po strzę pio na li nia brze go -
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wa z upchnię ty mi uro kli wy mi pla ża mi z
bia łym pia skiem, dzie siąt ki pta ków w po -
wie trzu i kon tra stu ją ca z błę kit nym nie bem
so czy sta zie leń kak tu sów i za ro śli z czer wo -
no–po ma rań czo wą od że la za zie mią i sza -

ry mi ska ła mi two rzy ły prze pięk ny kra jo -
braz. Po za pta ka mi dra pie żny mi szy bu ją cy -
mi ra czej wy so ko, nie bo ro iło się od
czar nych fre gat, a nad brze żne ska ły ob sia -
da ły nie zli czo ne ilo ści uro czych pe li ka nów.

Ka żde go dnia za li cza li śmy dwa nur ko -
wa nia, a prze rwę mię dzy ni mi spę dza li śmy
na jed nej z plaż par ku Mo chi ma. Przy bez -
chmur nej po go dzie co dzien nie wi dzie li śmy
w od da li wy spę Mar ge ri ta, skąd po cho dził
nasz an glo ję zycz ny An to nio. Rzad ko za to
wi dy wa li śmy in ne ło dzie… W Mo chi mie
ogra ni czo no po łów ryb tyl ko do me tod tra -
dy cyj nych, na żył kę i ha czyk, bez mo żli wo -
ści sta wia nia sie ci czy sto so wa nia in nych
tech nik. Kil ka osób z na szej eki py jed ne go
dnia wsta ło z ku ra mi i uda ło się na wiel ki
po łów. Wró ci li przed sa mym śnia da niem,
ale nie był to re kor do wy po łów. Po za na szą
ba zą żad na in na w oko li cy nie dzia ła ła, tu -
ry stów prak tycz nie brak, by ło więc na wo -
dzie i na pla żach pu ściut ko! Zja wi sko w
na szych cza sach to prze cież rzad kie.

Dru gie go dnia nur ko wa li śmy w miej scu
zwa nym La Pi cua. Tu taj piasz czy ste dno
po ro sły dzie siąt ki ko ra li przy po mi na ją cych
wła śnie ro gi je le nia. Znów po ja wi ły się
ogrom ne ka mie nie i ska ły po kry te ukwia ła -
mi i ko ra la mi uka zu ją cy mi swo je praw dzi -
we i pięk ne ko lo ry do pie ro w świe tle
la ta rek. Ko lor wo dy zmie nił się na nie bie -
ski, a wi docz ność by ła na praw dę faj na.
Zau wa ży łem w tym miej scu ta kże spo ro na -
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je żek, skrzy dlic i je żow ców z dłu ga śny mi
kol ca mi, na ty le nie bez piecz nych, że je den
z nich za ata ko wał Ha nię… Trze ba by ło za -
tem po po łu dniu grze bać i dłu bać w jej no -
dze, na szczę ście by ła twar da i wy trzy ma ła
wie czor ną „ope ra cję” usu wa nia kru szą cych
się kol ców je żow ca.

Na stęp ne nur ko wi ska to zno wu zmia na
kra jo bra zów. Pierw sze przy po mi na ło ogró -

dek, gdzie dość rzad ko na bia łym pia sku ktoś
po sa dził ró żne ko ra low ce. Dru gie nur ko wa -
nie to skał ki oraz las pa pro ci – tak wła śnie na -
zy wa li śmy ro bo czo te wspa nia łe or ga ni zmy.
Na ko ra lach ogni stych by ły dzie siąt ki wie losz -
cze tów – drze wek świą tecz nych, po ja wi ło się
też mnó stwo gą bek, głów nie nie bie skich i fio -

le to wych. Pły wa ły pa pu gi, lu cja ny, nie wiel -
kie gru pe ry, la tar ni ki, haj du ko wa te, ry by mo -
ty le oraz kar bi ko wa te z wy jąt kiem bła ze n-
e ków czy li po pu lar nych ry bek ne mo – tych
nie by ło w We ne zu eli wca le. Po ja wi ły się nie -
złe for ma cje skal ne, kry ją ce przy dnie mu re -
ny, lan gu sty, kar by i kre wet ki.



Nuras.info 10/2016

12

Ko lej ne miej sca nur ko we: Pie tra Aho ga -
da de la Pi cua i Los Fra iles to za nu rzo ne for -
ma cje skal ne przy po mi na ją ce gór kę, z
nie zli czo ną ilo ścią ży cia. Po pro stu pięk ne
nur ko wa nia. Tu taj wi dzie li śmy skor pe ny i

sto ne fi she – aż pięć obok sie bie, z cze go
ka żda mia ła zu peł nie in ny ko lor. W to ni
wo dy pły wa ły ła wi ce lu cja nów i mniej -
szych ryb. Zau wa ży łem też spo ro wie losz -
cze tów ro ba ko wa tych, przy po mi na ją cych

bia ło -czer wo ne gą sie ni ce. To pięk ne, ale
jed no cze śnie nie co obrzy dli we stwo rze nie
w ta kich jak tu taj bar wach wi dy wa łem je -
dy nie w Mo rzu Śród ziem nym. Dru gie miej -
sce nur ko we te go dnia by ło mniej za sob ne
w ry by, peł no za to by ło „na szych pa pro ci”
two rzą cych baj ko we wi do ki. Naj faj niej -
szym mo men tem nur ko wa nia był po kaz
„pły wa nia syn chro nicz ne go” w wy ko na niu
kil ku „szczu płych ryb”. Dłu gie cia ła tych
zwie rząt ukła da ły się z wiel ką gra cją i
wdzię kiem za trzy mu jąc mnie w jed nym
miej scu na kil ka ład nych mi nut.

W pa kie cie mie li śmy ta kże nur ko wa nia
noc ne, a po nim za mó wi li śmy extra bar be -
cue na pla ży. Noc ne za nu rze nie by ło po
pro stu fan ta stycz ne. Co praw da prze ogrom -
na ilość ma łych or ga ni zmów prze szka dza -
ła mi w fo to gra fo wa niu, po nie waż ro ba-
c two cią gnę ło do świa tła, sku tecz nie psu jąc
mi ostrość w obiek ty wie ma kro. Nie mniej
jed nak kil ka cie ka wych zwie rza ków wi -
dzia łem. Pierw szym dzi wo lą giem by ła wiel -
ka kre wet ka pra wie ca ła za ko pa na w
pia sku. Przy po mi na ła nie co ko lo ro we go
man ti sa, lecz ta by ła prze zro czy sta i w od -
ró żnie niu do man ti sa mia ła ja jo wa te, a nie
okrą głe oczy. Ta kie go zwie rza wi dzia łem
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po raz pierw szy. Chęt nie za tem zro bi łem
mu du żą ilość ujęć. Po tem by ły nie zli czo -
ne kra bi ki i kre wet ki ucie ka ją ce na wi dok
świa tła w szcze li ny, lub mi giem za ko pu ją ce
się w pia sku. By ły też barw ne wie losz cze ty,
któ rych ga łąz ki skrze lo we wy czu lo ne by ły
bar dziej niż w dzień i wpły wa ły na bły ska -
wicz ne cho wa nie się or ga ni zmów do rur ki.

Ko lej ne na sze nur ko wa nia to Ba jo del In -
dio, czy li coś przy po mi na ją ce go wrak, oraz
cie ka wost ka – nur ko wa nie nad pod ziem -
nym ko ry tem rze ki Pa red Nor te Grai Gua,
gdzie ka mie nie i ska ły by ły go rą ce, a my
pły wa li śmy mo men ta mi w bą bel kach wy -
pły wa ją cych z dna. Ostat ni dzień to miej -
sca Las Bur ba jas – pięk na raf ka z żół wia mi
i ła wi ca mi jack fi shów uga nia ją cych się za
ty sią ca mi na ryb ku. Ich ru chy wpra wia ły w
osłu pie nie, wi sia łem więc w to ni ob ser wu -
jąc to szyb kie po lo wa nie i uciecz kę mniej -
szych ryb. Ostat nie nur ko wa nie to
nie sa mo wi te for ma cje skal ne, „na sze pa pro -
cie” oraz pięk ny ma ły tu nel tuż przy po -
wierzch ni.

W środ ku ty go dnia An to nio za brał nas na
za ku py do naj bli ższe go więk sze go mia sta
Ku ma na. Tłu my lu dzi na uli cach nie da ły
nam się za po mnieć. Ostrze że nie przy po -

mniał też sam An to nio, ka żąc nam zo sta wić
wszyst ko co cen ne w au cie. Pil no wał nas i
nie po zwa lał się za pu ścić zbyt da le ko

wśród ulicz nych stra ga nów. Uda ło nam się
na wet wbić do cen trum han dlo we go, gdzie
na wła sne oczy zo ba czy li śmy, jak sma ku je
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ko mu nizm. Po pierw sze to wa ru w skle pach
by ło bar dzo ma ło, ale ce ny od czy ty wa ne na
met kach bar dzo za chę ca ły do ku po wa nia.
Kil ka ty go dni wcze śniej pre zy dent Ni co las
Ma du ro za rzą dza ją cy kra jem od 2013 ro ku
(po śmier ci Hu go Cha ve za w dniu 5 mar ca
2013 ro ku) na ka zał sprze daw com znacz ne

ob ni że nie cen. Po skut ko wa ło to wy ku pie -
niem przez spo łe czeń stwo wie lu to wa rów,
oraz ukry ciem czę ści to wa ru przez sprze -
daw ców. Sam ku pi łem mar ko we spoden ki
za śmiesz ną kwo tę, ale że by je ukryć, sprze -
daw ca wy ciął z nich po pro stu met kę. War -
to wie dzieć, że w We ne zu eli nie jest

za ka za na pry wat na dzia łal ność, jed nak ze
wzglę du na mo żli wość prze ję cia ma jąt ku
lub an ty ka pi ta li stycz ne de cy zje władz ni ko -
mu nie opła ca się te go ro bić. W efek cie ani
spo łe czeń stwo, ani kraj się nie roz wi ja ją, no
bo po co co kol wiek ro bić, jak się z te go nic
nie ma. Przed 1989 ro kiem i u nas tak by -
ło… My ślę, że my w We ne zu eli czu li śmy
się tak, jak za chod ni Eu ro pej czy cy kie dyś u
nas…

Wszyst ko co do bre kie dyś się koń czy.
Nasz bli sko ty go dnio wy po byt w Mo chi mie
do biegł koń ca. W su mie dłu ższe prze by wa -
nie tam by ło by zbyt nud ne, a wła śnie dru gi
ty dzień miał być gwoź dziem na sze go pro -
gra mu. Naj pierw del ta Ori no ko i po byt w
praw dzi wej dżun gli, na stęp nie Park Na ro -
do wy Ca na ima i naj wy ższy na świe cie wo -
do spad. 

O ile pro gram był atrak cyj ny, to je go zło -
żo ność mo gła przy nieść po ten cjal ne i ty po -
we dla We ne zu eli kło po ty. Jak się ła two
do my ślić, by ło świet nie, ale mo men ta mi
nie co ner wo wo. O tym jed nak opo wiem w
dru giej czę ści wspo mnień w ko lej nym nu -
me rze Nu ras.in fo. 

Mi łosz Dą brow ski
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MMaaggaazzyynn  NNuurraass..iinnffoo
ppoobbiieerraannyy  jjeesstt  śśrreeddnniioo  

ww  6655000000  eeggzz..,,
nniiee  mmoożżee  zzaabbrraakknnąąćć  

ww  nniimm  TTwwoojjeejj  rreekkllaammyy
kklliikknniijj  ppoo  sszzcczzeeggóółłyy

Czy nie myślałeś 

o wypromowaniu się na

łamach naszej gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo nawiąże

współpracę z au to rami ar ty ku -

łów. Je że li znasz się na fo to gra fii

pod wod nej, nur ko wa niu, sprzę -

cie nur ko wym, szko le niu płe two -

nur ków  i chcesz za ist nieć w

świe cie na pisz do nas. Twój ar ty -

kuł mo że być opu bli ko wa ny.

Współ pra ca z na mi nie jest od -

płat na. W za mian za to ofe ru je -

my Ci jed nak pro mo cję w

re no mo wa nym ma ga zy nie, za -

miesz cze nie Two je go zdję cia

oraz da nych kon tak to wych. Na

ar ty ku ły cze ka my do 20 każ de -

go mie sią ca pod ad re sem

http://nu ras.in fo/.

http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://forum-nuras.com
http://nuras.info/index.php?reklama,18
http://facebook.com/nurkowanietorun
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Tym ra zem po sta no wi li śmy wy ru -
szyć na przy go dę nur ko wą do sło -
necz nej Chor wa cji. Po nie waż nie jest
to da le ko, bo oko ło 1600 km z Su -
wałk, ja ko śro dek trans por tu wy bra -
li śmy sa mo cho dy. Jak to prze wa żnie
by wa, pod róż oka za ła się peł na nie -
spo dzia nek i przy gód. 

Po mi mo noc nych spo tkań trze cie go stop -
nia z du żą zwie rzy ną na dro dze oraz pro -
ble mów z aku mu la to rem i bra ka mi w
do ku men tach, szczę śli wie do tar li śmy na
pierw szy po stój, któ ry za pla no wa li śmy w
Wied niu. Nie ste ty zmę cze nie nie po zwo li -
ło nam zwie dzić te go cu dow ne go mia sta,
ale wra że nia po zo sta wi ły przy jem ny nie do -
syt, któ ry na pew no nad ro bi my.

W so bo tę po po łu dniu do je cha li śmy na
wy spę Mur ter do miej sco wo ści Je ze ra,
gdzie przy wi ta ło nas pięk ne słoń ce i błę kit -
na wo da. Po do tar ciu do ba zy nur ko wej
spo tka li śmy się z resz tą eki py, któ ra przy je -
cha ła z Bel gii. Po krót kiej od pra wie i omó -

wie niu pla nu na naj bli ższe dni uda li śmy się
do apar ta men tów. Po dzie le ni by li śmy na
pięć do mów. Mie li śmy mnó stwo miej sca,

wszyst kich za chwy ci ła prze mi ła at mos fe ra
ota cza ją cych ogro dów. Po roz pa ko wa niu
ba ga ży po szli śmy wspól nie na pysz ną ko la -

Wyprawa do słonecznej Chorwacji
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cję do lo kal nej re stau ra cji. W kuch ni dal -
mac kiej wy ró żnia się ró żne ro dza je ryb,
ma łży i ra ków, ser wo wa ne są mię dzy in ny -

mi ka ła mar ni ce, kal ma ry i mą twy, oli wa z
oli wek, świe że i kon ser wo wa ne oliw ki, zie -
lo ne wa rzy wa, dzi kie i aro ma tycz ne zio ła,

mig da ły, fi gi i wi no gro na, miód, ro dzyn ki i
owo ce cy tru so we. Je śli nie je steś zwo len ni -
kiem pod wod ne go świa ta na ta le rzu, ta kże
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znaj dziesz coś dla sie bie. Je że li mię so, to
bez kon ku ren cyj ny jest dal ma tyń ski pršut,
czy li szyn ka wę dzo na i su szo na na wie trze
zwa nym bu ra, ser wo wa na z owczym se rem

oraz pie czo na ja gnię ci na. Do wszyst kie go
po da je się wi no, za rów no bia łe ja ki i czer -
wo ne. Nie któ re z nich są za li cza ne do
pierw szej dzie siąt ki win na świe cie. Tak

więc ka żdy zna lazł da nie, któ re za spo ko iło
naj bar dziej wy ma ga ją ce pod nie bie nie.
Resz ta wie czo ru mi nę ła na in te gra cji.

Nie dzie la to nasz pierw szy dzień nur ko -
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wy. Ra no za pa ko wa li śmy ca ły sprzęt na
łódź i ru szy li śmy ku przy go dzie. Po do pły -
nię ciu na miej sce oma wia my pierw sze nur -
ko wa nie, dzie li my się na gru py i hop pod

wo dę. Jej błę kit oraz tem pe ra tu ra za chwy -
ca. Pięk ne ścia ny i ma łe ja ski nie mo żna
spo tkać w jed nym miej scu. Wszy scy wy szli
za do wo le ni i uśmiech nię ci, pod czas wie -

czor nej ko la cji z en tu zja zmem dzie li li śmy
się pod wod ny mi prze ży cia mi.

Na stęp ne go dnia, ze wzglę du na sil ny
wiatr, mie li śmy przy mu so wą prze rwę od
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nur ko wa nia. Po sta no wi li śmy ten czas wy -
ko rzy stać na zwie dza nie. Część eki py jeź -
dzi ła po oko licz nych miej sco wo ściach,
resz ta wy bra ła się do Par ku Na ro do we go

Krka. Po ło żo ny jest on w środ ko wej Dal ma -
cji, nie da le ko mia sta Szy be nik. Park zo stał
za ło żo ny w ro ku 1985 w środ ko wym i dol -
nym bie gu rze ki Krka. Na te re nie par ku rze -

ka two rzy wo do spa dy, ka ska dy oraz by -
strzy ny. W cen tral nej czę ści par ku znaj du -
je się Je zio ro Vi so vac z wy spą po środ ku, na
któ rej wzno si się klasz tor Fran cisz ka nów,
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za ło żo ny w ro ku 1445 ro ku. W po łu dnio -
wej czę ści par ku mo że my po dzi wiać mły ny
wod ne z XIX wie ku oraz bu dyn ki z te go
okre su, w któ rych wy ko rzy sty wa no moc po -
zy ska ną z prze pły wa ją cej wo dy. Dziś w
tym miej scu od by wa ją się po ka zy et no gra -
ficz ne daw ne go rze mio sła. W po łu dnio wej
czę ści znaj du ją się rów nież po zo sta ło ści
elek trow ni wod nej uru cho mio nej w 1895
ro ku, któ ra by ła jed ną z pierw szych te go ty -
pu kon struk cji na świe cie.

We wto rek za pla no wa li śmy od wie dze nie
wra ku sa mo lo tu Jun kers. Ze wzglę du na je -
go płyt kie po ło że nie wszy scy mo gli śmy tam
za nur ko wać. Jun kers to nie miec ki bom bo -
wiec nur ku ją cy z okre su II woj ny świa to -
wej, za pro jek to wa ny przez Her man na
Po hl man na. W nie miec kiej pro pa gan dzie
sa mo lot stał się sym bo lem wiel ko ści Luft -
waf fe. Ce chą cha rak te ry stycz ną Ju 87 by ły
skrzy dła w kon fi gu ra cji li te ry „W” i mon to -
wa ne w po cząt ko wym okre sie woj ny sy re -
ny aku stycz ne (tzw. „trą by je ry choń skie”),
uru cha mia ne pod czas wpro wa dza nia sa -
mo lo tu w lot nur ko wy. Wrak le ży na 28 me -
trach już od po nad 70 lat, a mi mo to jest
za cho wa ny w bar dzo do brym sta nie. Oczy -
wi ście ko la cja mi nę ła na barw nych re la -
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cjach i dzie le niu się wra że nia mi ja kie to wa -
rzy szy ły nur kom przy tym oka za łym wra ku.

