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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
I znów się za czę ło… Jak co ro ku, gdy ciem ność szczel nie okry wa wi do ki za oknem za nim jesz cze

zdą ży my wyjść z pra cy, kie dy pa ra so le sta ją się obo wiąz ko wym ele men tem na sze go wy po sa że nia, na -
gle wszel kie do stęp ne środ ki me dial ne go prze ka zu bom bar du ją nas mi lio na mi po rad, w ja ki spo sób
naj le piej prze trwać je sien nie sło ty i nie wpaść w me lan cho lię ob ser wu jąc kro ple desz czu nie ustan nie
ciek ną ce po szy bach. 

Me tod jest wie le, włą cza jąc w to oczy wi ście te naj bar dziej spraw dzo ne, sto so wa ne od po ko leń, za -
le ca ne przez bab cie, do bre du sze na szych ro dzin. My jed nak wie my, że nie ma lep szej te ra pii niż ak -
tyw ność fi zycz na. Prze cież nic tak nie prze ga nia pod stęp nej je sien nej chan dry jak cie ka we nur ko wa nie
w do bo ro wym to wa rzy stwie, praw da? 

Za tem wszyst kim, któ rzy od czu wa ją spa dek ener gii, przy gnę bie nie lub wpa da ją w mi no ro we na stro -
je bez myśl nie ob ra ca jąc w dło niach pi lo ty od te le wi zo rów, bez względ nie za le ca my du żą por cję nur ko -
wa nia! Lek do stęp ny jest bez re cep ty. Daw ko wa nie – ilość, czas i miej sce na le ży  do sto so wać
in dy wi du al nie uwzględ nia jąc wiek, ogól ny stan zdro wia, po sia da ne umie jęt no ści, sprzęt i prze wi dzia ny
bu dżet. In te rak cje – nie sto so wać w po łą cze niu z al ko ho lem, środ ka mi odu rza ją cy mi, bez myśl no ścią i
bra wu rą. Dzia ła nia nie po żą da ne – brak za re je stro wa nych da nych. 

Ma my na dzie ję, że koń cząc lek tu rę naj now sze go nu me ru Nu ras.in fo, odej dzie cie od mo ni to rów, aby
spraw dzić czy wszyst ko ma cie go to we na ju trzej sze nur ko wa nie. Do zo ba cze nia pod wo dą!
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Po mi mo nie wiel kiej po wierzch ni, ty go -
dnio wy po byt oka zał się zbyt krót ki, że by
zwie dzić wy spę, po spa ce ro wać po la wa -
dach, ogro dach, kli fach, za kosz to wać re gio -
nal nych spe cja łów, po nur ko wać i po ga niać
wie lo ry by. Ale cóż ro bić, mu sie li śmy się w
tym ty go dniu zmie ścić. Plan był na pię ty, ale
dzię ki chęt nej do współ pra cy gru pie uda ło
nam się za li czyć Ma de rę w pi guł ce.

M jak Madera
czyli jesienna pogoń za słońcem!

Ma de rę po ko cha li śmy bę dąc tam po raz pierw szy w li sto pa dzie 2013 ro -
ku. Ma lut ka wy spa ,oko ło 741km2, na Oce anie Atlan tyc kim le ży nie da le ko wy -
brze ża Afry ki, ale te ry to rial nie na le ży do Por tu ga lii. Wy spa oczy wi ście jest
po cho dze nia wul ka nicz ne go, jed nak nie spo tka my tu kra te rów, tak jak na
Azo rach, są za to ma je sta tycz ne szczy ty, stro mo opa da ją ce kli fy i nie sa mo -
wi cie ko lo ro we do li ny gór skie. Zie lo na przez ca ły rok, o ła god nym kli ma cie
wiecz nej wio sny, ide al nie na da je się na je sien ne przed łu że nie wa ka cji, dla -
te go też na lo fo ty.pl uda ło się tam wraz z in ny mi dwu na sto ma śmiał ka mi w
paź dzier ni ku te go ro ku.
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Po pierw sze nur ko wa nia – sześć nur ko -
wań na te re nie re zer wa tu pod wod ne go Ga -
ra jau to nie sa mo wi ta fraj da. Po stro mym
kli fie zje żdża my do ba zy nur ko wej wy ku tej
w ska le, nad na mi gó ru je po mnik Je zu sa

usta wio ny na kli fie Ga ra jau na wzór te go z
Rio de Ja ne iro, do miej sca nur ko we go ma -
my pa rę me trów. Pla ża jest nie ste ty ka mie -
ni sta, więc trze ba uwa żać na ka żdy krok.
Pod wo dą za sta je my kra jo braz nie co księ -

ży co wy – ska ły, ka mie nie, ale za to bo gac -
two pod wod ne go ży cia jest wprost nie sa -
mo wi te – ogrom ne gru pe ry pod pły wa ją ce
do nas, że by je po gła skać, mu re ny, ba ra ku -
dy, pa sia ste sa ple, ru recz ni ce przy po-  mi na -
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ją ce cza ro dziej skie fle ty, pa rot fi she, wę go -
rze ogro do we nie śmia ło wy sta wia ją ce swo -
je głów ki z pia sku, mniej sze i więk sze ry by
w ogrom nych ła wi cach mie nią się ko lo ra -
mi i za chę ca ją do za ba wy. W za ka mar kach

skal nych kry ją się kre wet ki, pu stel ni ki, prze -
śmiesz ne kra by o dłu gich koń czy nach czy
zmie nia ją ce ko lo ry jak ka me le on ośmior ni -
ce. Na wet oso ba, któ ra wie le już wi dzia ła
pod wo dą, nie roz cza ru je się tym, co tu za -

sta nie. W oko li cy wi dy wa na jest też fo ka,
nam nie ste ty tym ra zem nie uda ło jej się
spo tkać.

Po mię dzy nur ko wa nia mi sto łu je my się w
miej sco wym ba rze na pla ży i ła pie my łap -
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czy wie pro mie nie słoń ca. Że by nie tra cić
cza su, ka żde go dnia ru sza my też na zwie -
dza nie wy spy, atrak cji w koń cu jest ca ła ma -
sa, a cza su nie za wie le. Dla na szej wy go dy

wy na ję li śmy sa mo cho dy, któ re spraw nie i
szyb ko prze no szą nas z miej sca na miej sce.
Za tan ko wa ny do peł na bak pa li wa wy star -
czy na ty dzień co dzien nych wy cie czek.

Na na szej li ście są oczy wi ście: Fun chal –
sto li ca wy spy z ba jecz ny mi ogro da mi, mu -
zeum wi na, ko lej ką li no wą i ba jecz nie ko -
lo ro wym tar giem owo ców i ryb. Nie ste ty w
tym ro ku z po wo du po ża rów, któ re mia ły
miej sce w sierp niu i do tknę ły Fun chal i oko -
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licz ne wzgó rza dość moc no, nie uda je nam
się przejść la wa dą po mię dzy ogro da mi
miej ski mi a ogro dem bo ta nicz nym, ale li -
czy my, że już za rok szlak ten bę dzie po -
now nie otwar ty. Wje żdża my na to miast na
sam szczyt ko lej ką li no wą, zwie dza my
ogro dy miej skie i po ma łu wzdłuż zbo cza

wra ca my do mia sta, oglą da jąc z bli ska spu -
sto sze nia ja kie po czy nił po żar. Uda je nam
się też do trzeć do mu zeum wi na i na de gu -
sta cję re gio nal ne go trun ku Ma de ry – wi na
o nie sa mo wi tym sma ku od wy traw ne go po
słod kie, pro du ko wa ne go na wy spie od po -
nad 300 lat. Po mi mo ma łej po wierzch ni

wy spy, ka żdy skra wek ży znej wul ka nicz nej
gle by jest tu za go spo da ro wa ny, w gór skich
do li nach czy na sto kach pię trzą się plan ta -
cje ba na nów czy win ni ce o wi no gro nach
tak słod kich, że dech za pie ra. Bę dąc w Fun -
chal od wie dza my też ko lo ro wy targ owo -
ców i ryb, gdzie po dzi wia my więk szość
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te go, co wi dzie li śmy pod wo dą lub na na -
szych ta ler zach – są tuń czy ki, espa dy (miej -
sco wy spe cjał w wer sji z ba na nem),
ba ra ku dy, tri ger fi she, ośmior ni ce, lim pet sy.
Targ owo co wy to miej sce, gdzie ka żdy
owoc sta je się ja dal ny. Mon ste ra – któ rą

zna my ze szkol nych ko ry ta rzy – jak się oka -
zu je, wy da je bar dzo smacz ne owo ce, któ re
miej sco wi na zwa li ba na na -ana naz, po nie -
waż w sma ku przy po mi na ją wła śnie po łą -
cze nie ba na na z ana na sem. Znaj dzie my tu
też ma ra ku je o wszyst kich sma kach – po -

ma rań czo we, ana na so we, man da ryn ko we,
cy try no we, ba na no we a na wet po mi do ro -
we. Ka żdy ze sprze daw ców chce nas za -
chę cić do kup na, po zwa la jąc na de gu-
sta cję. Skosz to wać mo żna do słow nie wszy-
st kie go – so czy ste man go roz pły wa się w
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ustach, kan dy zo wa ne kwia ty hi bi sku sa wy -
gi na ją się fi ku śnie, ano na wa bi nas bo gac -
twem mi ne ra łów a pi tan ga nie sa mo wi tym
czer wo nym ko lo rem. Nie ste ty ce ny na tar gu
są ba joń skie, część sprze daw ców do sła dza
po da wa ne do de gu sta cji owo ce cu krem, co

nie kie dy znacz nie po pra wia ich smak, więc
ku po wać owo ce le piej w lo kal nych mar ke -
tach.

Po za Fun chal od wie dza my też je den z
naj wy ższych kli fów Eu ro py Ca bo Gi rao –
krę ta dro ga wie dzie na sam szczyt kli fu,

gdzie z ta ra su wi do ko we go o prze szklo nej
pod ło dze (miej sce nie dla lu dzi z lę kiem
wy so ko ści) mo że my po dzi wiać pięk ny za -
chód słoń ca nad oce anem. Na wy spie jest
też spo ro po wul ka nicz nych ja skiń, uda je my
się więc do Cen trum Wul ka nicz ne go w Sao
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Vin cen te – gdzie zo sta je my za bra ni w pod -
róż pod zie mię, aby oglą dać erup cję wul -
ka nu i po znać hi sto rię po wsta nia wy spy.
Sao Vin cen te sły nie też z wy śmie ni tej kuch -
ni – szcze gól nie owo ców mo rza – nie prze -

pusz cza my więc oka zji, że by skosz to wać
lo kal nych spe cja łów w re stau ra cji nad sa -
mym brze giem mo rza.

Ka żde go dnia prze mie rza my kil ka dzie -
siąt ki lo me trów nie sa mo wi ty mi dro ga mi wi -

ją cy mi się wzdłuż zbo czy i ostrych kli fów.
Nie któ re z nich są peł ne nie spo dzia nek,
cza sa mi na dro dze le żą osy pu ją ce się ka -
mie nie, cza sa mi prze je żdża my pod wo do -
spa dem. Dro gi na wy spie po dzie lo ne są na
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dwie ka te go rie – nor mal ne i An ti qua. Te
dru gie to sta re, wi ją ce się to w gó rę, to w
dół, czę sto nie ste ty za mknię te, ale nie sa mo -
wi cie ma low ni cze szla ki – kie dy tyl ko jest
to mo żli we, wy bie ra my wła śnie je, po mi mo
że pod róż ni mi jest dłu ższa i cza sa mi nie
do koń ca bez piecz na, ale za to peł na nie sa -

mo wi tych wra żeń i wi do ków za pie ra ją cych
dech w pier siach.

Ta ki mi wła śnie dro ga mi do cie ra my do
ma łych wio sek nad brze giem oce anu czy
wy so ko w gó rach, do San ta ny – mia stecz ka
peł ne go ty po wych dla Ma de ry ko lo ro wych
trój kąt nych ma łych dom ków, czy na szczyt

Pi co Are eiro (1817 m), z któ re go wy ru sza -
my w wy jąt ko wą tra sę do Pi co Ru ivo (1861
m) – naj wy ższe go szczy tu Ma de ry. Tra sa
wie dzie la wa dą PR1. Już pa rę ra zy wspo -
mnia łam o la wa dach, po ra więc wy ja śnić,
czym są la wa dy. To ka na ły wod ne trans por -
tu ją ce wo dę z jed nej stro ny wy spy na dru gą.
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Pierw sze la wa dy po wsta ły na wy spie oko ło
XVI wie ku. Dziś la wa dy to ta kże ma low ni -
cze szla ki tu ry stycz ne, bar dzo do kład nie
ozna czo ne, wio dą ce przez naj ró żniej-  sze
za kąt ki wy spy, do któ rych nie zdo ła my czę -
sto do je chać sa mo cho dem. Po dro dze cze -
ka ją nas tu ne le wy ku te w ska le, wo do spa dy

i wi do ki, któ re zwa lą nas z nóg. Opi sa nych
la wad jest po nad 200, część z nich się ze
so bą łą czy i pew nie za bra kło by ro ku, że by
przejść i po znać je wszyst kie do kład nie. Ko -
lej na la wa da, któ rą ru sza my to la wa da przez
pół wy sep Sao Lo uren co – naj bar dziej wy su -
nię ty na wschód przy lą dek Ma de ry, nie za -

miesz ka ły i od ci na ją cy się dość moc no od
so czy sto -zie lo nej czę ści wy spy. Pa nu je tu
kli mat pu styn ny, zbo cza po kry te je dy nie
wul ka nicz ną bru nat no -czer wo ną zie mią
two rzą kra jo braz jak z Gwiezd nych Wo jen,
a do oko ła sza le je oce an, któ re go fa le roz bi -
ja ją się u pod nó ża kli fów.
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Bę dąc na Ma de rze nie mo żna prze ga pić
atrak cji, ja ką jest Wha le Wat ching. Za opa -
trze ni w pol sko ję zycz ne go prze wod ni ka
Zo się i po ma rań czo we ka mi zel ki ru sza my
na spo tka nie z naj więk szy mi ssa ka mi. W
pla nach jest snor ke ling z del fi na mi i pod -
glą da nie wie lo ry bów. Zo sia na sta wia nas
bar dziej na snor ke ling z del fi na mi oraz
oglą da nie grin dwa li. O tej po rze ro ku wie -
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lo ry by tra fia ją się rza dziej, choć w za sa dzie
ca ły rok mo żna wo kół wy spy spo tkać ka -
sza lo ty, fin wa le czy hum ba ki. Ale jak nie
my, to kto? No kto miał by ty le szczę ścia? Po

oko ło 30 mi nu tach pły nię cia w stro nę wysp
De ser tas na szym oczom uka zu je się pierw -
sze puf… Nie, nie są to grin dwa le, to ka sza -
lo ty, dwa mo że trzy. Na gle okrzyk z dru giej

stro ny pon to nu – ko lej ne na je de na stej, po -
tem na trzy na stej, pięt na stej i tak ca ły czas
wi dzi my ko lej ne ma łe grup ki po dwa, trzy
osob ni ki. Głów nie sa mi ce z mło dy mi, nie -
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któ re ro bią ostat nie puf i zni ka ją pod wo dą,
in ne le żą le ni wie i po zwa la ją pod pły nąć ło -
dzi bar dzo bli sko. Po trzech go dzi nach
spek ta klu z ka sza lo ta mi w ro li głów nej, już
na wet nie wspo mi na my o snor ke lin gu z del -

fi na mi. Wi dok ka sza lo tów tak nas cie szy, a
prze cież z del fi na mi zdą ży my jesz cze kie -
dyś po snor klo wać.

Sie dem dni na Ma de rze upły wa me ga
szyb ko, nie ma cza su na nu dę, ka żde go

dnia po wy czer pu ją cym zwie dza niu wra ca -
my do na szej ma łej ro dzin nej re stau ra cji,
któ rą upodo ba li śmy so bie już od pierw sze -
go dnia po by tu, kie dy to nie chcą cy czter na -
sto oso bo wą eki pą wpro si li śmy się na
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przy ję cie uro dzi no we wła ści ciel ki. Cze ka -
ją tu na nas miej sco we spe cja ły i de gu sta cja
cu dow nie orzeź wia ją cych por tu gal skich
win. Bę dzie nam te go bra ko wa ło po po wro -
cie do Pol ski.

W tym ro ku otwo rzy ła się przed na mi no -
wa, cie ka wa pro po zy cja nur ko wa nia w re -
zer wa cie przy wy spach De ser tas. Tym
ra zem już nie da li śmy ra dy, ale za rok, w

paź dzier ni ku, na 100% włą czy my to do na -
szej na lo foc kiej wy pra wy na Ma de rę. Bę dą
po dro dze wie lo ry by i del fi ny, na miej scu
ja ski nie i gro ty, ca łe bo gac two świa ta pod -
wod ne go i po noć też fo ki.

W ka żdym ra zie my już nie mo że my się
do cze kać po wro tu na Ma de rę, a ka żde go,
kto chciał by po znać z na mi tę so czy ście
zie lo ną wy spę, jej pod wod ne i nad wod ne

uro ki ser decz nie za pra sza my – wy pra wa z
na lo fo ty.pl po zwo li Ci zo ba czyć Ma de rę,
ja kiej nie opi su ją prze wod ni ki. Ma de rę, w
któ rej tak jak my się za ko chasz!

Aga ta Isa jew „Ga ga tek” 

aisa jew@na lo fo ty.pl

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

Adam Bor kow ski i Aga ta Isa jew
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Ostat ni po ra nek w Mo chi mie wy -
da wał się wy jąt ko wo go rą cy. Śnia da -
nie, pa ko wa nie, ostat nie roz li cze nia i
już by li śmy w bu sie, któ rym mie li śmy
je chać do San Jo se de Bu ja, miej -
sca z któ re go tym ra zem rze ką –
do pły wem Ori no ko – mie li śmy się
do stać do na sze go usy tu owa ne go w
dżun gli cam pu. Uzy ska ne wcze śniej
in for ma cje wska zy wa ły, że trans fer z
pół no cy kra ju na po łu dnio wy wschód,
do del ty rze ki, miał trwać trzy go dzi -
ny. 

Kie row ca bu sa, po mi mo że był bar dzo
sym pa tycz ny i cze kał na nas w peł nej go to -
wo ści aż od 6 ra no (co jest dziw ne w We -
ne zu eli), nie znał an giel skie go. Po kil ku
ka lam bu rach po ka zał mi czte ry pal ce… Ta
nie sa mo wi ta pod róż trwa ła jed nak pra wie
sześć pal ców… Za to po dro dze prze je cha -

li śmy przez prze pięk ne, zie lo ne pa smo gór -
skie, kil ka barw nych i za gęsz czo nych mia -
ste czek, zje dli śmy lo kal ny lunch przy

dro dze, tan ko wa li śmy bu sa, pa trząc że kie -
row ca pła ci oko ło… 7 gro szy za litr pa li wa!
Wpa dli śmy też dwa ra zy w ko rek, któ ry jak

Wenezuela cz. 2
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się oka za ło po kil ku na stu mi nu tach, spo wo -
do wa ły po grze by. Trum ny z cia ła mi pa ra -
do wa ły z przo du, a za ni mi ca łą sze ro ko ścią
dziu ra wej, jak w Pol sce, dro gi szli ża łob ni -
cy. W za sa dzie ubra ni by li ra czej ko lo ro wo,
na ich twa rzach smut ku też nie za uwa ży -
łem. W ka żdym ra zie ce re mo nia wy glą da ła
nie co ina czej niż pol ski czy też eu ro pej ski
po grzeb.

Po do tar ciu do San Jo se de Bu ja prze szły
mnie ciar ki. Mie ści na ta, a ra czej wio ska,
wy glą da ła jak by by ła koń cem świa ta. Zmie -
ni ły się też twa rze lu dzi, mie li śmy tu taj do
czy nie nia z praw dzi wy mi In dia na mi Wa -
rao. Ni scy, krę pi lu dzie nie wy glą da li na
sym pa tycz nych. Przy glą da li nam się z wy -
raź ną cie ka wo ścią. Na koń cu wsi był nie -
wiel ki be to no wy po most nad brą zo wą

rze ką i przy cu mo wa ne ka nu z wiel kim sil ni -
kiem. Na pierw szy rzut oka je go dłu gość
da wa ła na dzie ję na po miesz cze nie ca łej
na szej pięt nast ki i za bra nie wszyst kich ba -
ga ży. Przy sil ni ku krę cił się ni ski In dia nin w
szwa gier ce, dłu gich spodniach i ka lo szach.
Od ra zu na zwa łem go Ma li nia kiem, i tak
już zo sta ło do koń ca. Oka zał się uczyn nym
i sym pa tycz nym czło wie kiem, szko da tyl -
ko, że ni w ząb nie ku mał po an giel sku.
Wo da w rze ce i ró żnych jej od no gach mia -
ła ko lor ka kao, pięk nie za tem kon tra sto wa -
ła z zie lo ną dżun glą i błę kit nym nie bem. Po
oko ło czter dzie stu mi nu tach, tuż przed za -
pad nię ciem zmro ku, In dia nin Ma li niak do -
pły nął do na sze go Ori no ko Del ta Cam pu. Z
krza ków wy ło nił się drew nia ny dach i za -
bu do wa cam pu. Wcze śniej mi ja li śmy kil ka
chat In dian Wa rao, po sta wio nych nad brze -
giem rze ki na wy so kich pa lach. Od ra zu by -
ło wi dać, jak się ży je z da la od cy wi li za cji.
In dia nie Wa rao to na praw dę dziel ni lu dzie.
Pod czas po by tu w Del cie wi dzia łem mnó -
stwo dzie ci, ale i sta rusz ków. Jak mo żna
prze żyć ca łe ży cie w jed nym miej scu, prze -
cież ta ka mo no to nia mo że za bić. Jed nak je -
śli ktoś nie wi dział al ter na ty wy i in nych
miejsc, to mo że jest mu ła twiej… W ka -
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żdym ra zie In dian Wa rao ży je w del cie oko -
ło 35 ty się cy. Ge ne ral nie utrzy mu ją się z
dżun gli, więc ła two so bie wy obra zić, że po -
za kwe stią prze ży cia po lu ją i dla zy sku.
Dżun gla po wo li zo sta je oga ła ca na ze swo -
ich za so bów. Dziel ni In dia nie zje dli za tem
więk szą część po pu la cji małp, kro ko dy li i
ali ga to rów, nie źle też prze trze bi li naj więk -
sze go gry zo nia świa ta, ka pi ba rę. Reszt ki ka -
pi ba ry wi dzia łem pod czas lo kal nej wi zy ty
u jed nej z ro dzin. Fuj! Nie opar ły się żo łąd -
kom In dian rów nież wę że, żmi je oraz pta ki.
Spo ro pa pug jest ła pa nych w klat ki i sprze -
da wa nych ja ko ma skot ki.

Je den In dia nin na mo ich oczach zjadł
dwie wiel kie i tłu ste lar wy ob li zu jąc so bie
ich krew z ust. Oczy wi ście był kul tu ral nym
In dia ni nem i chciał mnie po czę sto wać, ale
szyb ciut ko i sta now czo od mó wi łem, twier -
dząc, że nie je stem głod ny. Te raz mo że i
na wet te go ża łu ję, ale wte dy o ma ło co nie
le cia łem na Ry gę… od sa me go pa trze nia na
bia łe, tłu ste i wi ją ce się wiel kie lar wy sam
nie wiem cze go…

Po dob no w ze szłym ro ku od kry to w del -
cie Ori no ko prze ogrom ne zło ża ga zu, tak
więc za kil ka lat to miej sce mo że zmie nić
się już bez pow rot nie. Wszyst kie te in for ma -
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cje prze ka zał nam… An to nio. To już ko lej -
ny po Mo chi mie prze wod nik, bar dzo mą -
dry i sym pa tycz ny. Za raz po przy by ciu do
cam pu prze ka zał wszyst kie wa żne in for ma -
cje i po ka zał dom ki, a ra czej sza ła sy z da -
chem i bez ścian, w któ rych usta wio no
łó żka szczel nie okry te mo ski tie ra mi. Ge ne -
ral nie dwie spę dzo ne tam no ce mia łem zu -
peł nie z gło wy. Upał, ale przede wszyst kim
do cho dzą ce z ciem no ści dźwię ki nie da wa -

ły spać. Wo dy rze ki by ły tak bli sko, że po
dwóch kro kach od łó żka mo głem już mo -
czyć no gi, jed nak re ali zo wać te go nie
chcia łem. A to głów nie dla te go, że tuż
przed za śnię ciem sprzed mo je go łó żka mu -
sia łem wy ga niać ma łe go ali ga to ra. Je go oko
świe ci ło się wro go w świe tle la tar ki, ale
szyb ko czmych nął do wo dy. Noc ne dźwię -
ki wy da wa ne przez mał py, zwa ne wyj ca mi,
pta ki i owa dy by ły kosz ma rem, któ ry tłu mił

je dy nie dźwięk mu zy ki w mo ich słu chaw -
kach. Nie da wa łem dzię ki te mu roz wi nąć
się mo jej wy bu ja łej wy obraź ni. Pe wien je -
stem, że wie le osób mia ło by nie złe go pie tra
mu sząc spać w tym miej scu.

Jesz cze wie czo rem pierw sze go dnia, a
ta kże w ka żdej wol nej chwi li, ła pa li śmy z
po mo stu pi ra nie. Nie ste ty du żo ich nie wy -
cią gnę li śmy, jed nak ubaw z węd ko wa nia
był nie zły, szcze gól nie jak koń czy ła się bu -
tel ka ru mu. Na jed nej z ko la cji usma żo no
nam obie ca ne pi ra nie. W sma ku te dra pie -
żne i uzbro jo ne w du że i ostre zę by ry by
by ły po pro stu wy śmie ni te. Uda ło nam się
zła pać na wet kil ka in nych ryb, w tym su mi -
ków rzecz nych z wą sa mi dłu ższy mi niż ich
cia ła… Sprzęt węd kar ski nie był skom pli ko -
wa ny, skła dał się z krzy we go kij ka i ka wał -
ka żył ki za koń czo nej za rdze wia łym
ha kiem. Na nie go za kła da li śmy por cję wo -
ło wi ny i cze ka li śmy na bra nie. Za nę ca nie
po le ga ło na chla pa niu koń cem węd ki w
wo dzie. U nas to ra czej pło szy ry by…

Po noc nych pro ble mach przy szedł czas
na wy ciecz kę ka nu z sil ni kiem po del cie,
któ rej 90% po wierzch ni sta no wi wtór na
dżun gla i sa wan na. Ob szar del ty zaj mu je
oko ło 40 ty się cy km2, dłu gość Ori no ko wy -
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no si 2736 km, co da je jej w Ame ry ce Po łu -
dnio wej trze cie miej sce, za raz po Ama zon -
ce i Pa ra nie. Te re ny te są dzie wi cze, ty le że
ze wzglę du na ape tyt In dian i brak ja kiej -
kol wiek po li ty ki spo łecz nej obej mu ją cej
rdzen nych miesz kań ców co raz mniej w niej
zwie rząt.

Na sze wy ciecz ki ka nu po zwa la ły ob ser -
wo wać pięk ne pta ki, bo prze cież We ne zu -
ela szczy ci się 700 ga tun ka mi tych
zwie rząt, co pla su je ją na pierw szym miej -
scu na ca łym świe cie. Wi dzie li śmy pa pu gi
ary (kil ka miesz ka ło w na szym cam pie, mo -
żna by ło je więc oglą dać z bar dzo bli ska),
sę py, ibi sy, tu ka ny i ca łą ma sę in nych eg zo -
tycz nych dla nas pta ków. By ły też mał py,
jasz czur ki, żół wie, spo ro owa dów i ma ły
ali ga tor, któ re go ka żdy mógł po trzy mać w
rę kach, ale mo że na szczę ście żad nych
żmij, wę ży czy pa ją ków. W del cie ży ją ta -
kże po dob no del fi ny rzecz ne, ale my wi -
dzie li śmy tyl ko jed ne go i to da le ko. Na wet
spa cer po ba gni stej i gę stej dżun gli nie do -
pro wa dził do spo tka nia oko w oko z ja kimś
nie bez piecz nym stwo rze niem. Naj bar dziej,
jak wia do mo, de ner wo wa ły ko ma ry, jed nak
więk szość z nas, sma ru jąc się od po wied ni -
mi środ ka mi, prze sko czy ła i ten pro blem.

Spa cer po dżun gli był nie złym prze ży ciem.
Ma li niak wy ci nał ma cze tą ro śli ny, bo by ło
tak gę sto, że bez te go nie zro bi li by śmy wię -
cej niż kil ka kro ków. In dia nin z tym nie bez -
piecz nym na rzę dziem wy glą dał nie co
ko micz nie, bo wy so ko ścią rów nał się pra -
wie z dłu go ścią ma cze ty… Po mi mo upa łu i
ol brzy miej wil got no ści, ubra ni by li śmy w
dłu gie spodnie, blu zy i czap ki. Na no gach

dum nie no si li śmy po ży czo ne w cam pie ka -
lo sze. Więk szość z nas wró ci ła moc no
brud na, mi mo że przez go dzi nę po ko na li -
śmy mo że z 50 me trów od brze gu… Te raz
ka żdy z nas wie, co to dżun gla, jak pach nie
(ba gnem) i jak sma ku je. In dia nin An to nio
du żo opo wia dał nam o tym miej scu, zwie -
rza kach i lu dziach po tra fią cych z jed nej tyl -
ko pal my zro bić al ko hol, mą kę i in ne
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je dze nie, le kar stwa, opa trun ki i ma te ria ły
do bu do wy ich chat. Ta ka lek cja by ła nie sa -
mo wi tym i nie oce nio nym prze ży ciem. Wa -
run ki w ja kich ży ją ci lu dzie dla więk szo ści
z nas na dłu ższy czas by ły by nie do wy trzy -
ma nia. Oni per fek cyj nie opa no wa li sztu kę
prze trwa nia i wy ko rzy sta nia te go co mie li
do oko ła.

Je dze nie w cam pie, po dob nie jak i w
Mo chi mie, na ko la na nie rzu ca ło. Ryż z

kur cza kiem al bo ry bą, ma ka ro ny, do te go
owo ce. Na śnia da nie za wsze jaj ka, któ re po
dwóch ty go dniach spę dzo nych w We ne zu -
eli po pro stu znie na wi dzi łem. O dzi wo,
wszę dzie ka wa by ła pa skud na, co la bar dzo
słod ka, a rum mo żna by ło ku pić w ce nie
po ni żej jed ne go do la ra za litr. An to nio, pły -
wa jąc z na mi, po pi jał so bie go na wet spo ro,
dla te go kie dy za trzy mał łódź na środ ku spo -
re go roz le wi ska i wsko czył do wo dy, za chę -

ca jąc do orzeź wia ją cej ką pie li i nas, my śla -
łem, że żar tu je. A co z pi ra nia mi, kro ko dy -
la mi i ca łą resz tą? Za pew nił, że w tym
miej scu jest bez piecz nie, za czę li śmy więc
po wo li ska kać do wo dy. Ja się wa ha łem,
więc mnie po pro stu wrzu co no, ale wy ba -
czy łem od ra zu, bo wo da oka za ła się ide al -
na, a brą zo wy ko lor, któ ry nada wał jej
wy raz bru du i ba gni stej gę sto ści, oka zał się
nie praw dzi wy i bez pro ble mo wy. Po ką pie -
li przy szedł czas na od wie dze nie lo kal nych
In dian. Cie ka wym zja wi skiem był też zmie -
nia ją cy się w cią gu do by stan wo dy, z ró -
żni cą po zio mów do cho dzą cą do oko ło
dwóch me trów. Z te go po wo du pod czas
od pły wu cza sa mi bra ko wa ło żył ki na węd -
ce pod czas węd ko wa nia z po mo stu…

Kie dy przy szedł czas od jaz du, po sta no -
wi łem za dzwo nić z cam pu do Ti no. Oczy -
wi ście na sze ko mór ki nie dzia ła ły, więc
kon takt z od da lo ną cy wi li za cją od by wał się
tyl ko przez nor mal ny te le fon. Po mi łym po -
cząt ku roz mo wy z Ti no, na de szło we ne zu -
el skie pie kło. Za raz po śnia da niu mie li śmy
wra cać do San Jo se de Bu ja, aby bu sem po -
je chać do Ciu dad Bo li war. Ti no twier dził,
że je dzie my do pie ro po lun chu, ja że na pi -
sał mi w pro gra mie, że po śnia da niu. No i
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się za czę ła awan tu ra. Ge ne ral nie na ko niec
oka za ło się, że Ti no po peł nił błąd, ale ża -
den bus po nas wcze śniej nie przy je dzie, bo
We ne zu ela ma w no sie tu ry stów i brak tam
ta kich usług or ga ni zo wa nych na szyb ko.
Za mó wio ny trans port był w dro dze, ale to
mu sia ło po trwać. Za ła ma ni cze ka niem na
lunch w go rą cej dżun gli, ru szy li śmy na ko -
lej ną wy ciecz kę, że by za bić choć tro chę
cza su. Nie któ rzy wy bra li jed nak wa riant po -
zo sta nia w cam pie i by cze nia się na wy god -
nych ka na pach i ha ma kach. Po
wy śmie ni tym we ne zu el skim lun chu po że -
gna li śmy się z za ło gą i ru szy li śmy ło dzią w
kie run ku cy wi li za cji. W San Jo se de Bu ja
bu sa nie by ło, więc ro ze szli śmy się po wio -
sce. Ku pu jąc pi wo (o je go ce nie nie wspo -
mnę, bo by ło chy ba naj tań sze na świe cie)
zro bi li śmy nie złe za mie sza nie, bo pa nie
mu sia ły na no wo otwie rać skle py.