Ko lej ne dni spę dza li śmy nur ku jąc przy
prze pięk nych ścia nach, le żąc na pla ży i de -
lek tu jąc się wy śmie ni tą kuch nią dal mac ką.
Je den dzień był za re zer wo wa ny na wrak
FRAN CE SCA DI RI MI NI, zwa ny ta kże KA -
PRI JE, po nie waż jest za to pio ny w po bli żu
wy spy o tej sa mej na zwie. Za to nął w 1943
ro ku, jed nak oko licz no ści ka ta stro fy nie są
do kład nie zna ne. Praw do po dob nie zo stał
tra fio ny tor pe dą zrzu co ną z sa mo lo tu, któ -
ra ude rzy ła w pra wą bur tę. Wrak trans por -
tow ca ma dłu gość ok. 60 m, spo czy wa na
dnie na głę bo ko ści 50-52 m. Jest lek ko po -
chy lo ny na le wą bur tę, po kład za czy na się
na 40 m i opa da do 45 m na dzio bie i 47 m
na le wej bur cie. Po sia da trzy masz ty dźwi -
go we, je den w czę ści dzio bo wej wzno si się
do głę bo ko ści 28 m, po zo sta łe dwa le żą
wspar te o le wą bur tę. W za bez pie czo nych
sta lo wy mi siat ka mi ła dow niach znaj du je się
amu ni cja ar ty le ryj ska w du żych ilo ściach.
Eki pa, któ ra tam nur ko wa ła, po wyj ściu z
wo dy by ła tak pod eks cy to wa na, że ich en -
tu zjazm roz niósł się po ca łej ło dzi.

Tak nam zle ciał nur ko wy ty dzień. Wła -
ści ciel ba zy za dbał o to, że by ka żdy świet -

nie ba wił się pod wo dą. Wie czo ra mi de gu -
sto wa li śmy lo kal ne spe cja ły oraz trun ki pro -

du ko wa ne przez wła ści cie li apar ta men tów.
Wo kół ro sły słod kie wi no gro na oraz fi gi,
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któ ry mi mo gli śmy de lek to wać się co dzien -
nie. W koń cu nad szedł dzień płu ka nia
sprzę tu, po że gna nia i wy jaz du. Wspól ne
zdję cie, wy mia na ma ili oraz nu me rów te le -

fo nów, ostat nie uści ski i w tra sę. Był to bar -
dzo uda ny wy jazd z fan ta stycz ną eki pą
wspa nia łych lu dzi. Dzię ku je my i za pra sza -
my na ko lej ne wy pra wy z Ja gna Blue, tym
ra zem do RPA już w stycz niu. Bę dzie to je -

dy na oka zja do nur ko wa nia z naj pięk niej -
szy mi dra pie żni ka mi wod ny mi, czy li re ki -
na mi i wie lo ry ba mi.

Ewa Dru cis
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MAŁY WOREK O NAJWIĘKSZYCH NA RYNKU MOŻLIWOŚCIACH!

ZASKOCZY CIĘ CO NAJMNIEJ 4 RAZY:

1. SUPER ORYGINALNYM WYGLĄDEM  
TO PIERWSZY ASYMETRYCZNY WOREK NA ŚWIECIE

2. WYTRZYMAŁOŚCIĄ  
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4. BARDZO MAŁĄ WAGĄ WORKA – ZALEDWIE 950G
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CERTYFIKAT CE  CE1463 EN1809

SERIA PEANUT 21

PERFEKCYJNA
KONFIGURACJA

BĄDŹ KOBIETĄ TAKŻE POD WODĄ!

Zastosuj dwa automaty V2 ICE 
-

PRAWDZIWA PRZYGODA ZACZYNA 
SIĘ WŁAŚNIE TU! LUBISZ PODRÓŻOWAĆ?  

DOPUSZCZALNY CIĘŻAR BAGAŻU TO JUŻ 
NIE PROBLEM!

WAGA CAŁEGO ZESTAWU TO ZALEDWIE 2940 G!!!

http://tecline.com.pl
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Los spra wił, że ko lej ny raz opły wa -
łem jach tem wy spę El ba w To ska nii
i nur ko wa łem w nie zwy kle cie ka wych
miej scach. Że glo wa łem tu już i du -
ży mi, i ma ły mi jed nost ka mi. Po twier -
dza się mo je prze ko na nie, że
że glar stwo to do sko na ły spo sób do -
star cze nia eki py do miej sca nur ko -
we go!

Sierp nio wa wy pra wa w 2016 ro ku roz -
po czę ła się od żmud nej pro ce du ry do tar cia
do Ma ri ny Etru ska w miej sco wo ści Scar li no,
we Wło szech, gdzie cu mo wał nasz jacht –
Hi Oce an One.

Wy le cie li śmy z War sza wy do Rzy mu.
Tam wy lą do wa li śmy na Ro ma Fiu mi ci no,
dru gim lot ni sku w Rzy mie. Te go sa me go
dnia miał wra cać do Wa ty ka nu Pa pież
Fran ci szek ze Świa to wych Dni Mło dzie ży
w Pol sce, tak więc by łem moc no za nie po -
ko jo ny, czy przy pad kiem nie bę dzie ja kichś

Elba i Capraia
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za wie ruch z prze su nię cia mi lo tu. Oby ło się
bez więk szych zgrzy tów, mie li śmy tyl ko 40
mi nut opóź nie nia…

Po wy lą do wa niu mu sie li śmy się do stać
au to bu sem na dwo rzec Ter mi ni, do słow nie
w cen trum Rzy mu, skąd ko lej nym trans por -
tem, tym ra zem po cią giem, do tar li śmy do

miej sco wo ści nad mor skiej Fo lo ni ca. Stąd
zo sta ło za le d wie 8 ki lo me trów do na szej
ma ri ny. Bi let z lot ni ska do dwor ca w Ter mi -
ni kosz to wał 5 eu ro, a po ciąg do Fo lo ni ca
16 eu ro. Zo sta ło nam już tyl ko zła pać tak -
sów kę z dwor ca w Fo lo ni ca do ma ri ny.
Tak sów karz po li czył 25 eu ro, a że był to

więk szy bu sik, to wy szło po 5 eu ro na gło -
wę. Ty le ty tu łem kosz tów trans por tu. Przy -
go da zwią za na z prze jaz dem po cią giem z
Ter mi ni to już jed nak cał kiem in na hi sto -
ria... Jak wie my, pod ró że kształ cą. W Ter -
mi ni, na ta bli cy in for mu ją cej o go dzi nach
od jaz dów prze czy ta li śmy, że po ciąg jest
opóź nio ny o 30 mi nut. Za tem na lu za ku
uda li śmy się na kaw kę, cia stecz ko, na co
kto miał ocho tę i po wo lut ku po szli śmy na
nasz pe ron. Wło si tro chę ina czej roz wią za -
li kwe stię bi le tów. Bi let mo żna za ku pić w
ma szy nach bi le ter skich i aby do stać się na
pe ron, trze ba go ska so wać w spe cjal nym bi -
le te rze przed wej ściem.

Za tem po szli śmy so bie spo koj nie w kie -
run ku pe ro nu, mie li śmy jesz cze ca łe 20 mi -
nut do od jaz du na sze go spóź nio ne go
po cią gu, przy naj mniej tak so bie wszy scy
my śle li śmy... Kie dy do tar li śmy na miej sce,
uj rze li śmy nasz po ciąg, od je żdża ją cy! Ja ka
z te go na uka na przy szłość? Jak wło ski po -
ciąg jest opóź nio ny o 30 mi nut, to wca le
nie zna czy, że od je dzie 30 mi nut póź niej.
Jak się wy ro bi wcze śniej, to po pro stu od je -
żdża. Cóż mie li śmy zro bić? Mu sie li śmy
cier pli wie cze kać na na stęp ny. Na szczę -
ście był za oko ło dwie go dzi ny. Miał je chać
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do Fo lo ni ca dwie go dzi ny i dwa dzie ścia mi -
nut. Je chał pra wie trzy…

No do brze, wresz cie do czła pa li śmy się
do Fo lo ni ca, ko ło 23:00. Zo sta ło nam już
tyl ko wsiąść do tak sów ki i pod je chać do
ma ri ny. Acha, aku rat! My śli cie, że zła pa nie
tak sów ki w tym mia stecz ku po 22:00 to ta -
ka ła twa spra wa? Go dzi nę za ję ło nam bie -
ga nie po ba rach, pu bach, wy pra sza nie,
dzwo nie nie itd. Po pół no cy pod je cha ła tak -
sów ka. Wresz cie, oko ło 1:00 w no cy, we -
szli śmy na po kład jach tu, na sze go do mu na
naj bli ższy ty dzień.

Na stęp ne go dnia, po szyb kich za ku pach
w miej sco wym skle pie, ru szy li śmy pro sto
na El bę. Na pierw sze nur ko wa nie wy bra li -
śmy wrak awio net ki, na ko lej ne wspa nia łe
miej sce z ja ski nią na 36 me trach. To dru gie
nur ko wa nie oka za ło się tzw. sun set di ve,
czy li już pra wie w sce ne rii za cho dzą ce go
słoń ca. Ry by wów czas roz po czę ły po lo wa -
nie. Ależ te go by ło, ba ra ku dy, mu re ny,
mnó stwo ama re li i ró żnych ryb pe la gicz -
nych pod pły wa ją cych do brze gu. To by ło
na praw dę uda ne nur ko wa nie.

Zaw sze wie czo rem ar ma tor, wła ści ciel,
ka pi tan stat ku, jak kol wiek by śmy go zwa li,
ła do wał bu tle nur ko we na ko lej ny dzień, a

gru pa mia ła wów czas oka zję zejść na ląd,
by po znać odro bi nę lo kal nej kul tu ry.

Ko lej ne go dnia na szym ce lem by ła Ca po
di Stel la. Pod czas pierw sze go nur ko wa nia

osią gnę li śmy 37 me trów głę bo ko ści. Dru gie
za nu rze nie, nie da le ko mia stecz ka Cam po
Nell El ba, uka za ło nam ab so lut nie nie sa mo -
wi te wi do ki. Dwie bo je nur ko we zrzu co ne
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do wo dy nie da le ko sie bie ozna cza ły miej -
sca nur ko we. Pod wod ne ska ły, za czy na ją ce
się na głę bo ko ści oko ło 5 me trów, opa da ją
od wschod niej stro ny do 50 me trów, nie ma -
lże pio no wo. Od za chod niej stro ny opa da -
ją ła god niej, tam spo tka li śmy du żo
po lu ją cych ryb. To chy ba naj lep sze miej -
sca, ja kie wi dzia łem przy El bie.

Trze cie go sierp nia uzu peł ni li śmy za pa sy
żyw no ści na jach cie i ru szy li śmy na ko lej ne
nur ko wa nia. Naj bli ższy cel to oko li ce Ca -
po di Fon za.

Pierw sze nur ko wa nie roz po czę li śmy
przy dru giej boi, o któ rej wspo mi na łem
wcze śniej. I zno wu za chwy ci ły nas wspa -
nia łe wi do ki. Na 40 me trach od na leź li śmy
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wej ście do ja ski ni, mo żna tam prze pły nąć
wą skim ko ry ta rzem i wy pły nąć w ska łach
na 30 me trach. Da lej wą ski wą wóz pro wa -
dzi nur ka do ko mi na, gdzie mo żna wy pły -
nąć jesz cze pły cej, na oko ło 15 me trach.
Nie ste ty tu ne le są na ty le wą skie, że naj le -
piej pe ne tro wać je z ze sta wem si de mo unt.
Ze stan dar do wym jac ke tem mo żna się zwy -
czaj nie po za cze piać. Cia sno!

Ko lej ne war te od wie dze nia miej sce
wska zał nam ka pi tan Sła wek Skal mier ski, w
prze wod ni ku po miej scach nur ko wych El -
by. Wy sta ją ce nad wo dą ska ły wy glą da ły
bar dzo za chę ca ją co. Pod wo dą, na oko ło
30 me trach, roz cią ga ła się ko lo nia czer wo -
nych gor go nii. Mię dzy nur ko wa nia mi, pod -
czas ła do wa nia bu tli, mie li śmy oka zję
zwie dzić ma łe mia stecz ko w jed nej z wie -

lu po łu dnio wych za tok wy spy El ba. Wie -
czo rem po now nie po pły nę li śmy do brze gu
ty po wo tu ry stycz ne go mia stecz ka Cam po
Nell El ba.

Czwar te go sierp nia dzień roz po czę li śmy
po ran nym nur ko wa niem przy wy spie El ba.
18 me trów pod po wierzch nią wo dy za dzi -
wił nas po sąg Mat ki Bo skiej. To dość rzad -
ki wi dok dla nas, Po la ków, za to Wło si
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uwiel bia ją usta wiać po sa gi świę tych pod
wo dą. Oso bi ście w cią gu ostat nich kil ku lat
wi dzia łem Oj ca Pio, Je zu sa Chry stu sa, Mat -
kę Bo ską i szop kę bo żo na ro dze nio wą. Co
szcze gól nie zwró ci ło mo ją uwa gę? Ry by z

ga tun ku Chro mis – cha rak te ry stycz ne ma łe,
czar ne ryb ki, naj bar dziej po pu lar ne, wi dy -
wa ne we wszyst kich mo rzach zlew ni wód
Mo rza Śród ziem ne go – upodo ba ły so bie
mo nu ment Mat ki Bo skiej, tak jak by Ma don -
na chro ni ła je przed dra pie żni ka mi. Na li -
czy łem tam sześć gniazd z ikrą. Mów cie, co

chce cie, nie sa mo wi te! Zwy kle wi dzia łem,
jak ry by za wszel ką ce nę sta ra ją się ukryć
swo je gniaz da z ikrą przed dra pie żni ka mi
wy szu ku ją cy mi ła twe go że ru, a tu, na czo -
le Mat ki Bo skiej, ikra. Ni czym nie ochro nio -
na i na wet przez nur ka wi docz na go łym
okiem. Za sta na wia ją ce, praw da?
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El ba to nie wąt pli wie pięk ne miej sce, jed -
nak po ostat nim nur ko wa niu na wra ku, w
miej scu zwa nym Po mon te, od pły nę li śmy
na wy spę Ca pra ia. Wrak na wło skich ma -
pach ozna czo ny jest sło wem „re li to”. Kie -

dyś dziób stat ku wy sta wał po nad ska ła mi,
w miej scu gdzie się roz bił. Sztor my jed nak
zro bi ły swo je i osu nął się na 12 me trów głę -
bo ko ści. Jest to do sko na ły obiekt dla po -
cząt ku ją cych nur ków, a ma sy snor ke lo wi-

czów nad wra kiem to la tem wi dok bar dzo
po wszech ny.

Ca pra ia to du żo bar dziej od da lo na wy -
spa od El by, rza dziej od wie dza na przez tu -
ry stów. El ba la tem, a szcze gól nie w sier-
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p niu, prze ży wa praw dzi wy na jazd. Co 10
mi nut do głów ne go por tu wpły wa i wy pły -
wa wiel ki sta tek z sa mo cho da mi i tu ry sta mi
na po kła dzie – Por to Fer ra io. Cza sa mi wpły -
wa ją po trzy pro my, je den za dru gim. Szko -
da, że tak czę sto, bo na wej ściu do por tu,
na dnie le ży wrak sa mo lo tu Jun kers. Ze
wzglę dów bez pie czeń stwa, nur ko wa nie jest
jed nak nie do wy ko na nia. Tym cza sem na

Ca pra ię przy pły wa ją trzy pro my w cią gu
dnia, zda je się tyl ko z Li vor no. Ci sza, spo -
kój, ma ło tu ry stów. Je śli ktoś lu bi ta kie kli -
ma ty – miej sce wręcz ide al ne. Wy spa si łą
rze czy jest dro ższa, bo bar dziej od da lo na
od lą du. Za pi wo trze ba tu za pła cić 6 eu ro.
Zresz tą nie ma co wy li czać, mu si my się po -
go dzić z tym, że o tej po rze ro ku wszyst kie
en kla wy tu ry stycz ne są du żo dro ższe niż
po za se zo nem.

Uda ło nam się dwu krot nie za nur ko wać
od po łu dnio wej stro ny wy spy, gdyż nad cią -

gał front i od za cho du ze rwał się bar dzo sil -
ny wiatr. Ko lej ny raz po dzi wia li śmy wspa -
nia łe ścia ny opa da ją ce do głę bo ko ści 50
me trów w Pun ta Del la Fi ca oraz w bar dziej
spek ta ku lar nym, we dług mnie, Pun ta Del la
Ci vi ta ta.

War to wie dzieć, że wy spa Ca pra ia to re -
zer wat przy ro dy skła da ją cy się z dwóch
stref. Tak zwa na Zo na 1, od za chod niej
stro ny wy spy, jest ści słym re zer wa tem i nie
wol no tam na wet pod pły wać. Zo na 2 to
miej sce gdzie mo żna nur ko wać, jed nak nie
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wol no upra wiać ło wiec twa pod wod ne go.
Pa trząc na ma pę, w za sa dzie wszę dzie wo -
kół wy spy dno szyb ko opa da do głę bo ko ści
oko ło 100 m. W mia stecz ku Por to Ca pra ia
jest je dy ne cen trum nur ko we. Pod sta rza ły
Włoch le d wie mó wi po an giel sku i nie spe -
cjal nie chce mu się co kol wiek. Wie cie, ta -
ka wło ska ma nia na. Gdzieś u wlo tu do
por tu, na 45 me trach, le ży wrak sa mo lo tu.

Miej sce jest zna ne tyl ko wła ści cie lo wi ba -
zy nur ko wej.

Pod czas ty go dnio we go rej su od kry łem,
że jest tu ca łe mnó stwo mu ren. Prak tycz nie
na ka żdym nur ko wa niu wi dy wa li je nie ma -
lże wszy scy uczest ni cy wy pra wy. W nie któ -
rych miej scach uda wa ło się wy pa trzeć
na wet 7-9 sztuk. Bar dzo czę sto spo ty ka się
tu rów nież ry by sar pa sar pa, pięk nie pły wa -

ją ce w sta dzie i pra wie w ogó le nie bo ją ce
się nur ków. Jak w ca łym ba se nie Mo rza
Śród ziem ne go, wy stę pu ją tu ta kże ama re le,
czy li po pol sku lesz cze mor skie. In ne ga tun -
ki też oczy wi ście wi dy wa li śmy, ale od nio -
słem wra że nie, że aku rat te trzy wy stę pu ją
bar dzo licz nie.