Kie dy nad je chał trans port, dłu go pa ko -
wa li śmy na sze rze czy. Wy sła no po nas bo -
wiem (15 osób ze sprzę tem) nie wiel kie go
va na i oso bów kę. Kil ka ład nych mi nut za -
ję ło wrzu ce nie cię żkich ba ga ży na dach va -
na. Na szczę ście je den z kie row ców,
Nie miec Jo chan, oka zał się mi łym i ga da tli -
wym go ściem. Kil ku go dzin na pod róż mi nę -

ła w mia rę spraw nie, cho ciaż na wet Jo chan
nie wie dział, ile do kład nie mia ła trwać.
Uza le żniał to przede wszyst kim od kon tro -
li po li cyj nych, któ rych mo gło być aż pięć
na na szej tra sie. W We ne zu eli kon tro le
trwa ły by bar dzo dłu go i pew nie koń czy ły by
się obo wiąz ko wy mi ła pów ka mi. Tym ra -
zem szczę ście jed nak by ło po na szej stro -
nie. Po dro dze nie wi dać by ło zbyt wie lu
cie ka wych rze czy, pu ste po la i łą ki świe cą -

ce so czy stą zie le nią. By dło po ka zy wa ło się
nie zwy kle rzad ko. Jo chan po wie dział, że
kil ka lat te mu Cha vez usta lił ce nę sku pu
żyw ca po ni żej pro gu opła cal no ści pro duk -
cji, nikt więc się w to nie ba wi, bo i po co.
Nie wia ry god ne. Ży zne łą ki i po la zo sta ły
zu peł nie nie wy ko rzy sta ne, a kraj im por tu je
w kon se kwen cji mię so z Bra zy lii, Ar gen ty ny
i Ni ka ra gui… Cha vez wy cią gnął naj bied -
niej szych z gło du, zrów nał więk szą część
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spo łe czeń stwa i do pro wa dził do te go, że
mo że z bra ku je dze nia nikt nie umie ra, ale
bie da w We ne zu eli go ści ła na ka żdym kro -
ku. Po za nie licz ną gru pą do pusz czo nych
do ko ry ta z ro pą, 99% lu dzi tkwi w ma ra -
zmie i bez na dziei. Po twier dzi ło to kil ka te -
le fo nów, któ re ode brał Ja ochan, pró bu jąc
wy cią gać „swo ich” tu ry stów z opre sji.
Spóź nia ły im się sa mo lo ty, od wo ły wa no re -
zer wa cje, lo ty i trans fe ry, ko goś też okra -

dzio no. On kwi to wał to jed nym zda niem:
– Tu jest We ne zu ela. Jak masz pro blem,

usiądź, na pij się pi wa, ja koś tam bę dzie, ze -
ro stre su, bo szyb ko umrzesz…

Świet nie, mo gę tu być tu ry stą, ale nie
miesz kań cem. Je mu ten ba ła gan wi docz nie
pa so wał, bo był w We ne zu eli od 20 lat i
bar dzo rzad ko od wie dzał Eu ro pę.

We ne zu ela ma naj więk sze zło ża ro py na
pół ku li za chod niej i ogrom ne zło ża ga zu.

Jed nak po li ty ka pań stwa to sprze da wa nie
tych su row ców za bez cen za gra nicz nym
kon cer nom, od ku py wa nie od nich go to -
wych pa liw i do to wa nie pie niędz mi pu -
blicz ny mi, że by by ło ta nio w koń co wym
za ku pie. Spo koj nie mo gli by być dru gą Nor -
we gią, ale w wy bo rach, któ re od by ły się
pod czas na sze go po by tu, znów zwy cię ży li
ko mu ni ści, któ rzy ni cze go nie zmie nią. Od
2007 ro ku We ne zu ela ma na wet wła sną
stre fę cza so wą GMT -4:30. Nie na wiść rzą -
du do ka pi ta li stów nie jest jed nak do koń ca
po dzie la na przez na ród, któ ry po dro gach
po ru sza się głów nie zde ze lo wa ny mi ame -
ry kań ski mi krą żow ni ka mi z lat 80.

Si mon Bo li war, bo ha ter We ne zu eli, pew -
nie te raz prze wra ca się w gro bie… Ca łe
swo je ży cie na prze ło mie XVIII i XIX wie ku
wal czył o wy zwo le nie tej czę ści świa ta od
Hisz pa nii. Zo stał na wet pre zy den tem no wej
Re pu bli ki We ne zu eli, po nad to wy zwo lił
Ko lum bię, Ekwa dor oraz Pe ru. Bo li war
skoń czył jed nak tra gicz nie, umie ra jąc w
osa mot nie niu w 1830 ro ku. Bez po śred nim
po wo dem je go kło po tów by ło po wo ła nie
Wiel kiej Ko lum bii (skła da ją cej się z We ne -
zu eli, Ko lum bii, Ekwa do ru i Pa na my) i
wpro wa dze nie dyk ta tu ry. Po za ma chu stra -
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cił wła dzę, a Wiel ka Ko lum bia roz sy pa ła się
jak do mek z kart. Jed nak dzi siaj Bo li war to
praw dzi wy bo ha ter i pro to pla sta wol nej
Ame ry ki Po łu dnio wej. W We ne zu eli dał on
na zwę wa lu cie, a je go imię no si nie zli czo -
na licz ba obiek tów.

Do jazd do na szej po sa dy w Ciu dad Bo li -
war nie na pa wał opty mi zmem. Prze ła do -
wa ny oso bo wy Do dge Niem ca le d wo
po ko ny wał dziu ry na szu tro wej dro dze.
Oko li ca też nie wy glą da ła pięk nie, mo żna
po wie dzieć, że by ła na wet mrocz na, tym
bar dziej że noc dep ta ła nam już po pię tach.
Camp Pe te ra, ko lej ne go Niem ca, był jed nak
jak pięk na we ne zu el ska miss świa ta wśród
ener dow skich pły wa czek.

Pięk ne dom ki, ide al ne w środ ku, z prysz -
ni cem i kli ma ty za cją, po zwa la ły my śleć o
od po czyn ku. W koń cu po zby li śmy się też
stę chłe go za pa chu dżun gli. Pe ter miał ba -
sen, mi ni zoo i pięk ną re stau ra cję. Stąd po
jed nej no cy mie li śmy jed nak je chać da lej…
Z lo kal ne go lot ni ska po le cie li śmy dwo ma
sa mo lo ta mi do Ca na imy.

W ser cu we ne zu el skiej dżun gli na tu ra
stwo rzy ła jed ne z naj bar dziej za dzi wia ją -
cych bu dow li na świe cie. Gó ry sto ło we
miej sco wa lud ność na zy wa te pui, to ozna -

cza „do my bo gów”. Te prak tycz nie nie do -
stęp ne szczy ty spo wi te chmu ra mi i mgłą le -
gend od daw na za chwy ca ją i in spi ru ją tych,
któ rym da ne by ło zo ba czyć je na wła sne
oczy. Wśród nich jest wła śnie pe reł ka – wo -
do spad Sal to An gel. Od krył go w 1910 ro ku
Er ne sto San chez La Cruz, ale o je go pięk nie
świat po in for mo wał do pie ro w 1933 ro ku
pi lot o na zwi sku An gel. Od nie go po cho dzi
wła śnie na zwa wo do spa du, któ re go wy so -
kość wy no si aż 979 me trów.

Po ży tek z ga du ły Jo cha na mie li śmy w
tym dniu ogrom ny. Zdra dził on, że Pe ter ma
wła sny sa mo lot. Jak tyl ko go po zna łem, od
ra zu za py ta łem o mo żli wość wy na ję cia i
po la ta nia nad wo do spa dem. Za pro po no wał
40 do la rów za oso bę za 30-mi nu to wy lot.
Zde cy do wa li się wszy scy, więc za raz po
przy by ciu do Ca na imy od by li śmy na ra ty
trzy wspa nia łe lo ty wi do ko we Ce sną Pe te ra.
Mie li śmy ku pę szczę ścia, bo chmu ry po -
zwo li ły obej rzeć Sal to An gel w peł nej oka -
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za ło ści. Zdję cia zro bio ne z sa mo lo tu od da -
ją choć tro chę to, co wi dzie li śmy na ży wo.

Póź niej nasz prze wod nik Te pui (In dia nin
z jed ne go z trzech za miesz ku ją cych te te -
re ny ple mion Ca ma ra co to) po ka zał nam
camp o stan dar dzie moc no tu ry stycz nym i
za brał na pierw szą wy ciecz kę. Krót ki rejs
ło dzią, ką piel w dwóch wo do spa dach i
pięk ne ple ne ry to wa rzy szy ły nam do póź -
ne go wie czo ra. Na stęp ne go dnia ra no cze -

ka ła nas ko lej na mor der cza pod róż. Ka nu z
sil ni ka mi mie li śmy pły nąć w gó rę rze ki aż
do wo do spa du Sal to An gel. Czte ro go dzin -
ny rejs dłu żył się nie mi ło sier nie, ale nie do -
god no ści re kom pen so wał kra jo braz. Pięk no
gór sto ło wych wi dzia nych z lo tu pta ka, a
po tem z per spek ty wy rze ki, to po pro stu
baj ka. Do dam tyl ko, że Ca na ima nie by ła
za pcha na tu ry sta mi, nie by ło ich tu pra wie
wca le. Ogrom i pięk no przy ro dy by ły po

pro stu nie spo ty ka ne.
Po przy by ciu w oko li ce na sze go pięk ne -

go An ge la był ma ły lunch w cam pie i trek -
king przez dżun glę do nie co po nad po ło wy
wy so ko ści wo do spa du. Mie li śmy za brać ze
so bą la tar ki, kurt ki prze ciw desz czo we i wo -
do od por ne obu do wy na apa ra ty. Nie ste ty
cią gną łem ze so bą ogrom nie cię żki apa rat
w obu do wie pod wod nej, ale trud się opła -
cił. Na wci śnię tej mię dzy gę ste krza ki i
drze wa ska le, w desz czu wo dy spa da ją cej z
ki lo me tra, zro bi łem ka żde mu pięk ne zdję -
cia. Bez obu do wy by ło by to nie mo żli we,
bo wiem wo do spad ge ne ro wał ogrom ne ilo -
ści wo dy i do te go nie sa mo wi ty dźwięk le -
cą cej i roz bi ja ją cej się ma sy. Pięk no
przy ro dy za chwy ci ło wszyst kich. Po mo zol -
nym wej ściu w gó rę, jesz cze trud niej by ło
scho dzić stro mą, śli ską, a miej sca mi grzą -
ską ście żką. Ostat nie scho dzą ce oso by uży -
wa ły la ta rek, w dżun gli zro bi ło się bo wiem
ciem no. Po po wro cie wy ką pa łem się pod
drew nia nym prysz ni cem, w wo dzie z gór -
skiej rze ki. Pod czas rześ kiej ką pie li to wa -
rzy szy ła mi do rod na żół ta ża ba z wiel ki mi
ocza mi, pa trzą ca na mnie z lek ko zdzi wio -
ną mi ną. Noc spę dzi li śmy w ha ma kach. O
dzi wo, wy spa łem się po rząd nie, nie bu dząc
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się w no cy ani ra zu. Kli mat cam pu przy po -
mi nał nie co har cer ski bi wak, szcze gól nie
gdy o go dzi nie 21 wy łą czo no agre gat i na -
sta ła to tal na ciem ność. Po wrót do Ca na imy
z nur tem rze ki trwał oczy wi ście kró cej, był
za to bar dziej hard ko ro wy, bo wo dy w rze -
ce uby ło i nasz ster nik mu siał po ka zać swój
ca ły nie prze cięt ny ta lent. Tak spraw nie i
szyb ko la wi ro wał mię dzy wy sta ją cy mi ka -
mie nia mi, że chcia ło się bić bra wa. Po lun -
chu w na szym moc no tu ry stycz nym cam pie
wró ci li śmy sa mo lo ta mi do Ciu dad Bo li war,
do na sze go po czci we go Pe te ra i je go wy pa -
sio ne go, jak na We ne zu elę, ośrod ka.

Kie dy już my śla łem, że unik nie my w tej
pięk nej, ale ob cej sys te mo wo We ne zu eli
więk szych kło po tów, za czę ły się pro ble my.
In for ma cja o prze ło że niu lo tu do Ca ra cas z
go dzi ny 12:20 na 06:00 zwa li ła mnie z nóg.
Ozna cza ło to wsta wa nie w środ ku no cy,
go dzin ny prze jazd do in ne go mia sta na
więk sze lot ni sko i ogól ne za mie sza nie po łą -
czo ne ze zmę cze niem. Pi ja ny Pe ter oznaj -
mił mi po chwi li, że te raz to nie bar dzo ma
kie row ców na noc ny trans fer, bo wszy scy
są pi ja ni… Nor mal nie jak w fil mie Ba rei.
Kie dy już pa dłem ze zmę cze nia i wsta łem o
2 w no cy oka za ło się, że ma my kie row ców

i au ta. Pe ter od dał swo je go je epa, po mógł
są siad i żo na Jo cha na, więc trans fer ja koś
się w koń cu udał. Na lot ni sku za mie sza nia
i pro ble mów by ło co nie mia ra. O szcze gó -
łach i ner wach pi sać nie bę dę, do dam tyl ko,
że lot o 12:20 z Pu er to Or daz do Ca ra cas
za mie nio no nam na lot o 6:00 z Pu er to Or -
daz do Bar ce lo ny i po tem o 12:20 z Bar ce -

lo ny do Ca ra cas. Wy le cie li śmy nie o 6, a o
8:30. Prze ży wa jąc stres, czy zdą ży my na
sa mo lot z Ca ra cas do Frank fur tu, umę czy li -
śmy się tą pod ró żą okrop nie. O dzi wo, nie
zgu bio no ba ga żu i wy lą do wa li śmy w Ca ra -
cas o tej sa mej po rze co mie li śmy wy lą do -
wać w pierw szej wer sji. Szko da tyl ko
no cy… 
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Na lot ni skach pa no wał to tal ny tłok i
ścisk, nikt nic nie wie dział i nikt nie roz ma -
wiał po an giel sku. Na ta bli cach po wie szo -
no roz kład lo tów z dnia po przed nie go.

Zmę cze ni, ale szczę śli wi, do sta li śmy się
do Eu ro py rzu tem na ta śmę. Przej ście przez
wszyst kie od pra wy i kon tro le na lot ni sku w
Ca ra cas, na wet z na szy mi ma ły mi oszu -

stwa mi i wpy cha niem się w ko lej kę, trwa ło
bo wiem kil ka ład nych go dzin.

We ne zu ela to pięk ny, ale i spe cy ficz ny
kraj. Dla tu ry stów nie byt przy ja zny, czym
jed nak by ło by na sze ży cie bez ta kich wła -
śnie wy zwań. Jed ną wiel ką nu dą…

Mi łosz Dą brow ski
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PEANUT 21
ASYMMETRIC

MAŁY WOREK O NAJWIĘKSZYCH NA RYNKU MOŻLIWOŚCIACH!

ZASKOCZY CIĘ CO NAJMNIEJ 4 RAZY:

1. SUPER ORYGINALNYM WYGLĄDEM  
TO PIERWSZY ASYMETRYCZNY WOREK NA ŚWIECIE

2. WYTRZYMAŁOŚCIĄ  
DWIE BARDZO WYTRZYMAŁE POWŁOKI DBAJĄ  

O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO  (ZEWNĘTRZNA TO CORDURA 1000D)

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

4. BARDZO MAŁĄ WAGĄ WORKA – ZALEDWIE 950G

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

PEANUT 21

V2 ICE MONO + PEANUT 21 =
PERFEKCYJNA KONFIGURACJA
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CERTYFIKAT CE  CE1463 EN1809

SERIA PEANUT 21

PERFEKCYJNA
KONFIGURACJA

BĄDŹ KOBIETĄ TAKŻE POD WODĄ!

Zastosuj dwa automaty V2 ICE 
-

PRAWDZIWA PRZYGODA ZACZYNA 
SIĘ WŁAŚNIE TU! LUBISZ PODRÓŻOWAĆ?  

DOPUSZCZALNY CIĘŻAR BAGAŻU TO JUŻ 
NIE PROBLEM!

WAGA CAŁEGO ZESTAWU TO ZALEDWIE 2940 G!!!

http://tecline.com.pl
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Cze go mo żna się spo dzie wać po
tym lo do wa tym od lu dziu? W gło wie
ma ja czą strzę py wy obra żeń po skła -
da nych z ob ra zów za pa mię ta nych z
te le wi zji, opo wia dań osób, któ re już
tam by ły oraz zdjęć od na le zio nych w
In ter ne cie. Ile w tym praw dy? Jak
fak tycz nie wy glą da Is lan dia? 

Czy na praw dę dla nas, Po la ków, jest tam
eks tre mal nie dro go? Czy miej sco wi fak tycz -
nie cią gle wie rzą w kra sno lud ki zwa ne trol -
la mi? Czy wy obra że nia o, jak sa ma na zwa
wska zu je, lo do wa tej kra inie są praw dą, czy
prze sa dzo nym ste reo ty pem? A co z osła -
wio ną przej rzy sto ścią wo dy pod czas nur ko -
wa nia – 150 me trów?

Myśl, aby udać się w te oko li ce ko ła ta ła
mi w gło wie trzy la ta, aż wresz cie uda ło się
zor ga ni zo wać wy pra wę. Na tę nie zwy kłą
wy spę, le żą cą na środ ku Oce anu Atlan tyc -

Islandia
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kie go, po je cha li śmy gru pą dwu na stu osób.
Po czte rech go dzi nach lo tu z War sza wy, 8
czerw ca 2016 r. wy lą do wa li śmy w Is lan dii,
w Ke fla vik, na lot ni sku pod Rey kja vi kiem.
Wy na ję te wcze śniej sa mo cho dy już na nas
cze ka ły. Pod róż do cen trum Rey kja vi ku,
gdzie mie li śmy za miesz kać, za ję ła nam
mniej niż go dzi nę. Już pod czas jaz dy z lot -
ni ska ocza ro wa ła nas ol brzy mia prze strzeń.
Do tar li śmy na kwa te ry hucz nie zwa ne apar -
ta men ta mi i zmę cze ni pod ró żą pa dli śmy
jak mu chy. Na szczę ście ro le ty w oknach
po zwo li ły nam za snąć, mi mo pa nu ją ce go
aku rat dnia po lar ne go. Bu dzi ki na sta wi li -
śmy na ósmą ra no, bo już na za jutrz cze ka -
ła nas nie la da atrak cja – nur ko wa nie w
le gen dar nej szczel nie Sil fra. Nie któ rzy z
nas, po na my śle stwier dzam jed nak, że
wszy scy, po raz pierw szy mie li nur ko wać w
wo dzie o tem pe ra tu rze trzech stop ni i przej -
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rzy sto ści po nad 150 m. Na miej sce nur ko -
we na te re nie Par ku Na ro do we go Pin gvel lir,
w nie du żej od le gło ści od sto li cy Is lan dii,
Rey kia wi ku (ok. 60 km), do tar li śmy ko ło po -
łu dnia. W cza sie re ko ne san su spo tka li śmy

gru pę chiń skich ama to rów snor ke lin gu, któ -
rzy z po wierzch ni mo gli zo ba czyć je dy nie
na miast kę te go, co nas cze ka ło już za chwi -
lę – kry sta licz nie czy sta wo da spły wa ją ca
pro sto z lo dow ca Lan gjo kull… Prze bra li śmy

się na po bli skim par kin gu i w ca łym ekwi -
pun ku nur ko wym uda li śmy się w kie run ku
szcze li ny Sil fra. Oko li ca oka za ła się tak ba -
jecz na i su ro wa, że nie by li śmy zde cy do -
wa ni, co nas bar dziej za chwy ci ło, oto-
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cze nie czy przej rzy stość wo dy, któ rą wi -
dzie li śmy z gó ry. Ko lej no ze szli śmy po dra -
bin ce do kry sta licz nej wo dy i gru pą ośmiu
osób po pły nę li śmy na spo tka nie dwóch płyt
tek to nicz nych – eu ro azja tyc kiej i pół noc no -
ame ry kań skiej. Wo da osza ła mia ła przej rzy -
sto ścią. Mózg od no wa uczył się po strze-
ga nia świa ta pod wo dą. Nie ma słów, któ re
po tra fi ły by to od dać, ale mo że fakt, że Sil fra

jest w 2016 ro ku po twier dzo nym naj czyst -
szym miej scem nur ko wym na świe cie zdo -
ła prze mó wić do wy obraź ni. Mu sisz kie dyś
to zo ba czyć! Oczy wi ście nie mo gli śmy za -
po mnieć o uwiecz nie niu punk tu, w któ rym
obie pły ty są na wy cią gnię cie rę ki. Nic
dziw ne go, że miej sce to dzia ła jak ma gnes
na cie ka wych ży cia. Lo kal ne cen trum nur -
ko we z Rey kja vi ku, któ re or ga ni zu je nur ko -

wa nia w Sil frze, za trud nia dwu dzie stu
trzech in struk to rów i to na peł ny etat. Jed no
nur ko wa nie w Sil fra kosz tu je 300 eu ro i nie
ma dnia, ani chwi li, aby nie usta wia ła się
ko lej ka chęt nych, aby wejść do pęk nię cia
tek to nicz ne go.

Po oko ło 40 mi nu tach nur ko wa nia na
głę bo ko ści nie więk szej niż 15 me trów, mi -
mo że jest tam 60 me trów, wy szli śmy z wo -
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dy. Oka za ło się, że na wet naj więk sze nur -
ko we zmar z lu chy, urze czo ne ma gią miej -
sca, dziel nie znio sły ni skie tem pe ra tu ry i z
nie skry wa nym za do wo le niem de kla ro wa ły,
iż nur ko wa nie w zim nych wo dach już im
nie strasz ne. Rze czy wi stość prze ro sła
wszel kie ocze ki wa nia!

Po nur ko wa niu mie li śmy tro chę cza su na
cie płą her ba tę oraz ma łe co nie co, aby z
ener gią ru szyć na zwie dza nie oko li cy, tzw.
Gol den Cir kle, Par ku Na ro do we go Pin gvel -
lir, za ło żo ne go już w 930 ro ku. Oso by nie -
nur ku ją ce (bo i ta kie z na mi by ły)
zde cy do wa nie za chę ci ły nas do od wie dze -

nia wo do spa du Gul l foss. Na Is lan dii jest po -
nad 400 wo do spa dów. Ma łe, ta kie po 20
me trów, są cza sa mi w przy do mo wych
ogród kach, więc mó wiąc wo do spad, mó wi -
my o czymś tak po tę żnym, że za pie ra dech
w pier siach – do słow nie! Mo że oglą da łeś
film Pro me te usz (ge ne za po wsta nia ob ce -
go). Na po cząt ku fil mu na si stwór cy, wg re -
ży se ra, wpa da ją do wo do spa du, da jąc
po czą tek DNA czło wie ka w wo dzie na Zie -
mi. Przy po mnij so bie tę sce nę, wła śnie o ta -
kim wo do spa dzie mó wi my! Ża den
wo do spad w Eu ro pie nie mo że się rów nać z
ta ką ilo ścią prze pły wa ją cej wo dy w jed nym
miej scu. Swo ją po tę gą, mo cą i wście kło ścią
do rów nu je wo do spa do wi Nia ga ra. W 1907
ro ku an giel ski biz nes men chciał ujarz mić
si łę te go wo do spa du po przez za ło że nie
elek trow ni wod nej. Za ofe ro wał ol brzy mie
pie nią dze ów cze sne mu gu ber na to ro wi, jed -
nak uzy skał od po wiedź:

– I will not sell my friend.
Od 1979 ro ku miej sce to jest re zer wa tem

przy ro dy i niech tak zo sta nie.
Po go da nam do pi sy wa ła (ok. 14 stop ni,

pra wie bez wietrz nie), więc ocho czo wy ru -
szy li śmy na wę drów kę. Na tej wy so ko ści
geo gra ficz nej tem pe ra tu ry są od czu wa ne
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ina czej niż u nas w Pol sce. Przy 14 stop -
niach nie któ rzy cho dzi li w t -shir cie i lek kim
po lar ku. Po nur ko wa niu w Sil frze grze chem
by ło by nie prze spa ce ro wać się na wy pię -
trzo ną obok la wę wul ka nicz ną, z ta ki mi
two ra mi geo lo gicz ny mi, że do dziś nie mo -
gę się na dzi wić, co na tu ra jest wsta nie wy -
two rzyć. Oczy wi ście jest tam i wo do spad. Z
gó ry mo żna zo ba czyć miej sce, gdzie przed
ty sią ca mi lat la wa wy do sta wa ła się z głę bi
zie mi, two rząc pła ską po wierzch nię roz py -
cha ją cą dwie pły ty tek to nicz ne. To wła śnie
tam wo da z lo dow ca Lan gjo kull wy peł ni ła
szcze li nę Sil fra. Prze cho dząc przez ska łę
wul ka nicz ną oczy ści ła się przez naj po tę -
żniej szy filtr na tu ry, stąd ta wi zu ra w Sil fra!
W od da li by ło wi dać wul kan przy kry ty lo -
dow cem, któ ry kil ka lat te mu wy buchł, po -
wo du jąc za mie sza nie w ko mu ni ka cji
lot ni czej na ca łym świe cie. Je go na zwa jest
tak trud na do wy mó wie nia, a tym bar dziej
do za pa mię ta nia, że w gru pie umó wi li śmy
się na zwać go „No ten”. Dla cie kaw skich,
wła ści wa na zwa to Ey ja fjal la jo kull.

Po oko ło dwóch go dzi nach spa ce ru po
ma low ni czych oko li cach Sil fry, po sta no wi -
li śmy wra cać do do mu. Ja ko że by li śmy za -
opa trze ni w ła two osią gal ne (bez płat ne,

wszę dzie do stęp ne) ma py pre zen tu ją ce
miej sca tu ry stycz ne, któ rych nie mo żna po -
mi nąć bę dąc na Is lan dii, a do te go przy dro -

gach co chwi lę wi dzie li śmy cha rak te ry-
stycz ne zna ki in for mu ją ce o atrak cjach tu ry -
stycz nych, pod róż do do mu skoń czy li śmy
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oko ło 24.00. Nie spo sób bo wiem by ło nie
za trzy mać się przy ak tyw nych gej ze rach
(Gey sir), któ re co kil ka mi nut wy bu cha ły
na wet kil ku dzie się cio me tro wym pió ro pu -
szem wo dy w gó rę, do słow nie pięć me trów
od two ich stóp! Cze kasz z apa ra tem i na -
gle… 60 me trów wo dy o tem pe ra tu rze 100
stop ni eks plo du je. Wy obraź so bie, ja kie
zdję cia mo żna tam zro bić. Po dro dze mu -

sie li śmy jesz cze wdra pać się na wy ga sły
wul kan, bę dą cy dziś atrak cją tu ry stycz ną o
na zwie kra ter Ke rio i – a ja kże – przyj rzeć
się z bli ska wy peł nia ją ce mu go je zior ku.
Wo da tur ku so wa, głę bo kość nie wiel ka, bo
tyl ko 14 me trów, ale wpra wi ły nas w zdu -
mie nie pły wa ją ce tam ry by, co one je dzą?

Po zna li śmy Is lan dię peł ną kon tra stów –
łą ki peł ne owiec czy ca łych stad roz bry ka -

nych ko ni, a za chwi lę nie prze bra ne po la
la wy ozdo bio ne je dy nie wą tły mi po ro sta mi.
Tu i ów dzie su ro wy is landz ki kra jo braz
uroz ma ica ją tlą ce się le ni wie smu gi dy mu
wy do by wa ją ce się z zie mi, jak by przy po mi -
na jąc – pa mię taj, ca ły czas cho dzisz po naj -
bar dziej ak tyw nym geo lo gicz nie miej scu w
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Eu ro pie i za chwi lę gdzieś coś wy buch nie,
eks plo du je al bo wy pa ru je…

Ko lej ny dzień prze zna czy li śmy na zwie -
dza nie su ro wej, is landz kiej zie mi, prze bo -

ga tej w gej ze ry, wo do spa dy, go rą ce źró dła,
ze znaj du ją cy mi się na wy cią gnię cie rę ki
wul ka na mi. Za chwy cał nas Oce an Atlan -
tyc ki oka la ją cy Is lan dię, prze uro cze je zio -

ra, kwit ną ce na fio le to wo, cią gną ce się po
ho ry zont łą ki i la wo we pu sty nie przy wo łu -
ją ce w my ślach kra jo bra zy księ ży co we.
Wy ru szy li śmy ko ło 10 ra no, aby zo ba czyć
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oko li ce lo dow ca Vat na jo kull. Po dro dze za -
pla no wa li śmy wspi nacz kę na wul kan,
wpraw dzie wy ga sły, ale z ak tyw ny mi go rą -
cy mi bło ta mi, któ re co rusz wy bu cha ły, bul -
go ta ły, go to wa ły się i eks plo do wa ły, ku
ucie sze ga wie dzi tu ry stycz nej z ca łe go
świa ta. Wi dok ze szczy tu wul ka nu po raz
ko lej ny za parł dech w pier siach. Jak na dło -
ni wi dać by ło wy ga słe i wy ra sta ją ce wul ka -
ny, kil ka je zior, oce an… Co za kra jo braz!

Do apar ta men tów wró ci li śmy ko ło 21.
Te go dnia dru ży na Is lan dii za in au gu ro wa ła
swój udział w Fo ot bol lo wych Mi strzo -
stwach Eu ro py. Jesz cze o 2:00 w no cy wi -
dzie li śmy ba wią ce się grup ki is landz kich
ki bi ców, nie kry ją cych za do wo le nia z hi sto -
rycz ne go zwy cię stwa swo jej re pre zen ta cji.
Tra dy cyj nie już, w pu bie ob słu gi wał nas
pol ski kel ner. Rey kia vik li czy 170 000
miesz kań ców, co sta no wi po nad po ło wę
miesz kań ców Is lan dii, spo śród któ rych 30%
to na si ro da cy.

Czwar te go dnia w pla nach mie li śmy nur -
ko wa nie w Da wids gial, le żą cym nie opo dal
Sil fry je zio rze słod ko wod nym, któ re jest za -
si la ne wo da mi z lo dow ca Lan gjo kull. Po go -
da do pi sa ła, zza chmur prze bi ło się słoń ce.
Dro ga ze sto li cy Is lan dii do miej sca nur ko -

we go za ję ła nam mniej wię cej go dzi nę, po
czym trze ba by ło jesz cze do nieść sprzęt
nur ko wy oko ło 100 m. Za nim się za nu rzy -
li śmy, mu sie li śmy pra wie 15 mi nut pły nąć
po po wierzch ni. Ma jąc w pa mię ci nur ko -
wa nie w Sil frze wie rzy li śmy, że war to po -
nieść ten trud, jed nak tuż po za nu rze niu
wi docz ność wy no si ła oko ło… 15 m. Jak
to??? Na szczę ście po kil ku mi nu tach osią -

gnę ła 100 m, a urok miej sca do słow nie po -
wa lał na ko la na. Ko lej ne nur ko wa nie w Is -
lan dii za li czy li śmy do uda nych – 55 mi nut,
mak sy mal na głę bo kość 12 m. Peł ni wra żeń
uda li śmy się na po szu ki wa nie na stęp nych
atrak cji.

Nie spo sób nie wspo mnieć, choć by sło -
wem, o Ja ski ni La wo wej, któ rą od wie dzi li -
śmy. Po obej rze niu jed ne go z pro gra mów
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Na tio nal Geo gra phic zro zu mia łem, że jest
to miej sce nie zwy kłe. Ja ski nia utwo rzy ła się
dzię ki la wie pę dzą cej pod po wierzch nią
zie mi, na ścia nach wy raź nie wi dać smu gi
la wy, osią ga jąc dłu gość ok. 2 km. W swo im
wnę trzu skry wa pięk ne sta lak ty ty i sta lag mi -
ty lo do we, nie sa mo wi te for ma cje skal ne, w
pew nym mo men cie jed nak za ska ku je kom -
plet ną ci szą. Bez za pa su świa tła i do brych
bu tów le piej nie za pusz czać się w głęb szą
część śle po za koń czo nej ja ski ni. Do do mu
do tar li śmy o 23:00, moc no zmę cze ni, ale
za do wo le ni. W do dat ku wciąż świe ci ło
słoń ce, w koń cu to czer wiec, więc słoń ce
na tej dłu go ści geo gra ficz nej pra wie nie za -
cho dzi.