Ko lej ny rejs nur ko wy za na mi. Utwier dzi -
łem się w prze ko na niu, że jest to bar dzo do -
bra for ma spę dza nia wol ne go cza su nie
tyl ko przez nur ków, ale i oso by nie nur ku ją -
ce. Ca ły czas pły nie my na szą ło dzią bli sko
brze gu, wie czo ra mi scho dzi my na ląd, aby
coś po zwie dzać czy skosz to wać wło skie go
espres so! Dla mi ło śni ków ka wy to nie ma lże
re li gia. Po go da nam do pi sa ła. Co praw da
ostat nie go dnia za czę ło wiać, ale aku rat
pły nę li śmy z wia trem do do mu, więc na wet
oso by, któ re nie mia ły wcze śniej sze go do -
świad cze nia w ta kich rej sach nie ucier pia -
ły z po wo du tzw. cho ro by mor skiej.

Bar dzo po le cam tę for mę. W przy szłym
se zo nie, czy li w 2017 ro ku, bę dzie my że -
glo wać tą sa mą ło dzią w chłod niej szych
oko li cach glo bu. Na Lo fo tach i Spits ber ge -
nie. Kto chęt ny, już za pra szam!

Tekst, zdję cia, film: Ru di Stan kie wicz



U M B E R T O  P E L I Z Z A R I   
P I E R W S Z A  W I Z Y TA  W  P O L S C E

1 1 .  L I S T O PA D A ,  2 0 1 6  -  S H E R A T O N  P O Z N A N  H O T E L

„Nurek sprz!towy zanurza si!,!
 by rozejrze" si! dooko#a. !
Freediver nurkuje po to, !

by zajrze" w siebie.”!
U.Pelizzari

http://WWW.FREEBODY.EU/UMBERTO-PELIZZARI/


UMBERTO PELIZZARI 

16-krotny rekordzista !wiata we freedivingu, jako pierwszy 

cz"owiek na !wiecie zanurkowa" na 150 m na jednym oddechu, 

za"o#yciel szko"y freedivingu Apnea Academy,!
autor bestsellera „Podr$cznik Freedivingu”, !

g"ówny bohater filmu IMAX 2D„Ocean Man”.

HISTORYCZNE    WYDARZENIE !
W  DZIEJACH  POLSKIEGO  FREEDIVINGU 

Niezapomniana chwila dla nurków, sportowców, 
sympatyków morza i oceanu, wszystk ich 
kochaj!cych przebywa" w wodzie, by spotka" si# z 
legendarnym Umberto Pelizzarim, który wyst!pi w 
Poznaniu, 11. listopada 2016 i opowie o swoich 
do$wiadczeniach, gdy poznawa% czym jest 
freediving i jak nurkowa% na g%#boko$ci, do których 
nikt wcze$niej na jednym oddechu nie dotar%. 

Organizatorem wydarzenia jest FREEBODY - 
pierwsza w Polsce szko%a freedivingu i p%ywania, 
za%o&ona przez Agnieszk! Kalsk" - instruktork# 
Apnea Academy i rekordzistk# Polski we 
freedivingu. 

Szko%a powsta%a z misj! popularyzacji freedivingu 
jako sportu, hobby i stylu &ycia dost#pnego dla 
ka&dego. Podobny jest cel wydarzenia, na który 
wst#p jest bezp%atny po wcze$niejszej rejestracji 
(aktualnie trwaj! zapisy na list# rezerwow!). 
W tej chwili trwaj! poszukiwania sponsorów, którzy 
umo&liwi!, by w wydarzeniu mog%o wzi!" jeszcze 
wi#cej osób.

http://WWW.FREEBODY.EU/UMBERTO-PELIZZARI/
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R 2 TEC STAGE SET

TECHNICAL DIVING EQUIPMENT

TECLINE.COM.PL \ SCUBATECH.PL
Dystrybutor: Scubatech Sp. z o.o. 

ul. Derdowskiego 8, Szczecin  Tel/fax +48 91 453 00 17
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Ma my szczę ście, mi mo że los
umiej sco wił nasz re gion da le ko od
„praw dzi wej wo dy”, to jed nak ob fi cie
wy po sa żył nas w miej sca atrak cyj ne
nur ko wo. Nie wta jem ni czo nym mo że się
to wy dać nie po ję te, jed nak nur ko wie
do brze wie dzą, że za to pio ne po jaz dy,
ło dzie i ró żne in ne ar te fak ty to nie la -
da grat ka. Gdzie to wszyst ko jest
ukry te? W na szych ka mie nio ło mach! 

Do bra wi docz ność, bez piecz na struk tu -
ra dna, mo żli wość nur ko wa nia nie za le żnie
od wia trów czy pły wów przy cią ga cen tra
nur ko we z ca łej Pol ski, zwłasz cza pod czas
week en dów. Dla nas, miej sco wych, ta ki
wy jazd to jak skok do mar ke tu po za ku py.
Po pro stu je dzie my dać nur ka, cza sem w
week end, cza sem po pra cy, ma my bli sko.

Jak to jed nak w ży ciu by wa, lep sze by wa
wro giem do bre go. Do brze jest mieć su per

miej sca do nur ko wa nia pod no sem, jed nak
czę ste za nu rze nia w po bli skich akwe nach

spo wo do wa ły, że nam się po pro stu opa -
trzy ło. Zro dził się więc po mysł, aby szu kać

Szybki pomysł na fajny weekend
czyli Hydrozagadka w kamieniołomach
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no wych kie run ków, w któ rych mo żna cie -
ka wie za nur ko wać, nie bio rąc przy oka zji
ty go dnio we go urlo pu. Po my śla łam, że trze -
ba po szu kać miej sca na week end, tak że by
móc zo stać na noc i po bie sia do wać. Ta ki
wy jazd bar dzo sprzy ja in te gra cji, na wią zy -
wa niu przy jaź ni i jest do sko na łym do dat -
kiem do nur ko wa nia.

Opcji do wy bo ru ma my wie le, ale strza -
łem w dzie siąt kę oka za ły się nie miec kie ka -

mie nio ło my. Ma my tam bar dzo do bry do -
jazd – pro sty i szyb ki – au to stra dą „spod do -
mu” pod sa me zbior ni ki. Ka mie nio ło my ze
wzglę du na głę bo kość oraz tzw. „wiek” ró -
żnią się wa run ka mi tech nicz ny mi. Ka żdy
znaj dzie coś od po wied nie go dla swo ich
umie jęt no ści, od osób po cząt ku ją cych po
nur ków tech nicz nych. Wo da po tra fi być
dość przej rzy sta, zda rza się jed nak, że le -
piej wi dać do pie ro na więk szych głę bo ko -

ściach, gdzie tem pe ra tu rę mo żna oce nić ja -
ko co naj mniej rześ ką – je śli nie jesz cze do -
bit niej. Wszyst ko to wy na gra dza sze ro ki
wy bór miejsc do nur ko wa nia i na praw dę
do brze przy go to wa na in fra struk tu ra baz
nur ko wych. Na szym ulu bio nym miej scem
jest Ste ina, ka mie nio łom już star szy i moc -
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no za cie nio ny. Pod wo dą szyb ko ro bi się
ciem no i bez la ta rek trud no mó wić o na cie -
sze niu oka zbior ni kiem, jed nak pod czas na -
szej ostat niej wi zy ty wi docz ność by ła
prze pięk na. Nie na le ży się znie chę cać su -
ge stia mi in nych nur ków, tyl ko scho dzić pod
wo dę i zwie dzać. Przed wej ściem do wo dy

znaj dzie cie ma pę akwe nu, więc dla tych,
któ rzy są pierw szy raz, to do bry mo ment do
za po zna nia się z to po gra fią dna. Zbior nik
jest dość ma ły, więc gdy by ktoś stra cił
orien ta cję i wy nu rzył się w in nym niż pla -
no wa ne miej scu, ła two wró cić do punk tu
wyj ścia. Przy wy cho dze niu miej sce jest

ogro dzo ne, tam się nie wpły wa, mo żna za
to po oglą dać ry by, któ re na uczy ły się, że są
bez piecz ne i nic so bie nie ro bią z ob ser wu -
ją cych ich świat in tru zów ze śmiesz ny mi
zbior ni ka mi na ple cach. Po nur ko wa niach
ma my do stęp ne za da szo ne miej sca, gdzie
mo żna się prze brać, wziąć prysz nic, wy pić
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pi wo czy ka wę na ta ra sie nad wo dą. Jest
rów nież miej sce na ogni sko i gril la. Ma my
tu do dys po zy cji po le na mio to we lub drew -

nia ne cha ty do wy na ję cia. Cha ty są ko edu -
ka cyj ne, ży je my tam jak w ko mu nie. Ka żdy
ma za da nie do wy ko na nia, dzie li my się

miej scem do spa nia, drin kiem, krze słem, or -
ga ni za cją ognia i przy go to wa niem po sił -
ków. Bie sia du je my bez ogra ni czeń cza so-
wych. Usy tu owa nie na koń cu wsi za pew -
nia ci szę i spo kój. Nikt nie za kłó ca nam „ci -
szy”, a co naj wa żniej sze, my nie prze -
szka dza my ni ko mu. To tam naj bar dziej lu -
bi my za czy nać nasz week end nur ko wy.
Jed nak na na stęp ne nur ko wa nia chęt niej
jeź dzi my na Hor kę. To ka mie nio łom o bar -
dzo do brej wi docz no ści, prak tycz nie na
głę bo ko ści 30 m wi dać zu peł nie do brze, bo
cią gle jest świa tło dzien ne. Go spo da rze
ośrod ka nur ko we go przy tym ka mie nio ło -
mie za dba li o umiesz cze nie licz nych atrak -
cji pod wo dą, więc za ka żdym ra zem
mo że cie zna leźć coś no we go. Po le cam to
miej sce wszyst kim, po cząt ku ją cy mo gą
śmia ło za czy nać tam swo ją przy go dę z nur -
ko wa niem. Ka mie nio łom cie szy się du żym
po wo dze niem, więc czę sto w week en dy
jest tam spo ro lu dzi. Jed ną z głów nych
atrak cji, oprócz nur ko wa nia, są dłu gie scho -
dy, któ re nie któ rych wy kań cza ją, rów nież
psy chicz nie. By wa że zmę cze ni ży ciem
nur ko wie nie chcą dru gi raz wcho dzić.
Trze ba ich prze ku pić, że by zde cy do wa li się
naj pierw na zej ście, a póź niej na wspi nacz -
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kę z ca łym sprzę tem. Szcze gól nie w upal -
ne dni ta ka wy pra wa da je się we zna ki, ale
cóż, praw dzi wy nu rek nie boi się wy zwań!
Jest to rów nież do sko na ły test kon dy cyj ny
dla tych, któ rzy daw no nie spraw dza li w ja -
kim sta nie jest ich or ga nizm.

Po nur kach, uśmiech nię ci i za do wo le ni,
wra ca my na na sze wło ści, tym bar dziej
chęt nie, że jest to ko lej ny wie czór, któ ry

mo że my spę dzić w do bo ro wym to wa rzy -
stwie. Roz pa ko wu je my sprzęt, su szy my i
uzgad nia my pla ny na na stęp ny dzień. Zwy -
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kle jest kil ka opcji, w za le żno ści od umie jęt -
no ści nur ków. Cza sem po go da wy mu sza
wy bór miej sca nur ko we go, jed nak zwy kle
znaj du je my roz wią za nie, któ re gwa ran tu je
cie ka we, bez piecz ne nur ko wa nie i za do -
wo li wszyst kich. Cza sem się dzie li my i ka -
żdy wy bie ra akwen, na któ ry aku rat ma
ocho tę.

W dro dze po wrot nej mo że się zda rzyć,
że za kor ku je się au to stra da. Nie ste ty po
week en dach, szcze gól nie tych atrak cyj nych
po go do wo, by wa cia sno. Na szczę ście sys -
tem ostrze ga nia zna jo mych dzia ła świet nie,
a Mi ster Go ogle za wsze po ka że naj szyb szą
tra sę. Za le cam przed wy jaz dem spraw dzić,
co sły chać na au to stra dach i za pla no wać

po wrót do do mu.
Wy jaz dy do ka mie nio ło mów wpi sa ły się

już na sta łe do na sze go har mo no gra mu, jest
to dla nas bar dzo faj ny czas i za wsze chęt -
nie tam wra ca my. Nie trak tu je my tych wy -
pa dów tyl ko i wy łącz nie jak od bęb nie nie
nur ko wa nia, ale przede wszyst kim ja ko
czas re lak su i od po czyn ku spę dzo ny w mi -
łym to wa rzy stwie. To wła śnie eki pa jest naj -
wa żniej szym czyn ni kiem, któ ry nas
mo ty wu je. Oczy wi ście ka żdy mo że tam po -
je chać i za nur ko wać, jed nak w do bo ro wym
to wa rzy stwie to tyl ko z NA MI. Za pra szam
na ten i in ne wy jaz dy z Hy dro za gad ką.

Nur ko wo po zdra wiam

Ka ta rzy na Za wadz ka
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Cze go mo żna się spo dzie wać po
spły wie Bie brzą, pa trząc na Na rew
czy Wi słę? Ry by z pew no ścią do -
pi szą, ale przej rzy stość wo dy ra czej
bę dzie sła biut ka, my śla łem so bie.
Tym cza sem…

Dzień wcze śniej ca ła eki pa pa sjo na tów,
któ ra zgło si ła się na spływ, mia ła w pro gra -
mie atrak cje tu ry stycz no -przy rod ni cze pod
opie ką prze wod ni ka Agniesz ki. Od wie dzi li -
śmy mię dzy in ny mi kil ka cie ka wych miejsc
Bie brzań skie go Par ku Na ro do we go, któ re -
go nie mo żna po mi nąć przy oka zji po by tu
w tym pięk nym za kąt ku Pol ski. Wra ca jąc
jed nak do te ma tu rze ki. Po przed nie go dnia,
pod czas wy ciecz ki po le sie, mie li śmy oka -
zję zjeść obiad w re stau ra cji w Go nią dzu.
Re stau ra cja po ło żo na jest nad sa mą rze ką,
za tem ma gicz na moc si łą rze czy po cią gnę -
ła mnie nad wo dę. Mu sia łem zo ba czyć, ja -

Spływ Biebrzą
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ki jest wi dok z po mo stu, czy w wo dzie,
gdzie ma my ju tro nur ko wać jest czy sto, czy
mo że tak so bie. Szyb ko zo rien to wa łem się,
że re stau ra cja nie le ży nad głów nym nur -
tem rze ki tyl ko przy jej za ko lach. Wy glą da -
ło to jak sta ro rze cza, ale jesz cze po łą czo ne

z głów nym nur tem Bie brzy. Zerk ną łem na
wo dę, tak jak się spo dzie wa łem, li pa. Nie -
zbyt wspa nia le za po wia dał się spływ rze ką
na stęp ne go dnia, jed nak na dzie ja umie ra
ostat nia. Na za jutrz oko ło 9:30 do tar li śmy
do umó wio ne go miej sca w oko li cach Go -

nią dza. Pod sze dłem do brze gu i po czu łem
to wspa nia łe uczu cie znie cier pli wie nia
przed wej ściem do wo dy. Jed nak czy sta!

Bie brzań ski Park Na ro do wy ma swo je
ob ostrze nia do ty czą ce nur ko wa nia w Bie -
brzy. Oprócz ko niecz no ści wy ku pie nia ze -
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zwo le nia i bi le tów, w wo dzie nie mo że być
wię cej niż osiem osób, a by ło nas czter na -
ście. Ja koś trze ba by ło pro blem roz wią zać,
sko rzy sta li śmy więc z tra twy. Spływ rze ką
do punk tu „B”, gdzie wy cho dzi li śmy z wo -
dy, miał za jąć oko ło 3,5 godz. Po ło wa gru -
py oko ło 1,5 go dzi ny sie dzia ła na tra twie,

pod czas gdy sie dem osób spły wa ło pierw -
szą czę ścią tra sy. Po tem zwy czaj nie na stą -
pi ła wy mia na, tak więc był czas za rów no
na nur ko wa nie w rze ce, jak i na po dzi wia -
nie wspa nia łych wi do ków na po wierzch ni
BPN. Tra twy do spły wów Bie brzą są tam

po wszech nie uży wa ne. Nie trud no za uwa -
żyć, że kon ku ren cja wręcz prze ści ga się w
po my słach, aby wy na jąć tę wła śnie, a nie
in ną tra twę – gril le, sil nicz ki, za da sze nia, ła -
wecz ki, ka na py, ma lo wa nia, or na men ty,
zdo bie nia i żło bie nia w de skach.
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Wo da w po ło wie lip ca mia ła oko ło 19
stop ni Cel sju sza, przej rzy stość 3-5 me trów.
W naj głęb szych miej scach spły wu by ło
oko ło 5 m głę bo ko ści, ale tam w ogó le nie
spo tka li śmy ryb. Więk szość z nich pły wa ła
przy po wierzch ni lub przy dnie na głę bo ko -

ści dwóch me trów, praw do po dob nie tam
ma ją naj wię cej do je dze nia.

3-5 me trów przej rzy sto ści wo dy wy da je
się wca le nie wie le, praw da? Ale gdy we -
źmie my po praw kę, że więk szość tra sy ma
2-3 me try głę bo ko ści, oka zu je się, że rze kę

wi dzi my w głąb, do gó ry i na 5 m do przo -
du. Wy da je się więc, że wo da jest bar dzo
czy sta i kla row na. Ma bursz ty no wy ko lor ze
wzglę du na tor fo we za bar wie nie. W koń cu
wszę dzie w oko li cy są tor fo wi ska, z te go
sły nie Bie brzań ski Park Na ro do wy. Krót ko
mó wiąc, je śli cho dzi o wi zu rę, nie jest tak
źle. Oczy wi ście po desz czu wy glą da to ina -
czej, jed nak gdy kil ka dni nie pa da, jest na
praw dę pięk nie!

Pod wo dą
To, co od ra zu urze ka – oprócz buj nej ro -

ślin no ści, głów nie strzał ki wod nej i rdest ni -
cy – to mnó stwo gą bek słod ko wod nych
zie lo nych, bia łych, be żo wych o ró żnych
kształ tach. O czym to świad czy? O wy jąt -
ko wej czy sto ści che micz nej i ni skim od czy -
nie PH wo dy. Gąb ki słod ko wod ne wręcz
uwiel bia ją sil ny prąd. Ma ją tu ide al ne wa -
run ki.