Nur ko wa nie w Biat na ga il to głów ny
punkt pro gra mu ko lej ne go dnia na Is lan dii.
Cie ka wost ką jest, że w tej szcze li nie, z uwa -
gi na są siedz two mo rza, wo da jest dość cie -
pła. Kom pu te ry nur ko we wska zy wa ły
na wet 10 stop ni Cel sju sza. Za ob ser wo wać
tu mo żna ba jecz ną ha lo kli nę – to sa mo zja -
wi sko, któ rym prze wod ni cy nur ko wi pró bu -
ją za chwy cić nur ków w mek sy kań skich
ce no tach – czy li war stwę na po łą cze niu
wo dy słod kiej ze sło ną. Sło na, ja ko że jest
cię ższa, za wsze jest na dnie, prze pły wa jąc
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przez nią wszyst ko wi dzi my jak by za ma za -
ne. Miej sce wy da je się nie po zor ne, wręcz
ma łe. Ktoś pró bo wał w szcze li nie za ło żyć
ho dow lę dor szy. Wpraw dzie in we sty cja się
nie po wio dła, ale miej sce nur ko we jest fe -
no me nal ne – głę bo kość do 30 me trów, ko -
ści wie lo ry ba, ha lo kli na, ja ski nia, zbo cza
nie sa mo wi cie po ro śnię te glo na mi słod ko -
wod ny mi. Jest cie ka wie i za ska ku ją co, zde -
cy do wa nie war to za nu rzyć tam ty łek. Po
nur ko wa niu wsie dli śmy w na sze we hi ku ły i
uda li śmy się na pod bój no wych miejsc Is -
lan dii. Wie le sły sze li śmy o go rą cej rze ce
wśród wul ka nów, w któ rej mo żna zre lak so -
wać się po tru dach gór skiej wę drów ki, ni -
czym w ja cuz zi na świe żym po wie trzu,
wśród dy mią cych skał. O 21:30, po go dzin -
nym mar szu w gó rach, do tar li śmy do rze ki,
w któ rej na sze zbo la łe mię śnie mia ły chwi -
lę, aby się zre ge ne ro wać. Tem pe ra tu ra po -
wie trza mia ła oko ło 13 stop ni, tem pe ra tu ra
wo dy od 45 do 70 stop ni, w za le żno ści od
in dy wi du al nej to le ran cji na cie pło, wy bie -
ra li śmy miej sce wej ścia do rze ki. Cie pła
wo da ob my wa ła na sze cia ła w oto cze niu
dy mią cych ga za mi wul ka nów, nikt nie
chciał wra cać, ale cóż cze ka ła nas jesz cze
gór ska wę drów ka w kie run ku do mu. Nie -

chęt nie wy ru szy li śmy o 22:30. Nic się nie
zmie nia ło, wciąż świe ci ło słoń ce… Tak, to
wła śnie ta dłu gość geo gra ficz na.

Na stęp ny dzień na szej is landz kiej przy -
go dy to nur ko wa nie w Oce anie Atlan tyc -
kim. Uda li śmy się w oko li ce lot ni ska w
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Ke fla vik. Zesz li śmy do wo dy do kład nie w
miej scu, gdzie mie siąc wcze śniej gru pa
spo tka ła wie lo ry ba. Pod wo dą za sta li śmy
stan dar do wy wi dok flo ry i fau ny tej czę ści
oce anu – ca łe la sy alg, bru nat nic, flą dry,
dor sze, pol lo ki, ha li bu ty. Przej rzy stość nie -
ste ty nas nie roz piesz cza ła, gdyż nie daw no
skoń czył się sztorm, ale nur ko wa nie w Oce -
anie Atlan tyc kim ma my za li czo ne! Tra dy -
cyj nie po nur ko wa niu chwi lę prze zna czy-
li śmy na od po czy nek przy her ba cie i pol -
skich ka ba no sach, po czym wy ru szy li śmy
w kie run ku wo do spa du Sel ja lands foss, le -
żą ce go w oko li cach nie daw no wy bu chłe go
wul ka nu. Po prze je cha niu oko ło 40 km,
przed na mi, na ho ry zon cie zo ba czy li śmy
bia łą smu gę. Na po cząt ku zga dy wa li śmy,
że być mo że to bia ły wia trak, słup te le gra -
ficz ny al bo ja kaś wie ża, ale gdy ob raz się
zbli żał, już wie dzie li śmy, że to nie wy obra -
żal nie wy so ki wo do spad – 120 me trów! Je -
cha li śmy tu do bre dwie go dzi ny, ale war to.
Szczę ścia do peł nił dwu go dzin ny spa cer po
oko li cy, tak uro czej, że sło wa nie są w sta -
nie od dać na sze go za chwy tu. Pod wo do -
spad mo żna wejść, na wo do spad mo żna
wejść, wo kół wo do spa du mo żna przejść,
jak by te go by ło ma ło, w szcze li nach skal -
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nych są ukry te ta jem ne miej sca. W jed nym
z nich wo do spad spa dał do ja ski ni. Miej sce
to zna ne jest ja ko Dom Trol li. Ja koś ża den
nie chciał się uka zać, ale zdję cia wy szły
nie sa mo wi te! Uda ło nam się wró cić do
apar ta men tów ko ło 20, więc mie li śmy czas,
aby prze spa ce ro wać się do mia sta i po znać
spe cja ły is landz kiej kuch ni. Ge ne ral nie kró -
lu ją ry by i ba ra ni na. Po le ca my re stau ra cję
Fi sh markt w sa mym cen trum Rey kia wi ku.
Wszyst ko, cze go spró bo wa li śmy, by ło do -
sko na łe – w szcze gól no ści de li kat ne mię so
z wie lo ry ba po bu dzi ło kub ki sma ko we nie -
któ rych z nas.

Szó ste go dnia głów ną atrak cją by ła wy -
ciecz ka na lo do wiec Lan gjo kull i zwie dza -
nie naj dłu ższe go na świe cie (500 m)
czyn ne go od dwóch lat tu ne lu w lo dow cu.
Wy ciecz ka zna na jest ja ko In to the Gla cier.
Praw do po dob nie w 2016 ro ku jest to je dy -
ny ta ki tu nel na na szym glo bie. Na miej sce
do tar li śmy spe cjal ny mi ła zi ka mi na gi gan -
tycz nych ko łach, spraw nie prze my ka ją cy -
mi przez bez dro ża lo dow ca. Do kład nie
ta ki mi, ja kie wi dzi się cza sa mi w fil mach
przy rod ni czych na krę ca nych na Ark ty ce
czy An tark ty dzie. Na nie bie nie by ło żad nej
chmu ry, lo do wiec skrzył się ską pa ny w pro -

mie niach czerw co we go słoń ca. Bi le ty na
wy ciecz kę ku pi li śmy kil ka dni wcze śniej,
gdyż za in te re so wa nie tą atrak cją tu ry stycz -
ną Is lan dii jest ogrom ne. Tu nel lo do wy wy -
drą żo ny jest oko ło 30 me trów pod lo dem.
Na wy so ko ści na szych oczu prze wod nik
po ka zy wał cien ką sza rą smu gę – to pył z

wul ka nu Ejy afjal la jo kull (je dy nie Ania z na -
szej gru py umia ła wy mó wić tę na zwę bez -
błęd nie ), któ ry wy buchł w 2010 ro ku. Tak
so bie sta li śmy pa trząc i do pie ro po chwi li
do tar ło do nas, że prze cież je ste śmy ja kieś
20 me trów pod po wierzch nią cza py lo do -
wej. 
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Rap tem sześć lat i ty le lo du się utwo rzy -
ło? Zdu mie wa ją ce! W tu ne lu prze wod nicz -
ka po ka za ła nam lo do wą ka plicz kę i ścia nę,
za któ rą wi dać błę kit wo dy. Za chwy ce ni
tym pięk nym wi do kiem oczy wi ście się gnę -
li śmy po apa ra ty. Jed nak do pie ro po chwi li

uświa do mi ła nas, że ta błę kit na wo da to je -
zio ro, któ re wi dać za oko ło pół me tro wą
war stwą lo du, za któ rą sto imy. Kie dyś to
pęk nie i wo da wy peł ni ko ry ta rze wy drą żo -
ne spe cjal nie dla tu ry stów. W tym miej scu
prze wod nicz ka za śpie wa ła nam prze pięk -

nym gło sem lu do wą pieśń is landz ką. Głos
mia ła na praw dę urze ka ją cy, je że li ktoś zna
Li se Ge rard, to wie, o czym mó wię. Po zo -
sta jąc pod wra że niem bli sko go dzin nej wy -
pra wy w głąb lo dow ca, wró ci li śmy na dół.
Przez ko lej ną go dzi nę oglą da li śmy ogrom -
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ne wo do spa dy znaj du ją ce się nie opo dal.
Wy pły wa ją gdzieś spod skał, co do da je im
nie sa mo wi te go splen do ru i ta jem ni czo ści.
Mo żna po dzi wiać te for ma cje bez koń ca!

Ostat nie go dnia po sta no wi li śmy zwie -

dzić sto li cę Is lan dii. W pro gra mie mie li śmy
spa cer po por cie i obo wiąz ko we za ku py pa -
mią tek, mo gli śmy też po sie dzieć w licz nych
ba se nach za si la nych geo ter mal ny mi cie pły -
mi wo da mi. Wie czo rem – pew ni, że jesz -

cze tu wró ci my – wy ru szy li śmy do Pol ski.
Czu je my nie do syt, gdyż wie lu miejsc nie

zdą ży li śmy zo ba czyć. Po ru sza li śmy się w
oko li cy 150 km od Rej kja vi ku, a co z resz -
tą Is lan dii? Nie wi dzie li śmy naj wy ższe go
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wul ka nu Is lan dii, nie do tar li śmy do go rą -
cych źró deł Blue La gu ne w Rey kia vi ku, po -
dob no jed nej z naj więk szych atrak cji
tu ry stycz nych sto li cy. Fak tycz nie, ku pie nie
bi le tu gra ni czy ło z cu dem.

Krót ko mó wiąc, na le ży wró cić na Is lan -
dię, bo jesz cze wie le cie ka wych miejsc po -
zo sta ło nie od kry tych. Je den z pol skich
kel ne rów, w któ rejś z licz nych re stau ra cji w

sto li cy, opo wia dał nam, jak wy brał się z ko -
le gą na da le ką pół noc Is lan dii. Tam już nie
ma dróg as fal to wych, a kra jo braz przy po -
mi na ten, któ ry zna my ze zdjęć sa te li tar -
nych pla ne ty Mars. Dro go na Is lan dii jest, i
ow szem, ale bez prze sa dy. Mo żna za brać
ze so bą spo ro je dze nia z Pol ski i za osz czę -
dzić oko ło 2000 zł na re stau ra cjach.

Is lan dia jest zde cy do wa nie miej scem,
któ re ka żdy glob tro ter po wi nien zo ba czyć,
a oso by nur ku ją ce bez dwóch zdań. Dla fo -
to gra fów pod wod nych i nad wod nych to

praw dzi wy raj. Lu dzie są tu przy jaź ni,
uśmiech nię ci, po moc ni. Miej sce do sko na le
na da je się na wy ciecz ki kam pe rem, sa mo -
cho dem, ro we rem.

Gdy bym mu siał pod su mo wać Is lan dię
jed nym zda niem, ujął bym to tak – nie sa mo -
wi te prze strze nie i fe no me nal ne wi do ki.

Po le cam i za pra szam na ko lej ną wy pra -
wę, bo na pew no tam wró cę!

Tekst Ru di Stan kie wicz i Ka ta rzy na Ro ni kier Do lań ska

Zdję cia: Ru di Stan kie wicz



Nuras.info 11/2016

49

Zapraszamy
na nurkowania 

w zimnych
zakątkach globu.
Czerwiec – Islandia
Lipiec – Spitzbergen
Wrzesień – SAFARI

na Lofotach
Nie możesz przeoczyć tych wypraw

chyba, że nie rusza Cie:
- przejrzystość wody 150 m
- nurkowanie w arktycznych

jaskiniach
- nurkowania

w akompaniamencie Orek

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.
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11 li sto pa da 2016 to dzień, któ ry
po zo sta nie na dłu go w pa mię ci
wszyst kich pol skich fre edi ve rów zgro -
ma dzo nych w Po zna niu, gdzie spo -
tka li się z praw dzi wą le gen dą te go
nie zwy kłe go spor tu – Umber to Pe liz -
za rim.

Nie mu siał się przed sta wiać. Wszy scy na
sa li do kład nie wie dzie li, kim jest i cze go
do ko nał. Peł na li sta je go 16 re kor dów świa -
ta wy pi sa na zo sta ła na pa miąt ko wej pocz -
tów ce. Dla te go już w pierw szych zda niach
Umber to za chę cał uczest ni ków do za da wa -
nia py tań, a wręcz do wska zy wa nia, ja kim
te ma tem są naj bar dziej za in te re so wa ni i o
czym miał by opo wia dać. Roz po czął od
pre zen ta cji fil mu ze swo je go re kor do we go
nur ko wa nia na 80 m w sta łym ba la ście

Pierwsza wizyta
Umberto Pelizzariego w Polsce

Mayol i Pelizzari
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(CWT) z 1999 ro ku. Pod kre ślił, że we dług
nie go to wła śnie ta dys cy pli na fre edi vin gu,
roz gry wa na na wo dach głę bo kich, jest naj -
trud niej sza, a tym sa mym dla nie go naj pięk -
niej sza. Jak wy ja śniał Umber to, ta

kon ku ren cja jest naj trud niej sza przede
wszyst kim dla te go, że wy ma ga wszech -
stron ne go przy go to wa nia. Za li cze nie de kla -
ro wa nej głę bo ko ści w tej kon ku ren cji nie
ozna cza ło jesz cze suk ce su. Tuż po na wro -

cie na le ża ło po ko nać naj trud niej szy od ci -
nek, kie dy to ja ka kol wiek myśl zwąt pie nia
mo gła by przy czy nić się do nad mier ne go
zu ży cia tle nu, a wów czas za bra kło by go na
ostat nich me trach. Od ra zu pa dło kil ka py -
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tań na te mat je go tre nin gu. Umber to chęt -
nie opo wie dział o tym, jak wy glą dał je go
pro gram. Po dzie lił się z uczest ni ka mi sto so -
wa ny mi przez sie bie tech ni ka mi wi zu ali za -
cji i bu do wa nia świa do mo ści my śli w
trak cie star tu. Swo ją wy po wiedź nie jed no -
krot nie uroz ma icał dow ci pa mi. Na py ta nie
o isto tę die ty fre edi ve ra od parł, że je go die -

ta opie ra ła się tyl ko na naj lep szych wło -
skich po tra wach jak ma ka ron, piz za i do te -
go cze ko la da. A to dla te go, że spę dza jąc
co dzien nie wie le go dzin na tre nin gu ni gdy
nie mu siał się mar twić o ka lo rie, bo spa lał
ich ca łe mnó stwo. Na stęp nie przed sta wił
film z nur ko wa nia na 130 m, gdy usta na -
wiał ko lej ny re kord świa ta w ka te go rii

zmien ny ba last (VWT). W tej kon ku ren cji
za wod nik mo że wy ko rzy stać do 30 kg do -
dat ko we go ob cią że nia, by za nu rzyć się
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swo bod nie i opaść na od po wied nią głę bo -
kość, nie tra cąc przy tym zbyt du żo ener gii
i tle nu, a już po wrót na po wierzch nię od -
by wa się tyl ko przy uży ciu si ły mię śni, tech -
ni ką wy ko rzy stu ją cą płe twy lub po przez
pod cią ga nie się po li nie, tak jak od by wa się
to w dys cy pli nie free im mer sion (FIM).

Wspo mi nał rów nież swo je hi sto rie i do -
świad cze nia łow cy pod wod ne go, gdy po lo -
wał na ry by w ró żnych akwe nach na ca łym
świe cie. Mi mo te go za wsze uzna wał Mo rze
Śród ziem ne za naj lep sze miej sce do nur ko -
wa nia. Je go ulu bio nym ga tun kiem jest
„snap per”, ry ba któ rą nie ła two zdo być, bo

wy ma ga od po wied nie go za cho wy wa nia się
przez ca łe nur ko wa nie – „na le ży stać się
czę ścią te go śro do wi ska, bo ina czej ry ba to
wy czu je i nie uda nam się jej zła pać”. Ko -
lej nym za pre zen to wa nym fil mem był ten z
naj głęb sze go nur ko wa nia w je go ka rie rze –
na głę bo kość 150 m, któ ra we dług tez na -
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ukow ców w tam tej szych cza sach uzna wa -
na by ła za nie mo żli wą do osią gnię cia przez
czło wie ka nur ku ją ce go na jed nym od de -
chu. Kon ku ren cja „no li mits” po zwa la fre -
edi ve rom na wy ko rzy sta nie do wol ne go
cię ża ru w ce lu za nu rze nia, a przy wy nu rze -
niu ko rzy sta ją oni z po wie trza w bu tli przy -
mo co wa nej do tzw. „win dy”, któ re po
wy pusz cze niu do spe cjal ne go ba lo na wy -

no si nur ka na po wierzch nię. Za tem w tej
ka te go rii si ła i wy trzy ma łość mię śni nie ma
żad ne go zna cze nia. Dys cy pli na „no li mits”
opie ra się przede wszyst kim na kon cen tra -
cji, opa no wa niu i umie jęt no ści spraw ne go
wy rów ny wa nia ci śnie nia, jak mó wił gość.
Dłu gość cza su nur ko wa nia nie sta no wi ła
dla nie go prze szko dy, bo swo je re kor do we
nur ko wa nie na głę bo kość 150 m wy ko nał

w cza sie 2 mi nut 57 se kund. Wra ca jąc na
po wierzch nię zwal niał, gdy mi jał nur ków
ase ku ru ją cych, by ce le bro wać z ni mi suk -
ces jesz cze pod wo dą. Szczę śli wie Umber -
to nie miał też pro ble mów z wy rów ny-
wa niem ci śnie nia i mógł opa dać z pręd ko -
ścią na wet trzech me trów na se kun dę. W
trak cie „ostat nie go zjaz du” sztu ka kon cen -
tra cji i de ter mi na cji przy nio sła mu suk ces i
16 re kord świa ta wień czą cy je go kil ku na -
sto let nią ka rie rę fre edi ve ra. To hi sto rycz ne
nur ko wa nie od by wa ło się przy wspar ciu
97-me tro wej ło dzi ma ry nar ki wo jen nej Na -
vy An teo oraz ca łe go szta bu za an ga żo wa -
nych w ten pro jekt lu dzi. On sam ko rzy stał
z do świad cze nia pre kur so rów dys cy pli ny
fre edi vin gu – Ja cqu esa May ola i En zo Ma -
ior ci (bo ha te rów fil mu „Wiel ki Błę kit”).
Choć En zo Ma ior ca za wsze był bar dzo
otwar ty i przy ja ciel ski w sto sun ku do
Umber to, to jed nak May ol był je go praw -
dzi wym na uczy cie lem.