W wo dzie mo men ta mi wi dzie li śmy wie -
le ryb, a miej sca mi by ło jak by bez ry bie, co
po kry wa ło by się z in for ma cją od prze wod -
nicz ki, któ ra uprze dzi ła nas, że w miej scu
gdzie nie ma ryb, na pew no jest sum i tam
mie li śmy go wy pa try wać. Pod czas oko ło
1,5-go dzin ne go spły wu zo ba czyć mo żna:
sło necz ni ce, uk le je, pło cie, wzdrę gi, lesz -
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cze, oko nie, szczu pa ki, kle nie, bo le nie, su -
my, ko zy, kieł bie. Są też ma łże i ra ki rzecz -
ne. Jak na pol skie wo dy, rze ka jest
na praw dę god na uwa gi, war to ją od wie dzić
i za nur ko wać.

Nie mo żna też po mi nąć kil ku słów na te -
mat Bie brzań skie go Par ku Na ro do we go.
Wszak jest to miej sce wy jąt ko we. 140 km2
la sów, łąk i ob co wa nia z dzi ką na tu rą. Tu
wła śnie do wie dzia łem się o bu do wa nych

daw niej lo do wych mo stach, o tym że ol -
brzy mie prze strze nie, zwa ne tor fo wi ska mi,
to za słu ga lu dzi, któ rzy wy ci na ją tra wę. Ina -
czej wszyst ko za ro sło by la sem. Pod czas tej
wy pra wy zro zu mia łem rów nież, że tor fo wi -
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ska po tra fią pło nąć pod zie mią, bez wi -
docz ne go zna ku na po wierzch ni, a gdy
przy cho dzi wiatr, wszyst kie drze wa kła dą
się, gdyż ko rze nie są spa lo ne. Na sza prze -
wod nicz ka po ka za ła nam mnó stwo ro ślin,
któ re ma ją za sto so wa nie w ogól nie zna nym

lecz nic twie. Wszyst kich szcze gól nie za in -
te re so wa ła ro śli na o na zwie ba gno ha lu cy -
no gen ne. Zgad nij cie, czy ktoś nie pró bo wał
po wą chać te go ziel ska…

Zo ba czy li śmy ta kże for ty fi ka cje twier dzy
Oso wiec wy bu do wa ne jesz cze za cza sów

car skich a wy sa dzo ne przez Ro sjan, gdy od -
cho dzi li z Pol ski.

Pod su mo wu jąc, wy pra wa by ła bar dzo
uda na, zwłasz cza że po go da do pi sa ła. Nie -
ste ty, nie wi dzie li śmy ło sia, któ re go mo żna
spo tkać na Ba gnie Ław ki. By li śmy tam i za -
po zna wa li śmy się z ró żny mi wła ści wo ścia -
mi ro ślin, ale na ło sia by ło wów czas za
wcze śnie, gdyż wy cho dzą na żer po 20:00.
Za tem jest po co wra cać, a wró cę na spływ
na pew no, bo war to! Wiem, że wszyst kim
się tu za wsze spodo ba.

Zgod nie z po wie dze niem „cu dze chwa -
li cie, swe go nie zna cie” war to po zna wać
wa lo ry na sze go kra ju, tym bar dziej że je ste -
śmy w przeded niu kru cja ty is lam skiej. Ja już
się nie oszu ku ję, gdy pa trzę na te wszyst kie
za ma chy. Sam Pa pież Fran ci szek pod czas
piel grzym ki do Pol ski na Świa to we Dni
Mło dzie ży stwier dził, że III woj na świa to wa
już się za czę ła. Nasz kraj jest pięk ny, war -
ty do ce nie nia i zu peł nie nie ro zu miem
osób, któ re chcą za wszel ką ce nę jeź dzić
po świe cie nie wi dząc, co ma ją pod no sem.

Go rą co po le cam ten wy ci nek na sze go
kra ju.

Tekst, zdję cia: Ru di Stan kie wicz
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Pra ga, 27 wrze śnia 2016 r. – Do -
mi ni ka na od no to wa ła w pierw szej
po ło wie bie żą ce go ro ku zna czą cy
rocz ny wzrost licz by tu ry stów. Od lu -
te go do sierp nia kraj od wie dzi ły 4
562 254 tu ry stów, co sta no wi o 7,24
pro cent wię cej niż w ubie głym ro ku.
Re kor do we za in te re so wa nie od no to -
wa no w sierp niu u pol skich tu ry stów,
łącz nie przy je cha ło ich o 766,53 pro -
cent wię cej. Po twier dza to wzrost
po py tu na lo ty na Do mi ni ka nę nie
tyl ko w zi mie, ale ta kże pod czas let -
nich wa ka cji.

“W pierw szej po ło wie bie żą ce go ro ku
sta ty sty ki tu ry stycz ne z Eu ro py wzro sły łącz -
nie o 19,3 pro cent, przy czym fre kwen cja z
Pol ski wzro sła w mo ni to ro wa nym okre sie o
121 pro cent! Na to miast w sierp niu ubie głe -
go ro ku przy je cha ło w war to ściach bez -
względ nych 6 898 pol skich tu ry stów, w tym

Do mi ni ka na
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ro ku licz ba wzro sła do re kor do wych
15 258,“ mó wi Le ila Bo asier Bu dec ker, dy -
rek tor ka Na ro do we go Urzę du Tu ry stycz ne -
go Re pu bli ki Do mi ni kań skiej na środ ko wą i
wschod nią Eu ro pę i do da je: „Po la cy w ce lu
wy jaz dów na Do mi ni ka nę ko rzy sta ją naj -
czę ściej z usług biur pod ró ży. 





Nuras.info 10/2016

53

Przy je żdża ją ta kże tu ry ści in dy wi du al ni,
któ rzy bi le ty i za kwa te ro wa nie re zer wu ją
sa mo dziel nie.“

Naj czę ściej od wie dza nym miej scem na
Do mi ni ka nie jest tra dy cyj nie Pun ta Ca na,
do kąd od po cząt ku ro ku do tej po ry przy je -
cha ło o 7,1 % wię cej tu ry stów niż w ubie -
głym ro ku. Na stęp ne jest San to Do min go z
po bli ski mi ku ror ta mi nad mor ski mi Bo ca
Chi ca i Ju an Do lio, a ta kże Pu er to Pla ta 
na pół noc nym wy brze żu. 

Na pod sta wie da nych Ban ku cen tral ne go
re pu bli ki Do mi ni kań skiej dla 94 % tu ry stów
głów ną mo ty wa cją jest wy po czy nek na
słyn nych pla żach. Do mi ni ka na ofe ru je nie
tyl ko słoń ce i mo rze. Cho dzi o bar dzo zró -
żni co wa ny kraj z bo ga tą hi sto rią i za cho wa -
ny mi  za byt ka mi, któ re od ro ku 1990 
są wpi sa ne na Li stę świa to we go dzie dzic -
twa kul tu ro we go i na tu ral ne go UNE SCO. 

Po pu lar ność zy sku je ta kże eko tu ry sty ka.
W ro ku 2015 par ki na ro do we i par ki kra jo -
bra zo we na Do mi ni ka nie od wie dzi ło łącz -
nie 1,38 mi lio na tu ry stów. W Re pu bli ce
Do mi ni kań skiej na ob sza rze dzie więt na stu
par ków na ro do wych znaj dzie my gó ry o wy -
so ko ści po nad trzech ty się cy me trów, wo -
do spa dy, dzi kie rze ki, la gu ny i sło ne je zio ro
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En ri qu il lo naj więk sze pod wzglę dem po -
wierzch ni na Ka ra ibach, gdzie ży ją kro ko -
dy le ame ry kań skie. Co ro ku w grud niu do
brze gów za to ki Sa ma na za czy na ją przy pły -
wać dłu go płe tw ce oce anicz ne (hum ba ki). 

Re pu bli ka Do mi ni kań ska na le ży ta kże do
naj bar dziej po pu lar nych ce lów pod ró ży za -
gra nicz nych in we sto rów. Obec na licz ba
miejsc noc le go wych wy no si po nad 70 000
po ko jów ho te lo wych, przy czym ak tu al nie

po sze rza się o 2 551 po ko jów i 11 843
prze cho dzi ge ne ral ny re mont. Do koń ca ro -
ku 2016 na Do mi ni ka nie zo sta nie otwar -
tych sześć no wych ho te li. 

O Re pu bli ce Do mi ni kań skiej:
Re pu bli ka Do mi ni kań ska na le ży do ulu -

bio nych tu ry stycz nych de sty na cji na Ka ra -
ibach. Zaj mu je mniej wię cej dwie trze cie
wy spy Hi spa nio la, któ ra le ży na po łu dnio -
wy wschód od Flo ry dy. Ta de sty na cja jest,
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po Ku bie, dru gim naj więk szym pań stwem
na Mo rzu Ka ra ib skim gdzie mó wi się po
hisz pań sku, a gdzie po dzi wiać mo żna ró -
żno rod ny kra jo braz. Zna leźć tu mo żna bez -
kre sne dzie wi cze pla że, wiecz nie zie lo ne
la sy tro pi kal ne i te re ny gór skie. Ruch tu ry -
stycz ny na le ży do naj szyb ciej roz wi ja ją -
cych się ga łę zi prze my słu. Do mi ni ka na ma
pięć re gio nów tu ry stycz nych: Pu er to Pla ta –
Ca ba re te – So sua, La Ro ma na – Bay ahi be,
Sa ma na – Las Ter re nas, Bo ca Chi ca – Ju an
Do lio i Pun ta Ca na.

Kon takt: 
Mgr. Le ila Bo asier Bu dec ker 
Dy rek tor na Eu ro pę Środ ko wą i Wschod -

nią
Mi ni ster stwo Tu ry sty ki Re pu bli ki Do mi -

ni kań skiej / Na ro do wa Cen tra la Tu ry stycz na
Re pu bli ki Do mi ni kań skiej 

Štěpánská 611/14, 110 00 Pra ga 1 

mgr Si mo na Juránková 

Te le fon: +420 222 231 078 
Ema il: po land@go do mi ni can re pu blic.com 
Web: www.go do mi ni can re pu blic.pl
Fa ce bo ok: https://www.fa ce bo ok.com/Re pu -

bli ka.Do mi ni kan ska

CENTRUM NURKOWE CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a

40-570 Katowice

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

tel. kom. Paweł: 602 619 807

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl

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

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

http://www.speleonurkowanie.com
http://www.hydrozagadka.pl
http://nalofoty.pl/Wyjazdy
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Opo wia da mło dy in struk tor nur ko -
wa nia:

– Pro wa dzi łem w Chor wa cji kurs
na sto pień śred ni. Te go dnia wa run -
ki by ły wspa nia łe – cie pło, przej rzy -
stość wo dy ogrom na. Pla no wa li śmy
nur ko wa nie na głę bo kość 40 me trów.
Mie li śmy zejść po stro mym, skal nym
sto ku do tej głę bo ko ści, tam ska ła
się koń czy ła, da lej by ło już tyl ko
piasz czy ste dno Ad ria ty ku, któ re cią -
gnę ło się aż do Afry ki! 

Po osią gnię ciu pod nó ża sto ku mie li śmy
za wró cić pod gó rę, do wy nu rze nia. W pro -
mie niu kil ku ki lo me trów od ba zy nie by ło
głę bo ko ści więk szej niż 40 me trów (póź niej
się oka za ło, że mię dzy in ny mi to nas oca li -
ło). Wcze śniej spe cjal nie w tej wła śnie oko -
li cy wy bra łem miej sce na ba zę, chcia łem
bo wiem unik nąć przy jaz du „wa ria tów”,
któ rzy szu ka ją ogrom nych głę bo ko ści i na -
gmin nie się tam to pią. Ba za by ła tak do bra -
na, że by w za to ce – tam gdzie ćwi czy ły

oso by z kur su pod sta wo we go – nie by ło
wię cej niż 20 me trów, zaś po za za to ką, tam
gdzie pro wa dzi łem za ję cia z kur sem śred -

nim, nie by ło wię cej niż 40 m. Mia łem
dwóch part ne rów, jed ne go po le wej a dru -
gie go po pra wej stro nie. W tym miej scu mu -

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

fot. Niels Elgaard Larsen
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szę przy znać, że po pi li śmy po przed nie go
dnia po tę żnie przy gril lu. Oczy wi ście wie -
dzia łem, że nie na le ży te go ro bić, ale wła -
ści ciel kam pin gu przy niósł kil ka bu te lek, a
im pre za tak faj nie się krę ci ła… Nur ko wa li -
śmy po sto ku, zgod nie z pla nem. Naj pierw
czu łem się świet nie, kon takt z part ne ra mi
był bar dzo do bry, po tem by ło co raz głę biej
i…tu mam lu kę w pa mię ci, jak by „urwał mi

się film”. By łem świa do my tyl ko te go, że ist -
nie ję, lecz gdzie je stem i kim je stem – nie
wie dzia łem. Tak jak by na stą pił roz pad oso -
bo wo ści, stra ci łem sa me go sie bie. Bar dzo
się prze ra zi łem, ale nie mo głem nic zro bić,
nie mia łem żad ne go punk tu za cze pie nia,
nic od cze go mo żna by za cząć po wrót do
wła sne go ja. Wte dy za czą łem „kle pać” me -
cha nicz nie mo dli twę, któ rej na uczy ła mnie

ma ma, kie dy by łem ma ły. Ce lo wo uży wam
sło wa „kle pać” a nie „od ma wiać”, że by
pod kre ślić czy sto me cha nicz ny cha rak ter
czyn no ści. Po pro stu po wta rza łem je dy ne
sło wa, ja kie umia łem skle cić. Młó ci łem tak
na okrą gło „Oj cze Nasz” i „Zdro waś Ma -
rio”. Ni gdy nie by łem (i chy ba na dal nie je -
stem) za bar dzo re li gij ny. Fak tem jest
jed nak, że te go dnia oca li ła nas mo dli twa.
Oczy wi ście, jak wia do mo, skon cen tro wa -
nie się na do wol nej czyn no ści po ma ga
wyjść z nar ko zy. Ty le tyl ko, że ja już nie
mia łem nic in ne go, na czym mógł bym się
skon cen tro wać. Bez myśl nie po wta rza ne
sło wa z dzie ciń stwa to by ło je dy ne co mi
po zo sta ło, kie dy już wszyst ko stra ci łem. I
wte dy wró ci ła mi odro bi na trzeź wo ści. Na -
stęp ne, co pa mię tam, to wi dok piasz czy ste -
go dna, nad któ rym prze cież nie mie li śmy
pły nąć (bo mie li śmy wcze śniej za wró cić
pod gó rę), ale nad któ rym jed nak pły nie my!
Nie wiem, od jak daw na pły nie my, ale za
to wiem do kąd – do Afry ki! Po pro stu nie
za wró ci łem tam gdzie trze ba, lecz po sze -
dłem da lej w mo rze, a moi part ne rzy (bez -
gra nicz nie mi ufa ją cy, jak to czę sto by wa
na kur sach) – po pły nę li po pro stu ze mną.
Sa mi zresz tą też by li w cię żkiej nar ko zie.

fot. MaGa
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By li śmy na głę bo ko ści 40 me trów, po wie -
trza po szło już pew nie mnó stwo. Pró bo wa -
łem zo ba czyć na ma no me trze, ile jesz cze
jest po wie trza, ale nie mo głem od czy tać,
choć wzią łem do rę ki tar czę ma no me tru i
przy glą da łem się do brą chwi lę. Pa mię tam
jesz cze, że od dy cha łem bar dzo in ten syw -
nie. Po pa trzy łem na part ne rów. Cha rak te ry -
stycz ne „przy mu lo ne” oczy, ja kie już ty le
ra zy wi dy wa łem, po wie dzia ły mi, że ci lu -
dzie są już nar ko tycz nie „ugo to wa ni”. Po -
wo li, po du żym łu ku (że by ich nie
prze stra szyć), za czą łem za wra cać blo ku jąc
lek ko ra mie niem we wnętrz ne go ko le gę, ze -
wnętrz ne go zaś cią gnąc de li kat nie za rę -
kaw, że by mi nie od pły nął „po stycz nej”. To
są ty po we pa ten ty, sto so wa ne w szko le niu
na co dzień, więc mój apa rat na wy ko wy
wi docz nie dzia łał już wte dy do brze. Wzią -
łem do rę ki kom pas i ja koś uda ło mi się zo -
ba czyć strzał kę. Usta wiw szy gru pę na
wła ści wym kie run ku, po pły ną łem ka wa łek i
po chwi li zo ba czy łem pierw sze gła zy. Już
wie dzia łem, że jest do brze. Za mo ment za -
czę ło się skal ne ru mo wi sko. By li śmy u pod -
nó ża skal ne go sto ku. Po wo li wy cho dzi-
li śmy, a z ka żdym me trem by łem co raz
przy tom niej szy. Po wy nu rze niu moi part ne -

rzy wy lew nie dzię ko wa li mi za wspa nia łe
nur ko wa nie, naj pięk niej sze w ich ży ciu. W
ogó le się nie zo rien to wa li, że by li śmy jed ną
no gą w gro bie. Gdy by nie to, że w po rę
oprzy tom nia łem, po szli by śmy pro sto na
peł ne mo rze, nie wie dząc na wet co ro bi my.
Wszy scy trzej w cię żkiej nar ko zie, któ ra
jesz cze by się po tę go wa ła, bo prze cież czas
po by tu pod wo dą ta kże ma zna cze nie, a nie

tyl ko głę bo kość. Po wie trze by się po wo li
koń czy ło… i pew nie by nas na wet ni gdy
nie zna leź li… Ad ria tyk po łknął by trzech
nur ków jak szczu pak płot kę. Do dać jesz cze
trze ba, że z ca łą pew no ścią nic by nam nie
po mo gło, gdy by w tym miej scu stok da lej
opa dał, a nie wy płasz czał się. Po szli by śmy
da lej w dół, na do wol ną głę bo kość, ja ka by
tyl ko by ła.

fot. Karel Hrdina
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Ko men tarz
No tak…Mam na koń cu ję zy ka, że te go

ty pu za cho wa nie, jak upi cie się z kur san ta -
mi, a na stęp ne go dnia głę bo kie nur ko wa nie
z ni mi jest skraj nie na gan ne. Po nie waż jed -
nak na pi sa łem we wstę pie do tej ksią żki, że
mó wić bę dzie my o spra wie, a nie o lu -
dziach, więc niech już tak zo sta nie. Przy -
pa dek jest bar dzo wa żny i dość do brze
opi sa ny. Nie wie le jest do ko men to wa nia.
Im pre zy al ko ho lo we zda rza ją się na wy jaz -

dach nur ko wych i po mi mo roz ma itych su -
ro wych re gu la mi nów, zda rzać się bę dą. Pa -
mię tam wła sne po cząt ki ka rie ry
in struk tor skiej, kie dy rów nież nie umia łem
ich uni kać. Wy pa da jed nak na stęp ne go
dnia po ta kich im pre zach przy naj mniej nie
wy ko ny wać nur ko wań głę bo kich (sko ro już
z przy czyn or ga ni za cyj nych nie spo sób w
ogó le po wstrzy mać się od re ali za cji pro gra -
mu). Pro wa dząc przez wie le lat ba zę nur -
ko wą w Chor wa cji za uwa ży łem, że pod

ko niec la ta wie ją tam sil ne wia try z po łu -
dnia, tzw. Ju go. Pod no szą one sil ną i nie -
bez piecz ną fa lę, któ ra mo że być po wo dem
od wo ła nia nur ko wań na dzień czy dwa.
Wte dy wła śnie by stry or ga ni za tor po wi nien
prze pro wa dzić hucz ną im pre zę z gril lem,
śpie wa mi i al ko ho lem. Sko ro już (ze wzglę -
du na oby czaj tu ry stycz ny) kie dyś i tak mu -
si to na stą pić, niech cho ciaż bę dzie to w
okre sie, gdy się nie nur ku je. Na uwa gę za -
słu gu je rów nież, pod kre śla ne przez au to ra
tek stu, bez gra nicz ne za ufa nie, ja kim uczest -
ni cy kur su da rzą in struk to ra. Jest fak tem, że
in struk tor jest czę sto ob da rza ny (wła ści wie
„za dar mo”) ogrom nym au to ry te tem. Au to -
ry tet ten trze ba umieć udźwi gnąć i do praw -
dy nie wie lu to po tra fi. Do te go te ma tu
bę dzie my jesz cze wra cać. W opi sa nym
zda rze niu part ne rzy ufa li in struk to ro wi tak
bar dzo, że w ogó le go nie kon tro lo wa li. Pły -
nę li tam, gdzie on i na wet nie wy mie nia li z
nim zna ków, co jest po wa żnym błę dem.
Za pew ne by li prze ko na ni, że nur ku jąc z tak
sil nym part ne rem są już cał ko wi cie bez -
piecz ni. Przy oka zji war to wy ja śnić pew ne
czę sto spo ty ka ne nie po ro zu mie nie. Nie po
to nur ku je się z part ne rem, że by w po trze -
bie móc na nie go li czyć, lecz po to, by w

fot. Alex Proimos
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po trze bie on mógł li czyć na nas. Wy ja śnie -
nie tych kwe stii w pro sty spo sób jest nie mo -
żli we. Zro zu mie nie ich mu si przyjść z
cza sem. W ka żdym ra zie błę dem jest, już
od fa zy pla no wa nia nur ko wa nia, li cze nie
na to, że w sy tu acji awa ryj nej part ner nam
po mo że. Na le ży tak pla no wać nur ko wa nie,
dbać o wła sną spraw ność, wy szko le nie,
przy go to wa nie czy kon fi gu ra cję sprzę tu, że -
by śmy to my mo gli być po moc ni, a nie
ocze ki wa li po mo cy. Jak po wie dział pe wien
do świad czo ny in struk tor nur ko wa nia – nie

wol no wi sieć na part ne rze, jak dziu ra wa ka -
po ta na gwoź dziu. Je że li wszy scy nur ko wie
w ze spo le po dej dą do spra wy w ta ki spo -
sób, że by wię cej ze spo ło wi z sie bie da wać
niż od nie go ocze ki wać, to nie ma mo żli -
wo ści, że by ko mu kol wiek sta ło się co kol -
wiek złe go.

Wię cej da wać niż brać to ge ne ral na za -
sa da ży cio wa, a nie tyl ko nur ko wa.

To masz Stru gal ski

Po wy ższy tekst za wie ra frag men ty be st sel le -
ro wej ksią żki To ma sza Stru gal skie go „Wy pad ki
nur ko we – ana li za gorz kich do świad czeń”. Tę
i po zo sta łe ksią żki te go au to ra mo żna ku pić tu:
http://ksie gar nia.iknt.pl/se arch/se arch?se -
arch=Stru gal ski 

Au tor jest in struk to rem nur ko wa nia, a ta kże
ad wo ka tem, dok to rem na uk praw nych, pro wa -
dzi wła sną Kan ce la rię Ad wo kac ką www.ad wo -
kat.stru gal ski.pl  Jest zwo len ni kiem su ro wej,
wy so kiej od po wie dzial no ści or ga ni za to rów
spor tu czy re kre acji za bez pie czeń stwo uczest -
ni ków. W cza sach gdy pro wa dził ba zy nur ko -
we, w pro wa dzo nych przez nie go ba zach w
Pol sce i za gra ni cą, przez bli sko 20 lat ni gdy
nie zda rzył się wy pa dek.

Czy nie myślałeś 

o wypromowaniu się na

łamach naszej gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo nawiąże

współpracę z au to rami ar ty ku -

łów. Je że li znasz się na fo to gra fii

pod wod nej, nur ko wa niu, sprzę -

cie nur ko wym, szko le niu płe two -

nur ków  i chcesz za ist nieć w

świe cie na pisz do nas. Twój ar ty -

kuł mo że być opu bli ko wa ny.

Współ pra ca z na mi nie jest od -

płat na. W za mian za to ofe ru je -

my Ci jed nak pro mo cję w

re no mo wa nym ma ga zy nie, za -

miesz cze nie Two je go zdję cia

oraz da nych kon tak to wych. Na

ar ty ku ły cze ka my do 20 każ de -

go mie sią ca pod ad re sem

http://nu ras.in fo/.

http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Zapraszamy
na szkolenia
Sidemount 

i Sidemout Tech
w Centrum Nurkowym

Bestdivers
Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl

tel.601321557

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja
elek tro nicz na) po szu ku je au to -
rów ar ty ku łów. Je że li znasz się
na fo to gra fii pod wod nej, nur ko -
wa niu, sprzę cie nur ko wym, szko -
le niu płe two nur ków  i chcesz
za ist nieć w świe cie na pisz do
nas. Twój ar ty kuł mo że być opu -
bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi
nie jest od płat na. W za mian za
to ofe ru je my Ci jed nak pro mo -
cję w re no mo wa nym ma ga zy -
nie, za miesz cze nie Two je go
zdję cia oraz da nych kon tak to -
wych. Na ar ty ku ły cze ka my do
20 każ de go mie sią ca pod ad -
re sem http://nu ras.in fo/?wy sy la -
nie -ar ty ku low,8.

Redakcja Magazynu 
Nuras.info - kontak:
wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
http://www.cmas.pl
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W dniach 23- 26 wrze śnia, a dla
uczest ni ków szko le nia li no we go na -
wet dzień wcze śniej, od by ła się ko -
lej na edy cja Warsz ta tów SPE LE Onur-
ko wa nia. Za ję cia od by wa ły się na
Przy sta ni AZS Ba gry, w tym kra kow -
skim akwe nie prze pro wa dzi li śmy ta -
kże nur ko wa nia. Go ścił nas Ra dek
Jur kow ski i Klub 5 Fal. Uczy li śmy się
i ćwi czy li śmy – jak za wsze – w ka -
me ral nej at mos fe rze, któ ra sprzy ja
przy swa ja niu wie dzy i do kład ne mu
przy glą da niu się ka żde mu z uczest -
ni ków przez in struk to ra.

Gdy po raz pierw szy pa dła pro po zy cja
prze pro wa dze nia Warsz ta tów na Ba grach,
po my śla łem so bie, co to za akwen? Sły sza -
łem, że le d wie kil ka me trów głę bo ko ści, że
to ja kieś sta re wy ro bi sko. Czy mo żna tam

Warsztaty SPELEOnurkowania,
wrzesień 2016

fot. Anna Budziarek
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uczyć nur ko wań ja ski nio wych? Nie zna łem
te go miej sca, więc po sta no wi łem zor ga ni -
zo wać roz po zna nie bo jem. Mo im zda niem
w płyt kiej wo dzie szyb ciej wy cho dzą ró żne
błę dy, zwy kle szko lę na głę bo ko ści w gra ni -
cach 5-6 m, więc jej brak mi nie prze szka -

dzał. Akwen wy ma gał przy go to wań pod ką -
tem szko le nia ja ski nio we go, ale za jął się
tym Ra dek Jur kow ski.

Dno zbior ni ka jest zró żni co wa ne, za rów -
no mu li ste jak i piasz czy ste. Tro chę bra ku -
je pio no wych ścian i ka mien ne go spą gu, ale

do pod sta wo wych tech nik, któ re ćwi czy li -
śmy, ta kie wa run ki – jak się oka za ło – w zu -
peł no ści wy star czy ły.

Z mo je go, in struk tor skie go, punk tu wi -
dze nia by ło to w su mie pięć dni szko le nio -
wych. Je den dzień tech nik li no wych –
ab sol went Warsz ta tów sprzed lat, a obec -
nie spe cja li sta tech nik li no wych Łu kasz Ko -
rek „Ko ri” na uczał i po ka zy wał, jak się
po słu gi wać sprzę tem li no wym. Na stęp nie
czte ry dni szko leń pod wod nych, pod czas
któ rych sta ra łem się przy bli żyć uczest ni kom
spe cy fi kę nur ko wa nia pod stro pem, zwra -
ca jąc uwa gę na ich bez pie czeń stwo, pe -
wien cha rak te ry stycz ny spo sób my śle nia i
tech ni ki, dzię ki któ rym ma ją szan sę prze żyć
pod wo dą w ja ski ni w ra zie ja kie go kol wiek
pro ble mu, za rów no gdy bę dą nur ko wa li so -
lo, jak i w ze spo le, a ta kże nie za le żnie od
kon fi gu ra cji – czy to bocz nej, czy ple co wej.
Mo im zda niem – uda ło się. Oczy wi ście
czte ry dni to tyl ko pre lu dium do spe le onur -
ko wa nia. Te raz uczest ni cy mu szą opa no -
wać po zna ne tech ni ki w stop niu
do sko na łym i po ka zać, że no wo na by ty
spo sób my śle nia stał się ich spo so bem. Gdy
bę dą go to wi, po je dzie my do ja skiń roz wi -
jać umie jęt no ści nur ko wa nia ja ski nio we go i

fot. Anna Budziarek
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spe le onur ko wa nia. Za pew ne póź ną wio sną
lub la tem, na mo je ulu bio ne Bał ka ny. Ale
wra ca jąc do wspo mnień – opi sał bym je
znacz nie mniej cie ka wie niż uczest ni cy,
po pro si łem więc dwóch z nich, Mi cha ła
Soj kę i Bart ka Pi ta lę, by opo wie dzie li o nich
z wła snej per spek ty wy.

Bar tek Warsz ta ty pod su mo wał dość krót ko:
„Nie wąt pli wie jest to du ża daw ka cał -

kiem nie spo ty ka nej wie dzy. Uwa żam się za
oso bę w mia rę ob la ta ną w nur ko wym świe -
cie, a jed nak Hon za pa ten ty, pa ten ci ki i gu -
mecz ki ro bią nie za po mnia ne wra że nie.
War to na pew no po znać te tech ni ki, bo jest
to wie dza, któ rą ma ło kto, wy da je mi się,
po sia da. Wia do mo – wszy scy sto su ją „ko -
szer ny” DIR, a kon fi gu ra cja fran cu ska jest
ja koś znacz nie mniej po pu lar na. Po tych
kil ku nur ko wa niach do strze gam głę bo ki
sens jej sto so wa nia, cho ciaż cię żko się
prze sta wić bę dąc już ob la ta nym w cał kiem
in nej kon fi gu ra cji. Trze ba spró bo wać, że by
się prze ko nać, że war to. Na gę bę nie da ra -
dy. Do dat ko wo otwie ra się zu peł nie no we
po le ma new ru i uroz ma ice nia wi zyt pod
wo dą – doj ście do wpra wy umo żli wia ją cej
wy cię cie się z po rę czów ki w re al nych wa -

run kach za gro że nia, a nie daj Bo że bez wi -
docz no ści, zaj mie na pew no wie le go dzin z
tych spę dzo nych prze ze mnie pod wo dą.
Po pro wa dzą cym wi dać z ko lei, że to co
mó wi, to nie wie dza ksią żko wa. Od ra zu
wia do mo, że ma się do czy nie nia z oso bą,
któ ra ży je tym te ma tem i mo że być uwa ża -

na za au to ry tet. Pod su mo wu jąc: warsz ta ty
zde cy do wa nie war te są prze ży cia, na wet
dla oso by nie pla nu ją cej w naj bli ższej przy -
szło ści re gu lar nych wi zyt w ja ski niach.
Uczą my śle nia, roz wią zy wa nia pro ble mów
i ogól nie oby cia ze sprzę tem oraz sza cun ku
dla nie go.”

fot. Anna Budziarek
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Mi chał Soj ka do kład nie opi sał po szcze -
gól ne dni i ele men ty szko le nia:

Na warsz ta ty przy sze dłem, aby prze ko -
nać się, czy to ca łe over hea to coś dla mnie,

czy na pew no te go chcę. Py ta nie – czy chcę
cze goś wię cej – to wa rzy szy ło mi pod czas
ca łych warsz ta tów. Te ścio wa stwier dzi ła,
że zwa rio wa łem już cał kiem…

Pią tek: Cho le ra, spóź nio ny. Wszy scy
cze ka ją. No nic, wej ścia nie mia łem zbyt
do bre go, ale mo że ja koś bę dzie. Do brze, że
ku pi łem no życz ki, to zła pię ja kieś plu sy.
Dzień mi ja, a ja wraz z ka żdą go dzi ną co -
raz bar dziej my ślę – wa riat ko lej ny, któ ry
uwiel bia pa ten ty ma de by GRO ZA. Gu ma
ze sta rej dęt ki i si lver ta pe naj lep szym przy -
ja cie lem nur ka ja ski nio we go, no szak z de -
ski z Car re fo ura wy mia ta itd… No nic,
zo ba czy my co bę dzie ju tro. Do brze, że nie
po wie dzia łem, że idę na te part ner skie
czwar te go dnia.

So bo ta: Wpa dam ra no. Pa trzę, że nie je -
stem ostat ni. OK, dziś zro bi my coś cie ka -
we go. Dziś zo ba czę co i jak. No wa
kon fi gu ra cja sprzę to wa. Si de mo unt na gum -
kach ze sta rej dęt ki. Raz się ży je, w koń cu
przy sze dłem tu na uczyć się cze goś no we -
go. Kal ku lu ję so bie w gło wie, że uprząż
pew nej pol skiej fir my to ja kieś 1600 zł z
wo rem. Koszt wy ko na nia mo jej, bez wo ra,
to ja kieś 160 zł (4 ka ra bin ki) + sta ra dęt ka
sa mo cho do wa. No i ko lej na spra wa, czło -

fot. Anna Budziarek
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wiek nie przy go to wa ny sprzę to wo do warsz -
ta tów ja ski nio wych nie po sia da ko ło wrot ka.
To wła śnie ja. Ku po wać czy nie ku po wać
za chwa la ny przez go ścia ko ło wro tek – za -

sta na wia łem się nad tym do koń ca. Bio rę
ko ło wro tek od „pre ze sa” z klu bu. Nie wy -
glą da jak ich, ale mo że da ra dę. Jak się po -
tem oka za ło, nie dał. Pierw sze za ję cia
te re no we, czy li po rę czo wa nie na po -
wierzch ni. Spo ko. Nie do koń ca ide al nie,
ale chy ba bym prze żył w tym ja kże nie bez -

piecz nym śro do wi sku over he ad. Po ru sza nie
się, pil no wa nie, że by to do brze by ło za sta -
bi li zo wa ne i OK. Mo żna wcho dzić do wo -
dy. (…) Po pły nę li śmy. Ko lej no ści nie
pa mię tam, ale ja koś do pły nę li śmy do miej -
sca, gdzie Hon zo po ka zu je, że za wra ca my.
OK! Jak wra ca my, to wra ca my. Po tem oka -

fot. Bartlomiej Pitala fot. Bartlomiej Pitala
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za ło się, że zbli ża li śmy się do hi po te tycz -
ne go koń ca „ja ski ni”. Wszyst ko faj nie, do -
pó ki nie do szło do pły wa nia na ple cach.
Mo je ja kże „fan ta stycz ne” zdol no ści spo -
wo do wa ły pod nie sie nie pięk ne go, czar ne -
go mu łu wo kół złom ka – wra ku bę dą ce go
miej scem ćwi czeń. Ży ję, bo wi dzę złom ka

i chło pa ków, ale coś mi nie gra. Li czę chło -
pa ków i cią gle coś jest nie tak. W koń cu
wiem (jed nak in te li gen cja pod wo dą spa da
wię cej niż 50% ). Bra ku je jed ne go. Wi docz -
ność w ba gnie nie jest zbyt do bra, pew nie
le wi tu je gdzieś obok. A tu Hon zo wy ska ku -
je z py ta niem – gdzie jest nu rek nu mer 4?.