Umber to przy wo łał kil ka hi sto rii, przy bli -
ża jąc nam jak wy glą da ły te na uki, np. jak
spę dził kil ka ty go dni co dzien nie nur ku jąc
na głę bo kość nie więk szą niż 15 me trów,
by w koń cu zro zu mieć, że je dy nym je go
za da niem jest po pro stu zre lak so wać się i
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cie szyć się z prze by wa nia w wo dzie, a nie
drę czyć cia ło do gra nic wy trzy ma ło ści.
May ol prze ka zy wał mu na uki do ty czą ce
sfe ry men tal nej i ob sza ru tech nik od de cho -
wych, któ re czer pał od azja tyc kich mni -
chów i ada pto wał do fre edi vin gu, a
głów nym tre ne rem, któ ry pro wa dził pro -

gram tre nin go wy przez wszyst kie la ta je go
ka rie ry był Mas si mo Giu di cel li. W koń cu
Umber to zo stał za py ta ny o to, ja kie zna cze -
nie w tre nin gu fre edi ve ra ma jo ga. Za zna -
czył, że nie na le ży tych dwóch grup
uto żsa miać ze so bą. Fre edi ving się ga do ob -
sza ru jo gi głów nie w za kre sie ćwi czeń od -
de cho wych po wszech nie na zy wa nych
„pra na ja mą”. Po ja wi ło się rów nież py ta nie
o przy jaźń po mię dzy nim a Pi pi nem Fer re -
ra sem, z któ rym to głów nie to czył wal kę o
świa to we re kor dy. Umber to od parł, że by ła
to zdro wa ry wa li za cja po mię dzy dwo ma
za wod ni ka mi, ich ze spo ła mi i gro nem
wspie ra ją cych ich ki bi ców ce le bru ją cych
suk ce sy swo je go ido la, ale od 25 lat się nie
spo tka li ani ra zu. Na wet film, któ ry zo stał
wy pro du ko wa ny przez IMA Xa pt. „Oce an
Man”, przed sta wia ją cy hi sto rię obu fre edi -
ve rów, zo stał na krę co ny w ta ki spo sób, że
ta dwój ka w trak cie pro duk cji ani ra zu się
nie spo tka ła.

Ma my na dzie ję, że nie ba wem fre edi ving
po now nie sta nie się dla me diów atrak cyj ną
dys cy pli ną. Dzię ki no wo cze snej tech no lo -
gii i pro jek to wi dro na opra co wa ne go przez
pol skie go in ży nie ra jest już mo żli we, by po -
dą żać wraz z nur kiem z od po wied nią pręd -

ko ścią pod czas ca łe go nur ko wa nia i trans -
mi to wać ob raz na ży wo. Di veye, bo ta ką
no si na zwę ten pod wod ny dron, po ja wił się
w Po zna niu. Uczest ni cy spo tka nia po ofi -
cjal nym wy stą pie niu Umber to mo gli obej -
rzeć jak wy glą da na ży wo.

Pod ko niec spo tka nia z Umber to go ście
mo gli zro bić so bie pa miąt ko we zdję cie i
otrzy mać au to graf od au to ra „Pod ręcz ni ka
fre edi vin gu”, bli sko 500-stro ni co wej księ gi
za wie ra ją cej spe cja li stycz ną wie dzę z za -
kre su teo rii fre edi vin gu, prak tycz nych przy -
kła dów ćwi czeń i tre nin gów, sta no wią ce go
jed ną z naj bar dziej uzna wa nych po zy cji w
dzie dzi nie fre edi vin gu na ca łym świe cie.
Pierw sze wy da nie zo sta ło prze tłu ma czo ne
na ję zyk pol ski, ale już kil ka lat te mu ro ze -
szło się w ca łym na kła dzie. Nie speł na rok
te mu uka za ło się wy da nie zak tu ali zo wa ne
o bie żą ce od kry cia na uko we w sfe rze fi zjo -
lo gii, tre nin gu i re ak cji or ga ni zmu na prak -
ty kę fre edi vin gu, któ re ak tu al nie do stęp ne
jest w sprze da ży w ję zy ku an giel skim na
stro nie or ga ni za to ra wy da rze nia.

By ło to nie zwy kle in spi ru ją ce spo tka nie
z wiel kim mi strzem, spor tow cem, re kor dzi -
stą, pa sjo na tem mo rza, któ ry do ko nał wie -
lu nie zwy kłych osią gnięć dzię ki swo je mu



Nuras.info 11/2016

56

upo ro wi, de ter mi na cji i cię żkiej pra cy w
dro dze do suk ce su, któ ry po mo gli mu uzy -
skać przy ja cie le i sze reg wspie ra ją cych
osób. Li czy my na to, że od wie dzi nas po -
now nie i zdra dzi jesz cze wię cej hi sto rii ze
swo jej dro gi w głę bo kie błę ki ty.

Po dzię ko wa nia dla part ne rów, któ rzy za -
an ga żo wa li się w to wy da rze nie:

She ra ton Po znań Ho tel (http://www.she -
ra ton.pl/po znan)

Sto wa rzy sze nie Fre edi ving Po land
(http://fre edi ving po land.org.pl/)

Sto wa rzy sze nie Spe ar fi shing Po land
(http://www.sspo land.pl)

Di veye (http://di veye.com/)

Agniesz ka Kal ska
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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


Nuras.info 11/2016

58

W dniach 8- 15 paź dzier ni ka 2016 r.
uczest ni czy li śmy w sa fari nur ko wym
zor ga ni zo wa nym przez Na uti ca Sa fa -
ri, pod kie row nic twem Ba si Bia łek.
Sto wa rzy sze nie Na uti ca zaj mu ją ce się
po mo cą nur kom z ró żny mi ro dza ja mi
nie peł no spraw no ści, dzię ki sta ra niom
Ka si Oleś z Ole To urs, wy dzie li ło
miej sca dla uczest ni ków i ka dry HSA.
Po pły nę li śmy na po łu dnie, na ra fy St.
John’s.

W sa fa ri bra ło udział dwa dzie ścia sie dem
osób, w tym trzech nur ków z nie peł no -
spraw no ścią i trzy oso by ka dry HSA do po -
mo cy. Ca łość bra ci nur ko wej zo sta ła
po dzie lo na na czte ry gru py nur ko we, HSA
sta no wi ło jed ną z nich. Go sia Mach nio,
Ma rze na Stę pień -Fur ma nek i pi szą cy te sło -
wa Do mi nik Gra czyk „Hon zo” po ma ga li
nie do wi dzą ce mu Szy mo no wi, Ka si z po ra -
że niem splo tów bar ko wych oraz Ane cie z
wro dzo ną łam li wo ścią ko ści. Do na szej

gru py nur ko wej do łą czy li: nie zwy kle opie -
kuń cza Be ata Ma zur i fil mu ją cy nur ków
HSA Ja nusz Wit kow ski.

Po wy lą do wa niu w Mar sa Alam i za ła -
twie niu for mal no ści wjaz do wych wsie dli -
śmy do au to bu su i po 10 mi nu tach jaz dy

Egipt z niepełnosprawnością

Wejście do wody                                                       fot. Małgorzata Bogacka
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by li śmy w Port Gha lib, gdzie za kwa te ro wa -
li śmy się na ło dzi Star Jet. Z Egip tem kon ty -
nen tal nym nie mie li śmy za tem zbyt wie le
wspól ne go. Nikt nie od czuł jed nak żad ne go

nie bez pie czeń stwa, w tym za gro że nia ter -
ro ry stycz ne go.

Ra no wy pły nę li śmy z por tu i od by li śmy
dwa nur ko wa nia te sto we: jed no z ło dzi i

jed no z pon to nu (RIB -a). Mu sie li śmy wszak
po znać na szych pod opiecz nych, gdyż z
nie któ ry mi nie mie li śmy do tąd przy jem no -
ści nur ko wać, a z in ny mi by ło to la ta te mu.

Gosia i Szymon w podwodnych labiryntach                                                                                              fot. Honzo
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Spe cy fi ka nur ko wa nia z oso bą nie wi do -
mą wy ma ga sta łe go kon tak tu do ty ko we go,
po mo cy w ubra niu się i doj ściu do wo dy
oraz spe cjal nych zna ków do ty ko wych. Szy -

mon oka zał się zna ko mi tym nur kiem, któ -
re mu po za ty mi pod sta wo wy mi spra wa mi
nie po trze ba by ło szcze gól nej po mo cy. Ka -
sia z ko lei nur ku je re gu lar nie od 10 lat, więc

po za po mo cą w ubra niu i do nie sie niu
sprzę tu nad wo dę nie wy ma ga ła spe cjal nej
tro ski. Łam li wość ko ści wy ma ga jak naj -
mniej sze go ob cią ża nia or ga ni zmu, więc

Część grupy HSA pod wodą                                                                                                          fot. Honzo
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Ane cie po ma ga li śmy ubie rać się nad kra wę -
dzią ło dzi – na dec ku nur ko wym lub na
pon to nie, co nie kie dy wy ma ga ło pew nej

ekwi li bry sty ki, jed nak za ka żdym ra zem się
uda wa ło. Pod wo dą cza sem po ma ga li śmy
Ane cie pod ko niec nur ko wa nia pod ho lo -

wu jąc ją, zwłasz cza w sil nych prą dach, by
dziew czę nie pa dło nam z wy czer pa nia
przed koń cem sa fa ri.

Zespół z nurkiem niewidomym                                                                                                         fot. Honzo



Szymon, Marzena i Aneta w podwodnych kreacjach                                                                                      fot. Honzo
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Po check -di ve’ach w Sha ab Mar sa Alam
i Sha ab Sharm by li śmy go to wi pły nąć na
po łu dnie. Na St. John’s od wie dzi li śmy ra fy
Ha bi li Ali, Small i Big Got ta, Dan ge ro us Re -
ef, Ca ve Re ef, Sa taya, Ma la hi i da lej kie ru -
jąc się ku pół no cy Clau dio, El phin sto ne,
Abu Da bab i Mar sa Sho una. Wy ko ny wa li -
śmy po czte ry nur ko wa nia dzien nie, ka żde
o cza sie po mię dzy 30 a 60 mi nut. Nie scho -

dzi li śmy po ni żej 30 me trów, nur ku jąc
zgod nie z upraw nie nia mi naj ni ższy mi w
gru pie. Za pew nia li śmy na szym pod opiecz -
nym bez pie czeń stwo pod wo dą, przy dzie -
la jąc do ka żde go nur ka z nie peł no spraw no-
ścią po dwie oso by zdro we.

Wi dzie li śmy mu re ny, na po le ony, bła zen -
ki, płaszcz ki i sze reg in nych form ży cia, a
szczę śliw cy ta kże re ki ny, tuń czy ki i żół wie.

Wo da mia ła tem pe ra tu rę oko ło 28o Cel sju -
sza i przej rzy stość 30-40 me trów.

Po mię dzy nur ko wa nia mi wy grze wa li śmy
się w słoń cu, na po kła dach ło dzi, w tem pe -
ra tu rze oko ło 30-35 stop ni, ku mu lu jąc cie -
pło przed po wro tem do Pol ski, gdzie w tym
cza sie by ło desz czo wo, po chmur no i zim no.

Wy ży wie nie by ło zró żni co wa ne i zna ko -
mi te, na po jów nie bra ko wa ło, ob słu ga by ła
nie zwy kle mi ła i po moc na, ta kże na praw -
dę nie by ło na co na rze kać.

Mam na dzie ję, że wkrót ce po pły nie my w
ko lej ny ta ki nur ko wy rejs, ku no wej przy go -
dzie.

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

Hon zo Di ve, SPE LE Onur ko wa nie

Nurkowanie z delfinami              fot. HonzoCała ekipa nurkowa                                                     fot. Małgorzata Bogacka
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Za mkną łem drzwi do sa mo cho du i
po sze dłem po Roz ru cha ze świa do -
mo ścią, że do au ta już nic nie wej -
dzie, że mo że mieć ze so bą mak sy-
mal nie jed ną re kla mów kę i do po ło -
wy peł ną tor bę na ra mię. Póź niej sze
prze pa ko wa nie sa mo cho du w Chli sto -
wie wy pro wa dzi ło mnie jed nak z błę -
du, oka za ło się, że mo gli by śmy
do ło żyć ba ga że jesz cze dzie się ciu
nur ków! 

Ru szy li śmy za tem z Roz ru chem do Za da -
ru. Dzię ki te mu, że je cha li śmy z tra dy cyj -
ny mi prze rwa mi, w to a le cie na sta cji
ben zy no wej w Dolním Dvořišti spo tka li śmy
Fran tę Pu di la. Kie dy by li śmy aku rat gdzieś
na gra ni cy Au strii i Sło we nii, za dzwo nił
Krzy siek, aby po in for mo wać nas, że spo tka -
nie jest u Ce ti ny, czy li tro chę da lej niż pier -
wot nie za kła da li śmy. Mu sie li śmy więc
prze li czyć czas jaz dy i pla no wa ną prze rwę

Gospodska jaskinia
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na sen. W mię dzy cza sie Krzy siek po de słał
nam kon kret niej sze in for ma cje... Fak tycz -
nie, w te le fo nie wi dzie-  li śmy, że przy szły
zdję cia z miej sca spo tka nia i print scre en
ma py in ter ne to wej, z ozna cze niem punk tu
do ce lo we go. Pro blem w tym, że wy świe -
tlacz te le fo nu ko mór ko we go oka zał się zbyt
ma ły, aby śmy mo gli się zo rien to wać, o ja -
kie miej sce do kład nie cho dzi. Prze ka za li -

śmy ema il Ma ri nie, któ ra prze by wa ła aku -
rat na Bli skim Wscho dzie i z po wo du upa -
łu nie mo gła usnąć, aby roz szy fro wa ła cel
na szej pod ró ży. Po chwi li, za po śred nic -
twem fejs bu ka, Roz ruch otrzy mał szcze gó -
ło we in struk cje, gdzie ma my do trzeć.

W Chor wa cji, chwi lę po pół no cy po czu -
łem się zmę czo ny, za czę li śmy się więc roz -
glą dać za ja kimś przy tul nym miej scem na

dłu ższą drzem kę. Zo sta wi li śmy sa mo chód
na po bli skim par kin gu i z rze cza mi do spa -
nia po ma sze ro wa li śmy na zbo cze, jak naj -
da lej od świe cą cych lamp. Kil ka go dzin
za słu żo ne go snu za kłó cał nam nie tyl ko ha -
łas z szo sy, ro sa i noc ny chłód, ale rów nież,
cał kiem nie chcą cy, in ni kie row cy. Za trzy -
ma nie ja kie go kol wiek sa mo cho du bli sko
na sze go, sto ją ce go na par kin gu, zmu sza ło
nas ob ser wa cji. Nasz ba gaż nie na le żał bo -
wiem do naj tań szych, a czło wiek od ra zu
my ślał o naj gor szym.

O pią tej nad ra nem ze snu wy rwał nas bu -
dzik. Szyb ko wrzu ci li śmy do au ta wszyst kie
rze czy do spa nia i ru szy li śmy w dal szą dro gę.
Na miej sce spo tka nia uda ło nam się do trzeć
ze spo rym wy prze dze niem, więc z czy stym
su mie niem mo gli śmy za cząć prze go to wa nia
do śnia da nia kon ty nen tal ne go w for mie pie -
czo nych udek kur cza ka z im por tu.