Wzru szam ra mio na mi. Za czy na ją się po -
szu ki wa nia. Hon zo gdzieś tam pły wa, a my
we so ło so bie wi si my. Po mny swe go wy czy -
nu, z pew ną do zą nie śmia ło ści, coś tam sta -
ram się zro bić, ale śred nio wy cho dzi. Nic

fot. Bartlomiej Pitala fot. Bartlomiej Pitala
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to, zgu ba się zna la zła i le ci my po rę czo wać.
Ma ska precz i ko lej ny psia kost ka zonk. Za -
po mnia łem, że mam kask na swo im łbie. To
nic, po pra wi łem ją tak, że by by ła peł na wo -

dy i wsa dzi łem na twarz. Pły nę, pły nę i świ -
ta mi, że mie li śmy zro bić zmia nę ma ski.
Wy sze dłem ze swo je go cią gu. Je stem w kie -
run ku wyj ścia i po sta no wi łem zmie nić ma -
skę. Si łu ję się z ka skiem (nie mój,
po ży czo ny). Zdją łem. Wi si so bie na ka blu
od la tar ki obok mnie. Zdją łem ma skę i się -
gam po za pa so wą. Wy cią gam i nie mo gę
na ma cać pa ska. Klnę pod wo dą i za kła dam
sta rą ma skę. Oczysz czam i wi dzę, jak we -
so ło pa sek w dru giej ma sce so bie dyn da z
jed nej stro ny, bo za sto so wa na kon struk cja
(ro dem z lat 20. XX wie ku) za wio dła. Cóż,
te raz wiem, że sprze dam tę ma skę. Ja ko ide -
al ną do nur ko wa nia ja ski nio we go, pła ską,
bez opra wek, miesz czą cą się w ka żdej kie -
sze ni. Do bra, po ra za koń czyć tę kom pro mi -
ta cję. Po wyj ściu oma wia my so bie
nur ko wa nie. Nie ste ty nie mia łem zbyt wie -
le do po wie dze nia. Ogól nie nie by łem z sie -
bie zbyt za do wo lo ny. Cie szy łem się, że
wal czy łem sam ze so bą i nie mu sia łem „ra -
to wać” in nych, bo to by się źle skoń czy ło.
Po ko lej nych nu rach wy cho dzi my, kla ru je -
my się i koń czy my pięk ny dzień. Dziś jest
le piej, już po ma łu do cie ra do mnie to, co
ma do trzeć. To nie śro do wi sko jest dla cie -
bie nie bez piecz ne. Sam so bie zro bisz

krzyw dę więk szą niż over he ad jest w sta nie
ci zro bić…

Nie dzie la: Pe łen za pa łu wpa dam na za -
ję cia. Lek ko spóź nio ny, bo Bie dron ka jed -
nak nie jest tak bli sko. Dziś to, co ty gry ski

fot. Bartlomiej Pitala fot. Radolaw Jurkowski
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lu bią naj bar dziej. Bę dzie my się wy ci nać.
No to lux, prze żyj my wstęp teo re tycz ny i
chodź my na ćwi cze nia po wierzch nio we.
Po po łu dniu za go ści ła pięk na po go da. Mi -
lut ko, mo żna w cie peł ku mię dzy drze wa mi
po roz cią gać po rę czów ki. Naj pierw po kaz.
Łe ee… ja kie to ła twe (oczy wi ście jak ktoś ci

mó wi, co masz ro bić). Gum ki jed nak się
przy da ją. Pierw sze pró by na lu za ka, wszyst -
ko wi dzę, wszyst ko czu ję, jest OK. No to
utrud nij my so bie i za łó żmy rę ka wi ce su che.
Pierw sze czte ry ru chy w po rząd ku. Ale co
zro bić z tą cie niut ką po rę czów ką w gru -
bych rę ka wi cach? Jak za wią zać su peł bez

zgu bie nia któ re goś koń ca? Da łem ra dę. Ja -
koś da się to zro bić. Po pa ru ra zach bez
więk szych trud no ści. Jest do brze, to mo że
jesz cze trud niej? Ciem na ma ska! No to za -
czy na my, mo ja obłęd na po ma rań czo wa
blu za mnie grze je, to da je my. Do sze dłem
do pierw sze go cię cia i zonk. Hm… to jak to
się wią za ło ten su peł? Nie czu ję, nie wi dzę,
czy na pew no do brze za wią za łem? Ale

fot. Radolaw Jurkowski fot. Radolaw Jurkowski
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ufam so bie. Prze cież to ćwi czy łem... To le -
ci my da lej. Dwie pę tle i zwią zać je ra zem.
Ale gdzie te pę tle? Kur na, tu jest ty le tej lin -
ki... Czy ja na pew no wią żę do bre od cin ki
tych li nek? Tak. Za wią za ne. Ko le dzy się
zbi ja ją, że ga dam do sie bie, gdy to ro bię.
Pod wo dą bę dę mil czał. Obie cu ję! Do bra,
pę tle zwią za ne, zo sta ły trzy ostat nie cię cia
i po wi nie nem być wol ny. Ciach 1. Od ci -

nam ko ło wro tek. Uda ło się, mo gę go skla ro -
wać, bo już nie jest mi po trzeb ny. Ciach 2.
Od ci nam jed ną część wią żą cą mnie z po rę -
czów ką. Uda ło się, zo sta ło jed no osta nie
cię cie. Ale ja koś tak bli sko mnie to wy pa da,
coś po psu łem, coś źle zro bi łem…Ciach 3. I
już wiem pod czas cię cia, że coś po szło nie
tak. Oczy wi ście mam to gdzieś, mo że mnie

za lać, by le bym prze żył. Le cę wzdłuż po rę -
czów ki do wyj ścia, zdej mu ję ciem ną ma skę
i już wiem. Mo ja obłęd na po ma rań czo wa
blu za ma no wą dziu rę. No cóż, trze ba ku -
pić ja kąś na szyw kę nur ko wą.

Ćwi cze nia po wierzch nio we za koń czo ne.
Pa ku je my się do wo dy. Plan ta ki jak wczo -
raj + kar to wa nie, bo wczo raj nie wy szło.

fot. Radolaw Jurkowski fot. Radolaw Jurkowski
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Roz kła da my cią gi i ćwi czy my. Znów wy -
cho dze nie bez ma ski i in ne pod sta wo we
ćwi cze nia. W koń cu pod pły wa Hon zo i
mó wi, że plą cze. No do bra, to plą cze my.
Wi dzę wszyst ko (za plą ta nie na stą pi ło w
stre fie bez mu ło wej). Nie by ło to ta kie strasz -

ne, jak my śla łem, że bę dzie. Wy ciąć się
uda ło. Czy żby za słu ga ćwi czeń po wierzch -
nio wych? Nie wy bra łem wa rian tu z czar ną
ma ską. Czy ża łu ję, nie wiem. Czar na ma -
ska po ka za ła swą moc in nym ra zem. Po
tym nur ko wa niu by ło cał kiem sym pa tycz -

nie. Szyb kie pod su mo wa nie. Stan dar do wo
nikt nie miał więk szych pro ble mów pod
wo dą. Ale czy ktoś je kie dyś miał? Nie no,
co wy! Za po wiedź ko lej ne go dnia jest faj -
na. Wresz cie ze spo łów ka! Pe łen na dziei
spa dam do dom ku.

Po nie dzia łek: No i cóż, ostat ni dzień
warsz ta tów. Bę dzie faj nie. Wiem, że to in -
ny te mat, bo to nur ko wa nie part ner skie.
Wra cam do swo jej pod sta wo wej kon fi gu ra -
cji, czy li twin na ple cy. Ale ma ła mo dy fi ka -
cja: dwa dłu gie ma no me try i za krę co ny
se pa ra tor. Na po cząt ku stan dar do wo wy -
kład i ja koś ten czas le ci. No we wia do mo -
ści do ty czą ce nur ko wań ze spo ło wych. W
koń cu le ci my na dwór/po le (* nie po trzeb ne
skre ślić) i za czy na my. Za czy na my z jed ną
po rę czów ką. Roz wi nię ta. Te raz two rzy my
ze spół nur ko wy. Ma my so bie usta lić kto,
jak, na któ rej po zy cji. I już zonk. Czte ry
oso by śred nio mo gą się do ga dać? Dziw na
spra wa. Ja koś te ćwi cze nia uda je się skoń -
czyć, ale w gło wie kieł ku je zia ren ko: coś
jest bar dzo nie tak. Za czy na my sy tu acje
awa ryj ne. Zgu bie nie człon ka ze spo łu, brak
ga zu, awa ria świa tła. Nic nie wy cho dzi do -
brze. Co jest... Prze cież wiem, jak to zro bić.
Resz ta też wie. Ale czy na pew no? Już za -

fot. Radolaw Jurkowski
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czy na się nie pew ność. Uzna je my, że wy -
star czy te go ćwi cze nia na po wierzch ni,
chce my zo ba czyć, jak nam to wyj dzie pod
wo dą.

I znów pro blem. Ale po ko lei. Układ ta ki
jak był na po wierzch ni. Przy go to wa nie do
za nu rze nia. Nu ra my. Po wstęp nych trud no -
ściach wresz cie wi dać współ pra cę ze spo łu.
Mi ja my ru rę i na gle coś chy ba nie tak z po -

rę czów ką. Nie usta bi li zo wa na? Zer wa ła się?
A mo że to ja mam kło po ty z pły wal no ścią?
Dwa dni w in nej kon fi gu ra cji i za po mnia -
łem jak się nur ku je w twi nie? Skup się, bo
lu dzi „za bi jesz”! Pierw szy py ta, czy OK?
Mó wię: OK. Py tam Trze cie go czy OK? Jest
OK. Ale… pa trzę na je go rę kę na po rę czów -
ce i już wszyst ko wiem. Gdy by nie mo kre
rę ka wi ce, to pew nie wbił by so bie pa znok -
cie w dłoń, tak kur czo wo trzy mał tę po rę -
czów kę. Bę dzie cie ka wie. Wi dzę Czwar te-
go. Zre zy gno wa ny i ja kiś ta ki, jak by miał
dość te go nur ko wa nia. Wi dzę, że nie ma
ocho ty pil no wać po rę czów ki, bo pew nie
wi dział cze mu ona się tak za cho wu je. W
koń cu po wód był przed nim w szy ku. No
nic, le ci my da lej. Za chwi lę ko lej ny pro -
blem. Trze ci za gu bił ko le gę i nie za uwa żył.
Trze ba szu kać. Roz wi jam ze szpul ki bocz ne
cią gi w po szu ki wa niu za gu bio ne go (za cho -
wu ję się jak kre tyn, prze cież nie ma go za -
pew ne już od ja kie goś cza su, to po cho le rę
szu kam go w tym miej scu – ta re flek sja przy -
szła do pie ro na omó wie niu, po uwa gach
Hon za). Roz wi jam dru gi, a po tem trze ci
bocz ny ciąg i Pierw szy ko le ga po ka zu je mi,
że za gu bio ny od na lazł się. Uff. To mo że już
bę dzie nor mal nie. Od na le zio ny ma awa rię

świa tła. Bio rę go za sie bie po mię dzy ze spół,
a sam le cę na po zy cję nu mer 1, ale gu bię
się. Tra cę kon takt z po rę czów ką i je stem w
czar nej d… Tym cza sem za sko cze nie. Uda -
ło się, wi dzę ko niec ja ski ni. Na gle nie mo gę
za czerp nąć tchu, ki pie ron? Pa trzę na ma -
no me try. Brak po wie trza. Umie ram? Gdzie
ze spół? Pa ra liż. Co zro bić? Cze kam jak
przy spa wa ny na koń cu ja ski ni? Na gle za rys

fot. Radolaw Jurkowski fot. Radolaw Jurkowski
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syl wet ki. To chy ba Pierw szy na po rę czy pły -
nie w tym kie run ku. Po ka zu ję mu, że z ga -
zem pro blem, daj mi coś. Bar tek rwie z
płe twy do mnie (nu ra my ra zem na co dzień,
więc ja koś tak do brze nam się pły wa). Ko -
lej ny błąd: ze spół ro ze rwa ny. Bar tek da je mi
gaz. Mó wię mu – wra ca my. Koń czy my, na
dziś mam dość. Wra ca my po po rę czy. Wi -

dzę Trze cie go, po ka zu ję mu, że nie mam
ga zu, je stem na cyc ku i wra ca my do wyj -
ścia, a ten stoi. Za du żo na raz mu po ka za -
łem. Po ka zu ję je den znak: do wyj ścia,
ko niec nur ko wa nia. On da lej stoi. Od cię ło
chło pa ka. Nar ko za? Pa ra liż? Co on pa lił
przed tym nur ko wa niem? Do bra, Hon zo po -
ka zu je ko niec.

Osta nie nur ko wa nie bar dzo ja sno mi po -
ka za ło, jak la wi no wo ro sną pro ble my w ze -
spo le nur ko wym. Jed na oso ba spo wo-
do wa ła ku pę nie szczęść. My ślę, że na
chwi lę obec ną bar dziej skła niał bym się do
nur ko wań so lo niż w ja kim kol wiek ze spo le.
Na pew no nie w ze spo le, z któ rym ni gdy
nie nur ko wa łem.

fot. Bartlomiej Pitala
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Pod su mo wa nie warsz ta tów:
Dzię ki, Hon zo, za po ka za nie wierz choł -

ka gó ry lo do wej. Po tych warsz ta tach wiem,
że chcę te go. W ja ki spo sób, so lo czy ze -
spół, nie po tra fię od po wie dzieć. So lo jest o
ty le do bre, że po le gam tyl ko na so bie.
Wiem co po tra fię, jak je stem wy szko lo ny.
Znam swo ją psy chi kę. Wiem, co mnie prze -
ra ża i cze go się bo ję. Jak opa no wać swo je

lę ki też już tro chę wiem (au to bus z „pre ze -
sem” dał mi pew ne wska zów ki). Po za tym
wo lę roz wią zy wać swo je pro ble my, a nie
za sta na wiać się, czy oso ba, z któ rą aku rat
nur ku ję nie ro bi w ga cie ze stra chu lub czy
do brze so bie po li czy ła ga zy i pil nu je zu ży -
cia. Dru ga stro na me da lu jest z ko lei ta ka,
że jak masz zgra ny ze spół lu dzi nur ku ją -
cych ze so bą w ró żnych wa run kach i ma ją -

cych spo ro sy tu acji za so bą, to jest świet nie.
Wiesz, że mo żesz po le gać na part ne rach.
Znasz ich re ak cje. Wiesz, że po mo gą. Ale
zna leźć ta kich lu dzi? To już jest cał kiem in -
ny pro blem.

Hon zo, po ka za łeś mi, że tak na praw dę to
naj więk szym wro giem w over he ad czło -
wiek jest sam dla sie bie. Mo ja psy che mnie
za bi je lub wzmoc ni. Tak więc tre ning i tre -
ning. Da łeś wska zów ki, co i jak ro bić i mam
na dzie ję, że kie dyś bę dę mógł do sko na lić
się da lej z To bą. Mo że na ja kiejś wy pra wie?
Jesz cze raz dzię ki za po ka za nie in ne go wy -
mia ru nur ko wa nia.

W Warsz ta tach uczest ni czy li: Mi chał
Soj ka, Bar tło miej Pi ta la, Mi chał Pahl i Piotr
Lu ba czew ski, pro wa dził Do mi nik Gra czyk
„Hon zo”. Go ści li śmy ta kże Jur ka Le li to, Jar -
ka Ma li now skie go z Be atą Nie by lic ką oraz
An nę Bu dzia rek.

Dzię ku je my AZS Ba gry i Klu bo wi 5 Fal
za go ści nę i mi łe to wa rzy stwo, a bra ciom
Za piór z Ar ma da Fi nan se za uroz ma ice nie
cza su spę dza ne go w Kra ko wie.

Mi chał Soj ka, 

Bar tło miej Pi ta la,

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”
fot. Anna Budziarek
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Dro ga pro wa dzi ła przez gę ste za ro śla i
śli ską ściół kę le śną. Po dwóch kur sach tam
i z po wro tem uda ło nam się zło żyć sprzęt
w szyb kim tem pie i tak też chcie li śmy wejść
do wo dy. Oka za ło się to trud niej sze niż za -
kła da li śmy. Pierw szy po szedł Łu kasz i od
ra zu na brze gu wpadł w muł po uda. Prze -
do stał się na głęb szą wo dę tyl ko i wy łącz nie
idąc na czwo ra kach. Ru szy łam za raz za

nim i mi mo rad ja kich mi udzie lił, nie by ło
ła two. Po cię żkim czoł ga niu się oraz za pa -
da niu w gę stym mu le, w przy gnia ta ją cym
mnie sprzę cie, do tar łam do wo dy na ty le
głę bo kiej, aby móc od pły nąć. Nie mam po -
ję cia, jak Emil to wy ko nał z twi nem na ple -
cach, ale do tarł do na szej dwój ki, we dług
mo jej opi nii, dość szyb ko.

Po mi mo bar dzo nie do god nych wa run -

Ekspedycja wigierska

jezioro Białe
Po wo li za my ka my pro jekt (Wy)nu rze ni. Eks pe dy cja wi gier ska, a mi mo to w

nie dzie lę uda ło nam się za nur ko wać w no wym je zio rze. Bia łe, bo tak owo je -
zio ro się na zy wa, jest oto czo ne przez trzci ny, ba gni ste i mu li ste brze gi oraz gę -
sty las. Znaj du je się obok je zio ra Kró ló wek, za je zio rem Ga łę zi stym, a do jazd
do nie go nie na le ży do naj prost szych. Co praw da jest tam dro ga i mo żna nią
je chać, jed nak w pew nym mo men cie za czy na stro mo opa dać w dół, na stęp nie
są dwa ostre za krę ty i na tym ko niec. Czyli da lej las i brak mo żli wo ści jaz dy
sa mo cho dem, no mo że ktoś dał by ra dę qu adem. My za par ko wa li śmy tuż przed
zjaz dem, co wią za ło się z dźwi ga niem ca łe go sprzę tu nad je zio ro.
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ków pa nu ją cych na brze gu, sa ma wo da by -
ła za ska ku ją co przej rzy sta, choć nie za głę -
bo ka. Po cząt ko wo po szli śmy w głąb
je zio ra, aby spraw dzić je go głę bo kość. Po
ośmiu mi nu tach za wró ci li śmy, po nie waż
za wie si na na 6,5 m by ła ta ka gę sta, że prze -
sta li śmy sie bie na wza jem wi dzieć. Dal sza
pod róż za tem nie mia ła sen su i skrę ci li śmy

w pra wo w kie run ku li to ra lu. A tam pięk na
pod wod na ro ślin ność, choć ryb nie by ło. Po
do brych dwu dzie stu mi nu tach pły nię cia,
już w dro dze po wrot nej, po ja wił się ol brzy -
mi lin. Po dob no Emil wi dział ta kże szczu -
pa ka czę ścio wo za nu rzo ne go w mu le, ale
nie uda ło nam się go uwiecz nić na fil mie
bądź zdję ciach.

Po nur ko wa niu cze ka ła nas ta sa ma dro -
ga wyj ścia co wej ścia. Po sta no wi łam
spraw dzić in ne miej sce, co wca le nie by ło
ła twiej sze, wręcz bym rze kła, że trud niej -
sze. Mi mo bra ku sprzę tu, któ ry od da łam
mę żo wi, wyj ście oka za ło się dłu ższe i bar -
dziej grzą skie niż wej ście. Nic in ne go mi
nie po zo sta ło, jak brnąć przed sie bie. Pa no -



Nuras.info 10/2016

78

wie wy szli w tym sa mym miej scu co we szli
i ja koś ła two im po szło. Na sze zma ga nia fo -
to gra fo wa li z brze gu Hu bert z Mi ło szem, co
za owo co wa ło nie ty po wym ma te ria łem do -
wo do wym. Hu bert opo wie dział, jak po za -
nu rze niu za czę ły la tać nad na mi ry bi twy, a
w ślad za bą bla mi po wie trza za nur ko wał
kor mo ran i za raz wy pły nął. Ca łe za mie sza -

nie ob ser wo wał z wy so ka orzeł bie lik, któ -
re mu po chwi li to wa rzy szył ko le ga. W tak
bez lud nym miej scu za mie sza nie wy wo ła ne
na szym po ja wie niem się mu sia ło mieś ja kiś
od zew ze stro ny na tu ry. Nie ste ty, ak cja by -
ła tak szyb ka, że Hu bert nie zdą żył zro bić
zdjęć. Uda ło mu się na krę cić tro chę fil mu,
któ ry jak tyl ko bę dzie go to wy, za mie ści my

na por ta lu Fa ce bo ok.
Już nie dłu go koń czy my nasz pro jekt i po -

in for mu je my Was, kie dy do kład nie od bę -
dzie się uro czy ste za koń cze nie zwień czo ne
im pre zą z po ka zem fil mu i mnó stwem
zdjęć. Nie za brak nie rów nież mu zy ki na ży -
wo, ale to już nie spo dzian ka.

Ewa Dru cis



http://aquasklep.pl
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To już 75 ty się cy zło tych za U -Bo ota!
Wra ker si do ło ży li 5 ty się cy. Dla cze go?

Człon ko wie „Wra ker sów” oso bi ście
wspie ra ją Ak cję już od ja kie goś cza su, nur -
ku jąc i zdo by wa jąc ko lej ne tro py w na szym
wiel kim hi sto rycz nym śledz twie. Je go za da -
niem jest spraw dze nie, ile praw dy kry je się
w sta rej cza pli nec kiej le gen dzie miej skiej o
ma ją cej taj ny cha rak ter dzia łal no ści szko le -
nio wej żoł nie rzy Krieg sma ri ne w daw nym
Tem pel bur gu.

We dług jed nej z wer sji tej opo wie ści,
przy szli pod wod nia cy nie miec kiej ma ry nar -
ki wo jen nej z cza sów II woj ny świa to wej
ćwi czy li w je zio rze Draw sko, póź niej zaś
prze no szo no ich na Bał tyk. Jed nym z po wo -
dów wy bo ru te go akwe nu mia ła być głę bo -
kość, ofi cjal nie prze kra cza ją ca 80 me trów
(choć ist nie ją do nie sie nia o po nad 100 me -
trach). Aby za nu rzyć się na ta ki pu łap, trze -
ba wy pły nąć wie le ki lo me trów w głąb

Bał ty ku (np. w oko li ce Born hol mu), po nie -
waż jest to mo rze sto sun ko wo płyt kie, na
du żych ob sza rach ma za le d wie 10-30 me -
trów! Tym cza sem za sięg mi nia tu ro wych,

dwu oso bo wych okrę tów pod wod nych był
sto sun ko wo nie wiel ki, ze wzglę du na ogra -
ni czo ne za pa sy pa li wa i po jem ność ów cze -
snych aku mu la to rów.

Jezioro tajemnic
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To wła śnie chęć roz wią za nia tej nie ty po -
wej za gad ki skło ni ła Sto wa rzy sze nie Mi ło -
śni ków Nur ko wa nia Wra ko we go „Wra ker-
si” z Ło dzi do zo sta nia ko lej nym Part ne rem
Ak cji, któ ry za de kla ro wał zwięk sze nie pu li
na gro dy za od na le zie nie, wy do by cie i prze -
ka za nie Sta ro stwu Po wia to we-  mu w Draw -

sku Po mor skim wra ku hi sto rycz ne go mi nia -
tu ro we go okrę tu pod wod ne go (tzw. U -Bo -
ota) praw do po dob nie za to pio ne go w
je zio rze Draw sko.

Tak o wra że niach pły ną cych z nur ko wa -
nia na wra kach opo wia da czło nek Sto wa -
rzy sze nia Grze gorz Fo ry siak:

– Ra zem z ni mi za to pio ne zo sta ły hi sto -
rie i tra ge die ludz kie, któ rych wra ki sta ły się
mil czą cy mi świad ka mi. Za głę bia jąc się we
wnę trzu wra ku prze no si my się do świa ta,
któ ry bro ni swych ta jem nic plą ta ni ną prze -
wo dów, po gię tych blach, ciem no ścią i nie -
kie dy prze ni kli wym zim nem i nar ko zą
azo to wą. Na gro dą za po ko na nie tych stra -
żni ków rzad ko są skar by, naj czę ściej są to
nie za po mnia ne emo cje, chwi le któ re na za -
wsze po zo sta ją w pa mię ci a wszyst ko to jest
oku pio ne nie sa mo wi cie dłu żą cą się de kom -
pre sją. Fa scy na cja tym świa tem pcha nas do
po ko ny wa nia gra nic swo ich mo żli wo ści
wciąż głę biej, głę biej, głę biej...

Stro na in ter ne to wa „Wra ker sów”:
http://wra ker si.pl/in dex.php/o -nas

Pod pi sa nie de kla ra cji od by ło się w go -
ścin nych wnę trzach „Pa ła cu Siem czy no” –
rów nież Part ne ra Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”.

Do tych cza so wy mi spon so ra mi głów nej
na gro dy za od na le zie nie i wy do by cie wra -
ku hi sto rycz ne go okrę tu pod wod ne go z
okre su II woj ny świa to wej lub wcze śniej -
sze go, przy pusz czal nie spo czy wa ją ce go na
dnie je zio ra Draw sko, są: Po wiat Draw ski,
Gmi na Cza pli nek, Ka bel Tech nik Pol ska sp.
z o.o., Ho tel „Pa łac Siem czy no” wraz z
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Hen ry kow skim Sto wa rzy sze niem w Siem -
czy nie, ECN – Sys te my Nur ko we z Draw -
ska Po mor skie go, World Tech nix ze
Zło cień ca, Cen trum Re kla my Emen z Draw -
ska Po mor skie go, su per mar ket In ter marché
z Draw ska Pom., fir ma „Mo to –Styl” z Cza -
plin ka, Przed się bior stwo Tu ry stycz ne wraz
z Re stau ra cją „Sta ry Dra him” w Sta rym
Draw sku, Za kład Mię sny „Nie dźwiedź” z
Ka li sza Po mor skie go, Po mor ski Bank Spół -
dziel czy Świ dwin, Di ver Se rvi ce s.c. ze Star -
gar du, „Sła wo gród” z Cza plin ka oraz
Sto wa rzy sze nie „Wra ker si” z Ło dzi.

Sko ru pa z głę bi ny
Ko lej ne zgło sze nie o zna le zi sku z nur ko -

wa nia w je zio rze Draw sko. Tym ra zem to
nie wiel kie na czy nie ce ra micz ne za wie ra ją -
ce licz ne zdo bie nia.

– Mo że to nic ta kie go, ale zna le zi sko na
ty le mnie za in try go wa ło, że po sta no wi łem
po pro sić o po moc. Ze swo jej stro ny też czy -
nię sta ra nia w ce lu iden ty fi ka cji owej sko -
ru py – re la cjo nu je zna laz ca Ja cek Bier nac ki
i po da je dość szcze gó ło wy opis.– Nie ste ty
miej sce, w któ rym mia ły by być po ten cjal ne
nó żki nie za cho wa ło się. Dol na część, ta
bar dziej uwy pu klo na, też po sia da prze świ -

ty i la da mo ment by od pa dła. Co do ma te -
ria łu, jak na ka mion kę gru bość jest, oczy -
wi ście w mo jej oce nie, zbyt ma ła.
Naj cień sze miej sca wraz z osa dem wod -
nym mo gą mieć oko ło 2 mm, wy pu kło ści
oko ło 5-7 mm, a miej sce roz ła mu po sia da
od cień sre bra, cy ny. Wa ga przy wy so ko ści
oko ło 20 cm bez nó żek i śred ni cy oko ło 16
cm wy no si 685 g.

W oce nie An drze ja Ka sprza ka z ko sza -
liń skie go mu zeum, któ rej do ko nał wy łącz -
nie na pod sta wie prze sła ne go zdję cia,
sty li sty ka przed mio tu wska zu je na XIX wiek.

http://je zio ro ta jem nic.pl/zglos -in for ma -
cje/

Są dwa wra ki. Je den nie ty po wy
W ra mach nie daw nej XI mi sji roz po -

znaw czej wy do by to z je zio ra Draw sko
wrak łód ki. Ten jed nak zna czą co ró żni się
od po przed nich: bur ty wy ko na no z alu mi -
nium, a ele men ty bar dzo sta ran nie po łą czo -
no ni ta mi. Do cze go i ko mu mo gła słu żyć?

Łód ka nie jest współ cze sna, choć XX -
-wiecz na. Ze wzglę du na pre cy zję wy ko na -
nia, wy glą da na pro dukt fa brycz ny. Dno
wy ko na no z drew na. Bra ku je nie któ rych
drew nia nych ele men tów wy po sa że nia i
kon struk cyj nych, praw do po dob nie ule gły
roz kła do wi. Na to miast więk szość ło dzi, w
tym jej bur ty są w do brym sta nie. Jest ta kże
ślad po mon to wa niu sil ni ka z ty łu.

W pierw szej chwi li po dej rze wa no, że do
jej zro bie nia ktoś wy ko rzy stał ele men ty do -
tąd nie od na le zio ne go sa mo lo tu, któ re go
skrzy dło przed la ty wy do by to z je zio ra
Draw sko. Za cho wał się na wet nu mer bocz -
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ny. Póź niej jed nak zwró co no uwa gą na jej
ma lo wa nie. Jest ono in ten syw nie błę kit no -
-zie lo ne, bar dzo zbli żo ne do in ne go wra ku,
któ ry wy do by to kil ka mie się cy te mu pod -
czas „Mi sji Siem czy no”. Tam ten jed nak
miał drew nia ną kon struk cję. Zna laz ca Da -
riusz de Lorm ze szko ły Nur ko wa nia AN -
DA tek za sta na wia się, czy to nie bar wy
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ma sku ją ce sto so wa ne przez woj sko nie -
miec kie w cza sie II woj ny świa to wej.

Co da lej z wra kiem? Opie kę nad nim za -
de kla ro wał wła ści ciel mu zeum „Za mek
Dra him”, któ re dzia ła w Sta rym Draw sku
nad je zio rem Draw sko. Łódź ma zo stać za -
kon ser wo wa na na koszt Zbi gnie wa Mi ki -
ciu ka i wy eks po no wa na dla zwie dza ją cych
za mek.

Po dob nie bę dzie z ło dzią wy do by tą z Za -
to ki Hen ry kow skiej (Siem czyń skiej). W tym
przy pad ku po kry cie kosz tów kon ser wa cji i
eks po zy cji za de kla ro wa li wła ści cie le „Pa ła -
cu Siem czy no” – Part ne ra Ak cji.

W XI mi sji po szu ki waw czej „Je zio ra Ta -
jem nic” w dniach 9-11 wrze śnia uczest ni -
czy li: Ro bert Wer ner i Alek san dra Sa wic ka

(„Po to pień cy Ka ba na”) – któ rzy wy do by li
łódź na po wierzch nię, Ma riusz Szy mań ski,
Sła wo mir i Re na ta Bi skup scy, Mar cin Szyr -
wiel (WOPR Ro goź no), Ka ta rzy na Zo ler -
kow ska, Hu bert Sta szak, Mar cin Glaub,
Bar tosz Drze wiec ki, Alek san dra i Da riusz
de Lorm (AN DA tek) oraz Grze gorz Fo ry siak
i Krzysz tof Le on Waś kie wicz (Sto wa rzy sze -
nie „Wra ker si”).

Przy po mi na my film z wy do by cia ło dzi z
Za to ki Hen ry kow skiej przez Szko łę Nur ko -
wa nia AN DA tek: http://je zio ro ta jem -

nic.pl/je zio ro -ta jem nic -mi sja -siem czy no -
-nie bie ska -lodz -pod wod na/

Ta jem ni ce Mu zeum
Po wiat Draw ski pod pi sał po ro zu mie nie z

Mu zeum w Ko sza li nie. Ce lem jest fa cho wa
współ pra ca w za kre sie ba dań zwią za nych
z „Je zio rem Ta jem nic” i je go oko li ca mi. Co -
raz wię cej jest bo wiem od kryć, któ re cze -
ka ją na fa cho we zba da nie.

W ra mach po ro zu mie nia wspól nie bę -
dzie my pro wa dzić ba da nia na uko we zmie -
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rza ją ce do od kry cia hi sto rii je zio ra Draw -
sko oraz or ga ni zo wać przed się wzię cia
zwią za ne z po pu la ry za cją wie dzy o re gio -
nie. Mu zeum zo sta ło rów nież Pa tro nem Ak -
cji Eks plo ra cyj no – Hi sto rycz nej „Je zio ro
Ta jem nic”.

Mu zeum jest nie zwy kle cen nym part ne -
rem Ak cji, ze wzglę du na fa cho wą wie dzę,
któ rą dys po nu ją je go pra cow ni cy. Za po wia -
da się bar dzo me ry to rycz na współ pra ca!

Ko sza liń ska pla ców ka mu ze al na po sia da
zbio ry ar che olo gicz ne – głów nie za byt ki z
te re nu Po mo rza, od neo li tu po śre dnio wie -
cze, hi sto rycz ne – do ku men tu ją ce dzie je
Ko sza li na i oko lic od cza sów naj daw niej -
szych po współ cze sność, nu mi zma ty, me -
da le, zbiór eks li bri sów pol skich i ob cych,
me ble, wy ro by rze mio sła ar ty stycz ne go,
sztu ki – ma lar stwo daw ne i współ cze sne,
et no gra ficz ne – za byt ki rze mio sła, kul tu ry i
sztu ki lu do wej Po mo rza. Mu zeum w Ko sza -
li nie wpi sa ne jest do Pań stwo we go Re je stru
Mu ze ów.

Co cie ka we, w pla ców ce znaj du je się
bar dzo bo ga ty zbiór przed mio tów po wy -
ko pa li skach pro wa dzo nych kil ka dzie siąt lat
te mu na zam ku w Sta rym Draw sku, nad je -
zio rem Draw sko.

Na zdję ciu Dy rek tor Mu zeum w Ko sza li -
nie Je rzy Bu ział kow ski (po le wej) oraz Sta -
ro sta Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski w chwi lę
po pod pi sa niu po ro zu mie nia.

Czy po wsta nie re stau ra cja
w kształ cie U -Bo ota?

Nad ta kim przed się wzię ciem za sta na wia
się Zbi gniew Mi ki ciuk, no wy spon sor na -

gro dy głów nej i part ner Ak cji Eks plo ra cyj no
– Hi sto rycz nej „Je zio ro Ta jem nic” – wła ści -
ciel Zam ku Dra him.

To ko lej ny już spon sor, któ ry pod bił na -
gro dę do 80 tys. zł. Re stau ra cja, je śli po -
wsta nie, zlo ka li zo wa na by ła by na par kin gu
w oko li cy zam ku w Sta rym Draw sku. U -Bo -
ot był by zbli żo ny do swych na tu ral nych
roz mia rów i miał kil ka dzie siąt me trów.



Nuras.info 10/2016

86

W oce nie Sta ro sty Draw skie go Sta ni sła -
wa Ku czyń skie go ta kie przed się wzię cie z
miej sca mia ło by za pew nio ny roz głos me -
dial ny. Po za tym lo ka li za cja przy tra sie na
Ko ło brzeg z pew no ścią przy czy ni ła by się
do je go opła cal no ści, a przy oka zji po wsta -
ło by kil ka miejsc pra cy.

Za mek Dra him for mal nie jest za miej sco -
wą czę ścią mu zeum Mo to ry za cji i Tech ni -
ki w Otrę bu sach pod War sza wą. Eks po na ty
te go mu zeum, w tym z wiel ką pie czo ło wi -
to ścią od re stau ro wa ne za byt ko we sa mo -
cho dy, czę sto gosz czą na ró żnych pla nach
fil mo wych i nie tyl ko.

Pan Z. Mi ki ciuk za mie rza ta kże wy ko rzy -
stać lo go Ak cji do ce lów biz ne so wych.
Przy po mnij my, że ka żdy mo że eks plo ato -
wać sym bol „Je zio ra Ta jem nic”, za rów no
do ce lów oso bi stych, jak i biz ne so wych.
Od by wa się to zu peł nie bez płat nie. Wy star -
czy wy peł nić i prze słać do draw skie go Sta -
ro stwa krót ki wnio sek, któ re go wzór
za miesz czo no na stro nie in ter ne to wej pro -
jek tu, w za kład ce „Ak cja/Po bierz lo go”.

Pod pi sa nie de kla ra cji od by ło się na Zam -
ku Dra him. Je go stro na in ter ne to wa ma ad -
res: http://www.dra him.pl/

Do tych cza so wy mi spon so ra mi głów nej
na gro dy za od na le zie nie i wy do by cie wra -
ku hi sto rycz ne go okrę tu pod wod ne go z
okre su II woj ny świa to wej lub wcze śniej -
sze go, przy pusz czal nie spo czy wa ją ce go na
dnie je zio ra Draw sko, są: Po wiat Draw ski,
Gmi na Cza pli nek, Ka bel Tech nik Pol ska sp.
z o.o., Ho tel „Pa łac Siem czy no” wraz z
Hen ry kow skim Sto wa rzy sze niem w Siem -
czy nie, ECN – Sys te my Nur ko we z Draw -
ska Po mor skie go, World Tech nix ze
Zło cień ca, Cen trum Re kla my Emen z Draw -
ska Po mor skie go, su per mar ket In ter marché
z Draw ska Pom., fir ma „Mo to –Styl” z Cza -
plin ka, Przed się bior stwo Tu ry stycz ne wraz
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z Re stau ra cją „Sta ry Dra him” w Sta rym
Draw sku, Za kład Mię sny „Nie dźwiedź” z
Ka li sza Po mor skie go, Po mor ski Bank Spół -
dziel czy Świ dwin, Di ver Se rvi ce s.c. ze Star -
gar du, „Sła wo gród” z Cza plin ka,
Sto wa rzy sze nie „Wra ker si” z Ło dzi oraz
Mo to ry za cji i Tech ni ki w Otrę bu sach pod
War sza wą.