Chwi lę po ósmej do je chał Krzy siek. Po
po wi ta niu, po pi ja jąc cap puc ci no w knaj pie
u Igo ra, za po zna li śmy się ogól nie z pla nem
cze ka ją cej nas ak cji. Krzy siek za dzwo nił
jesz cze do chło pa ków, któ rzy mie li przy je -
chać z Pol ski, z py ta niem o któ rej do trą.
Gdy usły szał, że do pie ro po po łu dniu, ogło -
sił od jazd.
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Skie ro wa li śmy się do pięk ne go la sku, któ -
ry przez na stęp ne trzy dni miał być na szym
do mem. Na miej scu za ję li śmy się przy go to -
wy wa niem wy po sa że nia po trzeb ne go do
zba da nia dziu ry. Na szym za da niem by ło
za po zna nie się z ja ski nią, przy go to wa nie
dro gi, po sta wie nie ty rol ki i przy nie sie nie
Krzyś ko wi ekwi pun ku do ja ski ni. Ocho czo
wzię li śmy się do pra cy, już po chwi li wkła -
da li śmy do Krzyś ko we go sa mo cho du przy -
go to wa ne wor ki i szli śmy za nim w
kie run ku dziu ry. Nasz sa mo chód za par ko -
wa li śmy przy ostat nim dom ku i da lej po je -
cha li śmy z Krzyś kiem. Gdy tyl ko się
za trzy ma li śmy, Roz ruch szyb ko wy rzu cał
sprzęt z sa mo cho du, a ja cho wa łem go w
krza kach. W mię dzy cza sie Krzy siek od je -
chał i za par ko wał na do le, obok na sze go
au ta. Nikt nie po wi nien się do wie dzieć, że
je ste śmy w Go spod skiej!

Prze nie śli śmy wor ki do ja ski ni i prze bra -
li śmy się w kom bi ne zo ny. Krzy siek po pro -
wa dził nas ja ski nią do miej sca, gdzie trze ba
by ło po sta wić tra wers li no wy, co też uczy -
ni li śmy. Bez wąt pie nia za owo co wa ła prak -
ty ka z wie lu wspól nych mon ta ży ty ro lek
prze zna czo nych do trans por tu wy po sa że -
nia nur ko we go, gdyż po mi mo skom pli ko -

wa nej in sta la cji kotw sta lo wych, po chwi li
by li śmy go to wi. Po szli śmy da lej. Do cho -
dząc do sy fo nu na gle usły sze li śmy ciąg
słów nie bar dzo na da ją cych się do cy to wa -
nia, po czym, już nie co bar dziej kul tu ral -
nie, Krzy siek za czął nam wy ja śniać, że
po wierzch nia by ła o pięć me trów ni żej niż
nor mal nie! Na tych miast prze brał się w su -
chy ska fan der, wziął ma skę, płe twy i wsko -

czył do wo dy. Pły nął po po wierzch ni, aż
znik nął nam z za się gu wzro ku. Za chwi lę
wró cił z in for ma cją, że ca ły daw ny sy fon
mo żna po ko nać bez za nu rze nia. Szyb ko się
prze brał i na tych miast po szedł na gó rę, za -
dzwo nić do chło pa ków, aby po dro dze ku -
pi li ja kiś pon ton, któ ry mógł by po móc w
trans por cie przez wo dę. My w tym cza sie
prze no si li śmy rze czy na miej sce prze ła dun -
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ko we, nie co ulep szy li śmy też ko lej kę ty rol -
ską. Chwi lę póź niej wy szli śmy z ja ski ni, do -
łą czy li śmy do Krzyś ka i wspól nie uda li śmy
się na obiad do Igo ra. Co praw da je dze nie
pły wa ło tam w ole ju, ale mo żna by ło za nie
pła cić nor mal ną wa lu tą i, co wa żne, by ło
tam Wi -Fi.

Od chło pa ków z dro gi do tar ły wie ści, że
co praw da pon to nu ni gdzie nie zna leź li, ale

za to tra fi li na pięk ne go na dmu chi wa ne go
del fi na, któ re go zdję cie od ra zu nam prze -
sła li. W ocze ki wa niu na ko le gów skie ro wa -
li śmy się w stro nę na sze go la sku. Oko ło
czwar tej do tar li Ma riusz i Pa weł. Po chwa li -
li się pon to nem, któ ry przy wieź li – Explo rer
Pro 200. Od ra zu za bra li śmy się za dmu cha -
nie, aby prze ko nać się, czy wej dą do nie go
wszyst kie na sze sprzę ty. Chło pa ki przy go to -

wy wa ły rze czy do ja ski ni, a my w tym cza -
sie asy sto wa li śmy Krzyś ko wi pod czas pa ko -
wa nia re bre athe rów (RB), po wszyst kim
wy ru szy li śmy. Na miej scu po wstał ma ły
pro blem z jed nym sa mo cho dem. Ma riusz
ma sklep ze sprzę tem do nur ko wa nia i w
związ ku z tym je go sa mo chód okle jo ny jest
re kla ma mi, za par ko wa li śmy więc tak, aby -
śmy in ny mi au ta mi za kry li na klej ki. Wszy -
scy prze sie dli śmy się do sa mo cho du Krzyś ka
i po wtó rzył się już wcze śniej prze ra bia ny
sce na riusz – wy rzu ce nie wor ków z sa mo -
cho du, scho wa nie ich w krza kach i od nie -
sie nie sprzę tu do dziu ry w cza sie, gdy
Krzy siek od je chał, aby za par ko wać au to.
Prze bra li śmy się i za bie ra jąc kil ka wor ków
po szli śmy z Roz ru chem w kie run ku ty rol ki.
Chło pa kom po zo sta wi li śmy trans port RB, ja -
ko że le piej niż my po ro zu mie wa li się w ję -
zy ku pol skim i do kład nie ro zu mie li
wska zów ki, za co mo gą chwy cić wor ki z
RB, jak mo gą je prze no sić i jak ukła dać.
Wor ki po ukła da li śmy na po cząt ku ty rol ki,
Roz ruch zje chał na dół, aby móc od bie rać
sprzęt, któ ry mu ko lej no wy sy ła łem. W mię -
dzy cza sie do tar ła resz ta eki py i chło pa ki za -
czę ły zej ście za Roz ru chem. Po spusz cze niu
ostat nie go po je cha łem za ni mi.



Nuras.info 11/2016

68

Ma riusz z Paw łem fa cho wo na dmu cha li
Explo re ra Pro 200, zro bi li to kla sycz nie (gę -
bą – uwa ga au to ra). Po zo sta li w tym cza sie
prze bra li się w su che ska fan dry i zwią zy wa -
li ró żne ka wał ki sznur ków, któ re mia ły słu -
żyć do prze cią ga nia pon to nu. W chwi li gdy
zna lazł się już na wo dzie, za ła do wa li śmy
pierw szą część ba ga żu i wy ru szy li śmy na
dru gą stro nę, pły nąc obok pon to nu. Po roz -
ła do wa niu do wią za li śmy dru gą część
sznur ków i da li śmy chło pa kom znak do
przy cią gnię cia. Krzy siek z Roz ru chem po -
szedł da lej bu do wać dra bin kę, a ja cze ka -
łem, aż chło pa ki za ła du ją łódź.
Przy cią gną łem ją, wy ła do wa łem i za pa ko -
wa łem do niej płe twy. Krzyk ną łem, że mo -
gą za brać pon ton i po sze dłem z czę ścią
ba ga ży da lej do dziu ry. Póź niej nie śli śmy
jesz cze z Ma riu szem ple co wy RB, prze kli -
na łem to. Uchwy ty na wor ku by ły umiesz -
czo ne dla mnie za wy so ko, bar dzo mi też
prze szka dza ły za pa ro wa ne oku la ry, dla te -
go dro gę so bie tyl ko wy obra ża łem...

Po la cy prze nie śli ca łe wy po sa że nie ostat -
nich 30 me trów, pod czas gdy cze ska część
ze spo łu mon to wa ła sztucz ne punk ty ko twi -
cze nia w miej scach z pio no wy mi stop nia -
mi, prze wią zy wa ła uszko dzo ne czę ści li ny

i reszt ką sznur ka przy wią za ła dra bi nę. Nie -
ste ty nóż zo sta wi li śmy przed sy fo nem, więc
mie li śmy oka zję po znać urok cię cia sznur -
ków ka mień o ka mień. (W tej chwi li nie
wie dzia łem jesz cze, że dzie więć dni póź -
niej na Sło wa cji, z Amo sem i Tučňákem,
bę dę ciął li nę wspi nacz ko wą przy po mo cy
głów ki skal pe la i słod kie go ba to nu Twix).

Po szli śmy po pa trzeć jesz cze na wo dę,

gdzie ju tro Krzy siek miał nur ko wać i po ma -
łu za czę li śmy wra cać. To, że su che ska fan -
dry nie są wła ści we do użyt ku po za wo dą,
jest rze czą oczy wi stą, nie jest też żad ną no -
wo ścią fakt, że bu ty od nich nie są do bre do
cho dze nia po ja ski niach. Po wrót był bar dzo
nie przy jem ny, po śli zgną łem się i z ostro -
żne go scho dze nia na gle prze sze dłem do
nie rów ne go lo tu. O ile lot nie był naj gor szy,



Nuras.info 11/2016

69

to lą do wa nie oka za ło się nie zwy kle twar de,
bo wiem środ kiem ple ców tra fi łem na ka -
mień. Przez mo ment my śla łem, że od pa sa
w dół je stem spa ra li żo wa ny, że już ni gdy
nie bę dę ste po wać, że na wet nie mam
szans prze żyć trans por tu. Na szczę ście zbyt
du żo lu dzi wie dzia ło, że tu je stem, więc
chło pa ki nie mo gły mnie scho wać pod ka -
mie nie i uciec, aby za osz czę dzić so bie pra -

cy. Nie za zdro ści łem im per spek ty wy trans -
por to wa nia mo je go cia ła na ze wnątrz, spró -
bo wa łem więc ru szyć rę ką. Uda ło się.
Po tem no gą, po ma łu się pod nio słem. Strach
w oczach ko le gów zmie nił się w zdu mie -
nie. Nie, nie z po wo du mo jej bo ha ter skiej
zdol no ści igno ro wa nia bó lu, ale na wi dok
dziu ry w kom bi ne zie (póź niej, pod czas nur -
ko wa nia na Sło wa cji w zim niej szej wo dzie

stwier dzi łem, że dziu ra jest i w su chym ska -
fan drze).

Nie zo sta ło już nic in ne go, jak tyl ko wy -
nieść nie po trzeb ne rze czy, wier tar ki, na rzę -
dzia i ma te riał do pro duk cji dra bi ny,
oczy wi ście tu znów spraw dzi ła się ty rol ka.
Cze kał nas już tyl ko po wrót na po wierzch -
nię, prze bie ga ją cy w ciem no ści. Na sze
brud ne kom bi ne zy, bu ty i sprzęt do wspi -
nacz ki mo gły zo stać przy wyj ściu do ja ski ni
– nie ba li śmy się, że ktoś tam bę dzie szedł.
Po dro dze mie li śmy jesz cze krót kie spo tka -
nie (w for mie kil ku szkla nek ra kii) z wła ści -
cie lem do mu, przed któ rym par ko wa li śmy
sa mo cho dy, a po tem już pro sto do la sku,
gdzie od da li śmy się ró żnym for mom kon ser -
wa cji (fi zycz nej i psy chicz nej – ktoś fejs buk,
ktoś what’s up, ktoś uku le le) i do spa nia!

Ra no ni ko mu nie chcia ło się wsta wać,
ale że w śpi wo rze ra czej trud no od kryć coś
nie zna ne go (mo że zna leź li by coś en to mo -
lo go wie), wy leź li śmy i za czę li śmy przy go -
to wa nia do wej ścia do dziu ry. God ne
wspo mnie nia jest na peł nia nie bu tli za po -
mo cą pom py tło ko wej przy mo co wa nej do
tyl nych drzwi sa mo cho du.

Po tem wszyst ko szło we dług zna ne go
sce na riu sza – wy rzu ce nie wy po sa że nia z
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sa mo cho du, scho wa nie go w krza kach, itp.
Przy pierw szym daw nym sy fo nie za czą łem
fi lo zo fo wać o tym, czy nie by ło by le piej
prze pły nąć od ra zu pon to nem, niż prze bie -
rać się w su chy ska fan der, prze wo zić rze -
czy i za sy fo nem znów się prze bie rać.
Po dob no jest to nie mo żli we… Wi zja mo -
kre go ska fan dra nie by ła ku szą ca, sko czy -
łem więc do pon to nu i za czą łem prze cią gać
się na dru gą stro nę. Wszy scy by li za sko cze -
ni, prze pły ną łem. Wy ła że nie na dru giej
stro nie by ło mę czar nią, mu sia łem sam przy -
cią gać pon ton do brze gu, ale rów no cze śnie
mu sia łem utrzy my wać od le głość, abym go
nie znisz czył. W koń cu nie zo sta ło nic in ne -
go, niż klęk nąć na brze gu i się gnąć do wo -
dy, ale uda ło się! Krzyk ną łem, że mo gą
so bie przy cią gnąć pon ton. Za pa no wał en -
tu zjazm. Nikt nie chciał się prze bie rać. Za
chwi lę usły sza łem krzyk, że mo gę cią gnąć i
przy pły nął pon ton z ekwi pun kiem. Wy ło -
ży łem go i ode sła łem na szą łódź po ko lej ny
ła du nek. Na stęp nym kur sem przy cią gną łem
Krzyś ka. Pa dłem na ty łek, nie na ko la na, tak
abym no ga mi za parł się o pon ton i trzy mał
go z da la od ostrych ka mie ni na brze gu,
jed no cze śnie cią gnąc za sznu rek, tak że by
Krzy siek mógł wyjść. Oka za ło się to jed nak

dla nie go za ma ło. Chciał, abym go przy -
cią gnął bo kiem, więc speł ni łem je go ży cze -
nie. Gdy wy cho dził, na gle usły sze li śmy
„łup” i w Explo re rze Pro 200 po ja wi ła się
dziu ra. Na szczę ście pon ton jest kil ku ko mo -
ro wy, więc uwzględ nia jąc spo ra dycz ne wy -
le wa nie wo dy i do dmu chi wa nie mo żna go
by ło wciąż uży wać. Krzy siek udał się na
miej sce do ce lo we, a ja pra cu jąc ni czym

Cha ron, po ko lei prze cią ga łem chło pa ków.
Pierw szy przy pły nął Ma riusz, po tem Pa weł.
Obaj od ra zu chwy ci li przy wie zio ny ma te -
riał i po szli asy sto wać Krzyś ko wi. Po do cią -
gnię ciu Roz ru cha, po szli śmy za ni mi.

Krzy siek z chło pa ka mi przy go to wał
sprzęt, je den RB ma na ple cach, dru gi na
bo ku jak si de mo unt, na gło wie kask z la tar -
ka mi i ka me rą, kil ka kom pu te rów, jed nym
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sło wem mnó stwo pięk nej tech ni ki. Rów no -
cze śnie mó wił, że jest to wła ści wie świa to -
wy re kord, bo tak da le ko od wej ścia do
ja ski ni, do dat ko wo z po ko na niem od le gło -
ści pio no wej, nikt jesz cze nie nur ko wał z
po dwój nym re bre athe rem. Za chwi lę za -
nur ko wał… Roz ruch gdzieś znik nął i za czął

ro bić zdję cia. My już tyl ko roz ma wia li śmy,
do mo men tu gdy Roz ruch nie za czął dy ry -
go wać, gdzie ma my stać, jak ma my świe -
cić, kie dy mo że my od dy chać, a kie dy już
nie. Po tem do łą czył do nas i wraz z mo del -
ką Ma riu szem ro bił zdję cia pro duk tu dzię -
ki lam pie Tro jan.

Gdzie nie gdzie pod po wierzch nią wi dzie -
li śmy świa tło Krzyś ka, po ja wia ło się i po
chwi li ni kło. Po ja kimś cza sie wresz cie się
wy nu rzył:

– Gen tle ma ni, mam dla was dwie wia do -
mo ści. Do brą i złą. Ta do bra jest ta ka, że
dziu ra, tam ni żej, jest faj nie głę bo ka. Ta zła
jest ta ka, że tym to się dla nas koń czy, dla -
te go że na dal szy po chód po trze bo wa li by -
śmy ha bi tat...

Ni by wy glą da li śmy na przy gnę bio nych,
ale w du chu cie szy li śmy się, że już nie bę -
dzie my mu sie li cią gać cię żkich sku te rów,
któ re miał by wy ko rzy sty wać do ba da nia
wiel kich prze strze ni w płyt szych wo dach.

Wy szedł z wo dy, po mo gli śmy mu zdjąć
wy po sa że nie i we dług je go wska zó wek ro -
ze bra li śmy RB. Krzy siek wziął je den na ple -
cy i za niósł go nad dra bi nę (dzię ki te mu
od pa dła nam część trans por tu RB w rę -
kach), po tem po ko nał daw ny sy fon i po le -
ciał na brzeg się ogrzać. My po ko lei
wszyst ko po pa ko wa li śmy, łącz nie z pon to -
nem Explo rer Pro 200 i hu ra przez wo dę
pro sto do ty rol ki. Pa weł po szedł do gó ry i
cią gnął rze czy za po mo cą ty rol ki, ja zaś z
do łu ko lej no je po da wa łem. Ma riusz do no -
sił sprzęt od wo dy do ty rol ki, a Roz ruch z
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ty łu jesz cze ro bił zdję cia. Po wy do by ciu
wszyst kie go na ze wnątrz, prze bra li śmy się i
za nie śli śmy rze czy bli sko dro gi, gdzie w
mię dzy cza sie pod je chał Krzy siek. Wszyst -
ko za ła do wa li śmy do au ta, aby póź niej w
la sku, na spo koj nie, so bie prze brać.