Obej rzyj cie Za mek Dra him z lo tu pta ka
(Film: Aka de mia Mor ska): www.youtu -
be.com

Czy tak bę dzie wy glą da ła re stau ra cja w
Sta rym Draw sku? Na zdję ciu: mło dzież Ze -
spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych w Draw -
sku Po mor skim pod czas wrze śnio wej
wi zy ty w Niem czech od wie dzi ła mu ze al ny
eg zem plarz U -bo ota w Ki lo nii. 

Skarb sprzed ty się cy lat
Ar te fakt li czą cy gru bo po nad trzy ty sią ce

lat od na le zio no w Cza plin ku, nad je zio rem
Draw sko. Nie zwy kle cen ną bran so le tę Sta -
ro sta Sta ni sław Ku czyń ski ofi cjal nie prze ka -
zał na rę ce Dy rek to ra ko sza liń skie go
Mu zeum Je rze go Bu ział kow skie go pod czas
kon fe ren cji w Sta ro stwie Po wia to wym we
wto rek, 4 paź dzier ni ka br. Przed miot mo że
być czę ścią skar bu i przy czy nić się do uru -

cho mie nia wy ko pa lisk w oko li cy je go zna -
le zie nia.

– To rzad kie zna le zi sko – tak oce nił ar -
che olog Igna cy Skrzy pek. – Po cho dzi z
pierw sze go okre su epo ki brą zu, czy li sprzed
na szej ery.

Za cho wa na w ca ło ści bran so le ta od la na
zo sta ła z brą zu (sto pu mie dzi i cy ny). Po -
wsta ła oko ło 1200 lat p.n.e. w Eu ro pie Za -
chod niej. Na te re ny Po mo rza tra fi ła ja ko
tzw. „im port”, czy li przed miot spro wa dzo -
ny tu taj w dro dze wy mia ny han dlo wej lub

https://www.youtube.com/watch?v=PBIfwCc-tKI
https://www.youtube.com/watch?v=PBIfwCc-tKI
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ja ko tro feum wo jen ne. Stan za cho wa nia su -
ge ru je, iż pier wot nie znaj do wa ła się ona w
śro do wi sku wod nym (je zio ro, ba gno) i mo -
gła sta no wić ele ment tzw. skar bu – a więc
gru py przed mio tów wy ko na nych z brą zu
wrzu ca nych do wo dy za pew ne w dzi siaj

dla nas nie zro zu mia łym ob rzę dzie re li gij -
nym.

Przed miot ten zo stał wy ko na ny me to dą
od le wu w for mie, ma śred ni cę mak sy mal ną
7 cm. Ca ła po wierzch nia ze wnętrz na zdo -
bio na jest gru pa mi na ci na nych li nii. Do tej

po ry ta kie wy ro by naj czę ściej wy stę po wa ły
na te re nie Me klem bur gii oraz Bran den bur -
gii.

Za trzy mać się na le ży na chwi lę jed nak
nad okre śle niem „bran so le ta”, któ rym to ter -
mi nem okre śla się po tocz nie te go ty pu
obiek ty. Bran so le ta to ozdo ba no szo na z re -
gu ły na prze gu bie lub przed ra mie niu. Tym -
cza sem nie wiel kie roz mia ry (śred ni ca
we wnętrz na oko ło 5,5 cm oraz sze ro kość
prze rwy 2,5 cm) przy dość du żej wa dze
zda ją się prze czyć ta kiej funk cji. Na wet bo -
wiem oso ba drob nej bu do wy nie jest w sta -
nie wło żyć jej na rę kę.

Czym mo że być więc ów przed miot? Nie
jest wy klu czo ne, że ma my tu do czy nie nia
z tzw. „pła ci dłem” – czy li przed mio tem peł -
nią cym nie gdyś ro lę pie nią dza. Kwe stia
funk cji owych „bran so let” po zo sta nie za -
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pew ne na dłu go nie roz strzy gnię tą (opr.
Igna cy Skrzy pek, An drzej Kucz kow ski).

Pod czas kon fe ren cji prze ka za no ta kże in -
ne przed mio ty. O tym wkrót ce.

Uczest ni czy li w niej na ukow cy z dzie -
dzi ny ar che olo gii, przed sta wi cie le ko sza liń -
skie go mu zeum, sa mo rzą dów z Gmi ny
Cza pli nek oraz Po wia tu Draw skie go, part -
ne rzy Ak cji „Je zio ro Ta jem nic” i dzien ni ka -
rze, w tym: Da riusz de Lorm, Igna cy
Skrzy pek, An drzej Ka sprzak, An drzej Kucz -
kow ski, Ma ciej Za krzew ski, An drzej Po lak,
To masz Ja syk, Mar cin Łu kasz, Ma rek No -
wak, Adam Ko śmi der, Ja cek Ko złow ski, Sta -
ni sław Ku czyń ski oraz pra cow ni cy
Sta ro stwa Po wia to we go w Draw sku Po mor -
skim.

Zna le zi ska z par ku

Co zna le zio no w par ku przy cza pli nec -
kim LO? W cza sach nie miec kich mia ła tam
być strzel ni ca. Na tra fie nie na set ki prze -
strze lo nych łu sek na ma cal nie po twier dza te
in for ma cje.

Po strzel ni cy po zo stał ślad w po sta ci sze -
ro kie go ro wu, kil ka dzie siąt me trów od bu -

dyn ku obec nej szko ły. Ćwi cze nia tam się
od by wa ją ce to nie od łącz ny ele ment miej -
skiej le gen dy do ty czą cej dzia łal no ści Krieg -
sma ri ne w daw nym Tem pel bur gu. Przy -
po mnij my, że nie daw no Mie sięcz nik „Od -
kryw ca” (je den z Pa tro nów Me dial nych Ak -
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cji) opu bli ko wał od na le zio ną u ko lek cjo ne -
ra w USA fo to gra fię z 1939 r. przed sta wia -
ją cą ban de rę tej for ma cji za tknię tą na
masz cie przed pla ców ką.

Co jesz cze zna le zio no na prze ciw LO?
Ta jem ni czy mu ro wa ny dół, któ ry w pierw -
szej chwi li wy da wał się schro nem, oka zał

się po pro stu daw nym szam bem (z cza sów
PRL). Zie mia od sło ni ła ta kże kil ka in nych
dro bia zgów, któ re pre zen tu je my na zdję -
ciach. Wśród nich klam rę, frag men ty ja -
kichś in sta la cji hy drau licz nych, czy
alu mi nio wo – oło wia ny kap sel. Mo że ktoś z
Czy tel ni ków je roz po zna? Al bo po sia da

zdję cie obiek tów daw nej strzel ni cy? Pro si -
my o in for ma cje: http://je zio ro ta jem -
nic.pl/zglos -in for ma cje/

Zlot był nie sa mo wi ty!
Aż sto dwa dzie ścia pięć osób, „na stęp -

ców” fil mo we go Mul de ra i Scul ly ni czym z

Dol -  to w rzeczywistosci stare zasypane szambo
z czasow PRL
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Ar chi wum X, wy ja śnia ło ta jem ni ce Siem -
czy na i je zio ra Draw sko. O klu czo wym od -
kry ciu na pi sze my już wkrót ce. Dziś
pod su mo wa nie i ga le ria. Zlo to wi cze przy -
by li do nas z ca łej Pol ski!
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Jak pod kre śla głów ny ko or dy na tor dzia -
łań Da riusz de Lorm (Szko ła Nur ko wa nia
AN DA tek), IV Zlot Po szu ki wa czy Skar bów
„Ko cioł Świ dwiń ski – Je zio ro Ta jem nic” któ -
ry od był się w dniach 7-9 paź dzier ni ka
2016 r. w Pa ła cu Siem czy no (gm. Cza pli -
nek) był wiel kim suk ce sem. Dla te go roz wa -
ża na jest kon ty nu acja im pre zy, już na
wio snę przy szłe go ro ku.

Wy mień my na gro dzo nych w naj wa żniej -
szym kon kur sie Zlo tu – na naj cie kaw sze
zna le zi sko. Pierw sza trój ka otrzy ma ła Sta -
tu et kę Sta ro sty Draw skie go Sta ni sła wa Ku -
czyń skie go, wzo ro wa ną na sta tu et ce
„U -Bo ota” z je zio ra Draw sko oraz cen ne
na gro dy ma te rial ne.

I MIEJ SCE za jął Adam Wi nia rek z War -
sza wy za zna le zi sko – za byt ko wą strzel bę.

Na gro da: kurs nur ko wa nia i ar che olo gii
pod wod nej ufun do wa ny przez Szko łę Nur -
ko wa nia „AN DA tek” oraz ko szul ka z lo go
zlo tu (war tość 3500 zł).

II MIEJ SCE za jął To masz Smu ga z Siem -
czy na za zna le zi sko – ta sak pa rad ny DRK.
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Na gro da: cew ka do wy kry wa cza fir my
MARS -MD oraz ko szul ka z lo go zlo tu (war -
tość 2000 zł).

III MIEJ SCE za jął Ma rek To ma szew ski z
Po ro stu za zbiór drob nych fan tów: gu zik,
or na men ty z drzwi pa ła co wych. Na gro da:
pod sta wo wy kurs nur ko wa nia ufun do wa ny
przez Szko łę Nur ko wa nia „AN DA tek” oraz
ko szul ka z lo go zlo tu (war tość 1200 zł).

IV MIEJ SCE za ję ła Iwo na Puch niak z
Gdań ska za zbiór drob nych fan tów. Pa ni
Iwo na w na gro dę otrzy ma ła ko szul kę IV
Zlo tu Po szu ki wa czy Skar bów „Ko cioł Świ -
dwiń ski – Je zio ro Ta jem nic” ufun do wa ną
przez Sto wa rzy sze nie Mi ło śni ków Nur ko -
wa nia Wra ko we go „Wra ker si”.

Spon so rzy Zlo tu: Szko ła Nur ko wa nia
AN DA tek, Za kła dy Mię sne „Nie dźwiedź” z

Ka li sza Po mor skie go, Pa łac Siem czy no,
ECN - Sys te my Nur ko we z Draw ska Po mor -
skie go, Cen trum Re kla my „Emen” z Draw -
ska Po mor skie go, Sto wa rzy sze nie
Mi ło śni ków Nur ko wa nia Wra ko we go
„Wra ker si” z Ło dzi.

Fir ma MARS -MD ufun do wa ła łącz nie
czte ry cew ki do wy kry wa czy (kwo ta ok
3000 zł). Po zo sta łe cew ki (oprócz tej dla
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zwy cięz cy) otrzy ma li za za słu gi i po moc:
I –Szy mon i Ja cek No wa kow scy (pra ca

przy tu ne lach i spra wy or ga ni za cyj ne)
II –Ma riusz Ma kow ski (pra ca przy tu ne -

lach)
III –Da niel de Lorm (pra ca przy tu ne lach

i spra wy or ga ni za cyj ne)
Sto wa rzy sze nie „Wra ker si“ ufun do wa ło

12 ko szu lek z lo go zlo tu.

Fir ma „GRAL ma ri ne” udo stęp ni ła sprzęt
oświe tle nio wy do nur ko wa nia (za dar mo).

Fir ma „Ba re” udo stęp ni ła su che ska fan -
dry do nur ko wa nia (za dar mo).

Fir ma „Ma grent -Net“ Krzysz tof Ję drzej -
czak udo stęp ni ła geo ra dar do po szu ki wań
tu ne li (za dar mo).

Kur sy nur ko we ufun do wa ne przez AN -
DA tek.

Pa łac Siem czy no wsparł przed się wzię cie
or ga ni za cyj nie, udo stęp nił trzy po ko je gra -
tis dla or ga ni za to rów, sa lę kon fe ren cyj ną,
po le bi wa ko we, na miot bie siad ny, gril le
oraz łą ki i la sek. Zlo to wi cze zwie dza li rów -
nież Pa łac z prze wod ni kiem –Bog da nem
An dzia kiem.

Do dat ko wo wspar cia w wy ży wie niu
udzie lił Za kład Mię sny Nie dźwiedź z Ka li -
sza Po mor skie go.

Szko ła Nur ko wa nia AN DA tek ufun do wa -
ła ta kże do dat ko wą na gro dę za zna le zio ne
mo ne ty, któ re wcze śniej zo sta ły roz sy pa ne
do po szu ki wań. Na gro dą był kurs nur ko wa -
nia OWSD. https://pl -pl.fa ce bo ok.com/AN -
DA tek.Pol ska/

– Wy dłu że nie se zo nu tu ry stycz ne go na
Po je zie rzu Draw skim to ma rze nie chy ba
wszyst kich sa mo rzą dow ców – mó wi Sta ro -
sta Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski, or ga ni za -
tor Zlo tu. – Sta ra my się to uczy nić m.in.
dzię ki roz po czę tej w ubie głym ro ku ak cji
„Maj/Wrze sień z Ra ba tem”, a ta kże „Je zio -
ro Ta jem nic”. Zlot, któ ry od był się w paź -
dzier ni ku, do tąd prak tycz nie mar twym
se zo nie, je że li cho dzi o tu ry sty kę na Po je -
zie rzu Draw skim, to pierw sza kon kret na
„ja skół ka” suk ce su. Za ję te by ły miej sca
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noc le go we za rów no w sa mym Pa ła cu Siem -
czy no, jak i w oko licz nych go spo dar stwach
agro tu ry stycz nych. Zlo to wi cze od wie dzi li
też kil ka lo kal nych atrak cji, jak np. Sła wo -
gród.

Or ga ni za to rzy Zlo tu: Sta ro sta Draw ski
Sta ni sław Ku czyń ski i Szko ła Nur ko wa nia
AN DA tek. Współ or ga ni za tor: Mar sza łek
Wo je wódz twa Ol gierd Ge ble wicz i Sto wa -
rzy sze nie Mi ło śni ków Nur ko wa nia Wra ko -
we go „Wra ker si”. Pa tro nat me dial ny:
Mie sięcz nik „Od kryw ca”, „Pod wod ny
Świat”, „Ma ga zyn Draw ski” oraz „Nu ras”.
Zlot re la cjo no wa ła ta kże TVP.

Za gad ko we tu ne le nie tyl ko
pod zam kiem Książ!

Nie daw no me dia ze lek try zo wa ła in for -
ma cja o od kry ciu tu ne lu pod zam kiem
Książ. Tym cza sem pod Pa ła cem Siem czy no
i w je go oko li cy od kry to wła śnie pod ziem -
ne przej ście. Dro żny jest nie wiel ki frag -
ment. Jed nak wszyst ko wska zu je na to, że
mo że być ich tam ca ła sieć!

By ły czte ry za gad ki re gio nal nej hi sto rii, o
któ rych mó wio no w ka te go rii le gend: „U -
-Bo ot” z je zio ra Draw sko, za to pio ny przed
dwu stu la ty plac ma new ro wy woj ska, Krieg -

sma ri ne w cza pli nec kim LO oraz pod ziem -
ne tu ne le pod Pa ła cem Siem czy no. Po
ostat nim week en dzie po zo sta ła tyl ko ta
pierw sza.

Pod ziem ne przej ścia na te re nie par ku i
bło ni pa ła co wych w miej sco wo ści Siem -
czy no (za chod nio po mor skie), o któ rych krą -
ży ły le gen dy, ist nie ją na praw dę! To wiel kie
od kry cie IV Zlo tu Po szu ki wa czy Skar bów
„Ko cioł Świ dwiń ski – Je zio ro Ta jem nic”.
Po mia ry wy ko na ne spe cja li stycz nym sprzę -

tem wska zu ją, że pod zie mią mo że być ca -
ła sieć roz ga łę zia ją cych się i bie gną cych w
ró żnych kie run kach przejść, któ re cią gle
cze ka ją na eks plo ra cję. Do te go jed nak z
pew no ścią po trzeb ne jest uzy ska nie wszel -
kich nie zbęd nych po zwo leń. Kto się te go
po dej mie?

Oto re la cja Krzysz to fa Ję drzej cza ka z
por ta lu „Geo ra da r24”:

– Pod czas zlo tu część uczest ni ków za ję -
ła się frag men tem ce gla nym, któ ry oka zał



Nuras.info 10/2016

96

się łu kiem stro pu znaj du ją cym się w par ku.
Po de li kat nym usu nię ciu wy pu kłej zie mi
oczom uczest ni ków zlo tu uka zał się strop.
Od su nię to część zie mi, za cho wu jąc wszel -
kie środ ki bez pie czeń stwa. Uczest ni cy roz -
po czę li oczysz cza nie frag men tu chod ni ka,
po oko ło 1,5 me tra nie ste ty na tknę li się na
za wał – re la cjo nu je pan Krzysz tof. – W tym
mo men cie uży to geo ra da ru. Po zwo lił on
wy ty czyć kie ru nek, w któ rym bie gnie tu nel.
Osza co wa no głę bo kość, sze ro kość i kie ru -
nek, w któ rym bie gnie ta jem ni ca. Po mia ry
po zwo li ły jed no znacz nie wska zać oko ło
80-me tro wy tu nel i ko lej ne za wa ły bie gną -

ce w kie run ku bło ni pa ła co wych. Z opo wie -
ści po zy ska nych od miej sco wej lud no ści
wy ni ka, że jest szan sa, iż w tym miej scu
wy stę pu je ca ła sieć tu ne li. Nie ste ty na tym
eta pie nie uda ło się okre ślić ich prze zna -
cze nia. Na pew no nie jest to sys tem dre na -
żo wy, po nie waż roz mia ry prze strze ni są
zbyt du że. Pod czas usu wa nia frag men tów
zie mi na po tka no frag men ty sta rych po tłu -
czo nych szkieł.

Wła ści cie le po se sji są pew ni, że Siem -
czy no, ze wzglę du na hi sto rycz ne umiej -
sco wie nie, ofe ru je wie le ta jem nic i atrak cji,
któ re do dziś nie zo sta ły od kry te.

„Pa łac Siem czy no” to Part ner Ak cji Eks -
plo ra cyj no – Hi sto rycz nej „Je zio ro Ta jem -
nic”. www.pa lac siem czy no.pl

Fan pa ge „Geo ra da r24”: https://www.fa -
ce bo ok.com/geo ra da r24com/

O le gen dzie do ty czą cej siem czyń skich
tu ne li pi sa li śmy tu taj: http://je zio ro ta jem -
nic.pl/czy -w -siem czy nie -jest -ta jem ni czy -
-pod ziem ny -tu nel/

Film przed sta wia ją cy do sko na łe uję cia
Pa ła cu Siem czy no z lo tu pta ka zre ali zo wa -
ła nie daw no eki pa pro gra mu „ZA NUR ZE -
NIE”: http://je zio ro ta jem nic.pl/za nu rze nie/

http://www.palacsiemczyno.pl/index.php?lang=pl