Po wszyst kim uda li śmy się do piz ze rii,
za mó wi li śmy coś do pi cia, ale dys ku sja ja -
koś się nie kle iła, co mo gło mieć zwią zek z
nie złym w tym miej scu Wi -Fi. Uda ło nam
się je dy nie usta lić plan na ko lej ny dzień i
wspól nie zde cy do wa li śmy, że dziś już ma -
my wol ne. Ma riusz z Paw łem po sta no wi li
przy rzą dzić so bie sa mo dziel nie coś do je -
dze nia, a my w trój kę zo sta li śmy, aby
wspól nie skon su mo wać naj więk szą piz zę,
któ rą po da ła nam uśmiech nię ta blond kel -
ner ka z wiel ki mi „płu ca mi”.

Po po sił ku Krzy siek wró cił jesz cze do re -
stau ra cji, aby na lać wo dy do becz ki. Roz -
ruch po dro dze wpadł na po mysł, aby
zro bić zdję cia oko li cy, jed nak apa rat fo to -
gra ficz ny zo stał u Krzyś ka w sa mo cho dzie.
Nie szko dzi, po sta no wi li śmy po cze kać na
nie go nad rze ką, bo wła śnie tę dy bę dzie
mu siał prze je żdżać. Cze ka li śmy i cze ka li -
śmy, ale Krzyś ka nie by ło wi dać. Z nu dów
we szli śmy do rze ki, uda jąc, że się my je my.

Po cząt ko wo wska ki wa li śmy do wo dy i od
ra zu wy cho dzi li śmy, ale z upły wem cza su
przy zwy cza ili śmy się do chło du. Ale co się
sta ło z Krzyś kiem? Po chwi li przy szło nam
na myśl, że pew nie po de rwał tę kel ner kę.
Za chwi lę jed nak do szli śmy do wnio sku, że
z pew no ścią nie jest w sta nie wy ko nać aż
ty lu nu me rów. Zbu do wa li śmy więc ko lej ną

teo rię, że w je go wie ku to prze cież trwa
dłu żej. Nie od bie rał te le fo nu, co po twier -
dza ło na szą teo rię o pier sia stej blon dyn ce.
Wte dy jesz cze nie wie dzie li śmy, że jest in -
na dro ga, in na niż ta, któ rą zna my...

Po ja kimś cza sie pod da li śmy się i wró ci -
li śmy do na sze go la sku. Krzy siek już tam
był, wy ła do wał wszyst kie rze czy z sa mo -
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cho du, wy jął wszyst kie rze czy z wor ków,
aby się su szy ły. By li śmy dum ni – sław ny
Krzysz tof Star naw ski wy pa ko wy wał i su szył
na sze prze po co ne ska fan dry i za bło co ne
kom bi ne zo ny.

Cóż, zła pa łem apa rat fo to gra ficz ny i po -
szli śmy ro bić zdję cia (wła ści wie to Roz ruch

ro bił zdję cia, ja tyl ko ga pi łem się na to, co
on fo to gra fo wał).

W trak cie pstry ka nia zgłod nie li śmy, więc
wró ci li śmy do la sku. Trze ba by ło wresz cie
zjeść re tro -kieł ba ski, któ re ku pi li śmy. Był
okres su szy. Roz pa li li śmy ogień i opie ka li -
śmy kieł ba ski, ale oczy wi ście bez piecz nie,

pod nad zo rem dwóch ra tow ni ków gór -
skich, daw ne go stra ża ka i dwóch do brych
dusz. Cie pły let ni wie czór, so sno wy las,
ogień, kieł ba ski, świet na roz mo wa, cze go
wię cej mo gli śmy so bie ży czyć? Gdy ogień
już zgasł, do ga si li śmy wę giel ki i po szli śmy
spać.

Na za jutrz roz po czął się nasz ostat ni
dzień. Po ob fi tym śnia da niu na pra wi li śmy
dziu ra wą łódź, mo żna po wie dzieć, że
Explo re ra Pro 200 ulep szy li śmy do wer sji
Explo rer Pro 2000, po czym skie ro wa li śmy
się do ja ski ni, we dług sce na riu sza zna ne go
już z wcze śniej szych dni. Zmia na by ła do -
pie ro przed ty rol ką, uda li śmy się bo wiem
za chod nim ko ry ta rzem do sy fo nu, bo za
nim teo re tycz nie mo gło być po łą cze nie z
Ce ti ną. Zna le zie nie sy fo nu w la bi ryn cie ko -
ry ta rzy oka za ło się dla nas wiel kim pro ble -
mem, kil ka ra zy tam, kil ka ra zy z
po wro tem. Na szczę ście Krzy siek chciał
przejść tyl ko z si de mo un tem, ma te ria łu
prze zna czo ne go do trans por tu nie by ło du -
żo (na ka żde go tyl ko dwa wor ki), więc
ewen tu al ne błą dze nie nie mo gło nas za -
smu cić.

W re zul ta cie uda ło nam się do trzeć do
sy fo nu, więc Krzy siek mógł się przy go to wać
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i za nu rzyć. My w tym cza sie od da li śmy się
kon wer sa cji, oczy wi ście z wy jąt kiem Roz -
ru cha, któ ry fo to gra fo wał i nie ustan nie po -
uczał nas, gdzie ma my stać, ja ką ma my
ro bić mi nę i jak ma my świe cić.

Po oko ło go dzi nie wró cił Krzy siek. Re la -
cjo no wał, że przej ście przez sy fon trwa ło
oko ło pię ciu mi nut i po tem szedł da lej su -
chą czę ścią. Za trzy ma ła go pio no wa ścia -
na, któ rej bez wy po sa że nia nie był w sta nie
po ko nać. Dla nas ozna cza ło to ty le, że mu -
sie li śmy spa ko wać rze czy i iść z po wro tem.
Po dro dze nie któ rzy z nas trosz kę za błą dzi -
li, gdyż ten, któ ry szedł wcze śniej ja ko
ostat ni i ozna czał dro gę (nie chcę mó wić,
że był to Roz ruch), miał póź niej iść ja ko
pierw szy i pil no wać swo ich ozna czeń, jed -
nak szedł znów ja ko ostat ni. Ci, któ rzy wra -
ca li z przo du nie zro zu mie li je go ozna czeń.
Bro niąc Roz ru cha mu szę wspo mnieć, że
dla mnie je go sys tem ozna czeń był przej -
rzy sty i błą dził bym tyl ko we dług ozna czeń
tra sy tych chło pa ków. Wresz cie do sta li śmy
się do ty rol ki, po li czy li śmy wor ki, jed ne go
bra ko wa ło. Po sze dłem go szu kać. Chło pa ki
w tym cza sie prze nio sły ma te riał na gó rę.
Po chwi li zna la złem wo rek, za nio słem go i
po sze dłem na gó rę Po wy cią gnię ciu ostat -

nie go wor ka ko le dzy wy nie śli ma te riał,
Roz ruch zli kwi do wał dro gę, ja ro ze bra łem
ty rol kę. Po wy do sta niu się na ze wnątrz,
nad szedł czas na se sję zdję cio wą oraz mnó -
stwo pa ko wa nia. Na szczę ście już nie mu -
sie li śmy się cho wać, by li śmy szczę śli wi i
za do wo le ni.

Po now nie wy bra li śmy się na piz zę. Ma -
riusz z Paw łem, ja ko że mie li du żo je dze -
nia, ugo to wa li so bie sa mi. Przy oka zji
za de kla ro wa li, że umy ją za bło co ny ekwi pu -
nek, co by ło bar dzo szla chet ne z ich stro ny.

Krzy siek, w ocze ki wa niu na po si łek, ścią -
gał zdję cia od Roz ru cha. Na gle krzyk nął:
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– Je steś je dy nym czło wie kiem na świe cie,
któ ry ma Ca no na EOS 5D Mark II i ro bi
zdję cia do JPG!

Po tem po da no nam piz zę, więc mo gli -
śmy się na jeść.

Po ob fi tym po sił ku wró ci li śmy do chło -
pa ków nad rze kę, rze czy wi ście wszyst ko

umy li! By ła więc chwi la na hi gie nę oso bi stą
pod prysz ni cem so lar nym. Po ką pie li przy -
szedł czas na naj gor szą część ca łej eks pe -
dy cji. Łzy w oczach, po smar ka ne chu s te-
cz ki, wspól ne obiet ni ce, że wszy scy do sie -
bie co dzien nie bę dzie my pi sać, no po pro -
stu kla sy ka. Jesz cze na ko niec z Roz ru chem

po je cha li śmy „nur ko wać” do Ce ti ny. Nur -
ko wa li śmy tyl ko w majt kach z ma ską, aby
po pa trzeć pod wo dę i po tem hu ra do do -
mu, gdzie do tar li śmy po po nad pięt na stu
go dzi nach pod ró ży.

Z per spek ty wy cza su mo gę z czy stym su -
mie niem po wie dzieć, że ak cja by ła do sko -
na ła. Ze spół też. Tak bar dzo mi się to
po do ba ło, że zde cy do wa nie cie szę się na
przy szło rocz ną kon ty nu ację. Na przy kład
Roz ruch w cią gu po by tu, głów nie dzię ki
cier pli wo ści Krzyś ka, cał kiem do brze na -
uczył się ję zy ka pol skie go. Kon kret nie
trzech naj czę ściej uży wa nych słów: wo rek,
cią gnij i kur..

Text: Ondřej „Iru“ Be li ca

Fo to: Jiří „Roz ruch“ Urba nec

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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IV edy cja Ma zur skiej Mili No cą za
na mi. Idea spo tka nia by ła oczy wi sta.
Po łą czy li śmy za dusz kową tra dy cję,
po pu lar ne Hal lo we en oraz łą czą cą
nas pa sję, czyli nur ko wa nie. Ka żdy
sta wił się z za mon to wa ną na sty ro -
pia no wej plat for mie, wy drą żo ną i
oświe tlo ną od we wnątrz dy nią. 

Po sta no wi li śmy prze pły nąć dy stans Ka -
na łu Łu czań skie go (w przy bli że niu mi la
mor ska – stąd na zwa), cią gnąc za so bą na -
sze ar cy dzie ła. W ten dość eks tra wa ganc ki
spo sób po sta no wi li śmy uczcić pa mięć o
tych, któ rych już nie ma wśród nas, a zna -
czy li dla nas wie le. Wy zwa nie ja kie nas
cze ka ło nie na le ża ło do naj ła twiej szych.
Naj pierw mu sie li śmy przy go to wać na sze
ory gi nal ne bo je sy gna li za cyj ne, zor ga ni zo -
wać do nich pod świe tle nie oraz za gwa ran -
to wać ich pły wal ność. I to by ło
naj ła twiej sze, wła ści wie drą że nie dy ni to
sa ma przy jem ność. Spo tka li śmy się, zgod -

IV Mazurska Mila Nocą
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nie z pla nem, przy ron dzie An drze ja Ba lo -
na Ta ra sie wi cza. W tym ro ku rów nież zgod -
nie z pla nem we szli śmy do wo dy. I tu
do pie ro za czę ła się za ba wa. Na po wierzch -

ni we fle szach apa ra tów licz nie przy by łej
na roz po czę cie ak cji pu blicz no ści wszy scy
by li śmy uśmiech nię ci. Jed nak wy star czy ło
pierw sze 100 me trów i już wszy scy wie -

dzie li, że IV Ma zur ska Mi la No cą dłu go nie
da o so bie za po mnieć… Lek ki na po zór
prąd wo dy w kie run ku Nie go ci na pod mo -
stem ko le jo wym spra wił, że po je go po ko -
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na niu wszy scy by li na praw dę roz grza ni.
Do brze ro ku ją ca na star cie wo da, za spra -
wą in sta la cji od pro wa dza ją cej opa dy desz -
czu, za mo stem ko le jo wym przy po mi na ła

roz cień czo ne mle ko. Jesz cze go rzej mie li
nur ko wie, któ rzy pły nę li z ty łu. I wła śnie ten
od ci nek, po mię dzy mo sta mi ko le jo wym a
ob ro to wym, mo żna na zwać roz grzew ką dla

du cha… Na tych, któ rzy nie da li się po ko -
nać prą do wi i przej rzy sto ści za mo stem ob -
ro to wym cze ka ła już co raz lep sza wo da i
ostat nie 1300 me trów pod wo dą. Na tra sie
Mi li to wa rzy szy ły nam wszę do byl skie oko -
nie i pło cie. Przy odro bi nie szczę ścia mo -
żna by ło tra fić na szczu pa ki i mię tu sy.



Nuras.info 11/2016

79

Wszyst kim, któ rzy ze chcie li nam to wa rzy -
szyć dzię ku je my! Za pro fe sjo nal ną ase ku ra -
cję i za bez pie cze nie ra tow ni cze im pre zy
Ma zur skie mu Ochot ni cze mu Po go to wiu
Ra tun ko we mu – bar dzo dzię ku je my. Nur -
kom, któ rzy pod ję li wy zwa nie gra tu lu je my!

Ma cie moc, chło pa ki! W te go rocz nej edy cji
udział wzię ło dwu na stu śmiał ków: Krzysz -
tof Go lu biń ski, Ja ro sław Krzysz tof Ło bo -
dziń ski, Grze gorz Zu bo wicz, Mi chał
War choł, Adam So bań ski, Da niel Wi niarz,
Ro bert Ku ku ła, Ma rek Ba nasz kie wicz, Ire -

ne usz Żu kow ski, Mi chał Ej sy mont, Ma te usz
Pa we lecz oraz au tor po wy ższych słów.

Do zo ba cze nia za rok!

Se ba stian Łep kow ski

Fo to gra fie  Mar ci na „Ła bę cia Mie ru no wi cza”
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Pięt na ście dni, sześć ty się cy ki lo -
me trów, dwa dzie ścia go dzin spę dzo -
nych pod wo dą w trzech kra jach. To
był na praw dę do bry wy jazd, pe łen
nie sa mo wi tych miejsc, no wych fan ta -
stycz nych lu dzi i bar dzo cie ka wych
nur ko wań. Za czę ło się od za pro sze -
nia do Hisz pa nii na pod wod ne wy ko -
pa li ska ar che olo gicz ne. Gdy już
re zer wo wa li śmy z Ku bą bi le ty na lot
do Gi ro ny, wpadł nam do gło wy po -
mysł – a gdy by tak po je chać sa mo -
cho dem i za li czyć jesz cze ja kieś faj ne
nur ko wa nia po dro dze? Brzmia ło to
jak cał kiem cie ka wy plan…

W pią tek o 22:00 opusz cza my War sza -
wę. Sa mo chód wy peł nio ny ma my po su fit

Wraki i jaskinie
od Włoch, przez Francję, po Hiszpanię

Elefante Bianco
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sprzę tem nur ko wym. Do pierw sze go przy -
stan ku we Wło szech ma my tyl ko 1500 km.
Gdy w po łu dnie na stęp ne go dnia do cie ra -
my w oko li ce Bas sa no del Grap pa, je ste śmy
za ła ma ni… pa da deszcz. Nie mar twi nas
fakt, że tro chę zmok nie my. Deszcz mo że
spo wo do wać du ży wy pływ z ja ski ni, w któ -
rej chce my za nur ko wać. Pod Bian co Ele fan -

te do cie ra my wcze snym po po łu dniem. Na
par kin gu wi ta nas ta bli ca z ostrze że niem o
za gro że niach nur ko wa nia ja ski nio we go.
Obok wid nie je krót ka hi sto ria ja ski ni. Eks -
plo ra cje te go wy wie rzy ska roz po czę ły się
już w la tach 60. W la tach 80. o prze su nię -
cie przod ka wal czy li mię dzy so bą J. Bo lanz
i O. Is ler, z cze go ten pierw szy osią gnął

wte dy głę bo kość 120 me trów. W 2004 ro ku
Gi gi Ca sa ti pod czas nur ko wa nia trwa ją ce -
go sie dem go dzin osią gnął głę bo kość 186
me trów w od le gło ści 530 me trów od wej -
ścia. Jest to w tej chwi li re kord głę bo ko ści
w tej ja ski ni. Opis koń czy się in for ma cją o
ośmiu nur kach, któ rzy zgi nę li pod czas dzia -
łań w tym miej scu. To nas nie znie chę ca,

Tuż przed zanurzeniem w Elefante
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prze no si my sprzęt pod wy wie rzy sko. Są -
dząc po ska łach wo da jest cał kiem ni sko, w
od ró żnie niu od te go, cze go się spo dzie wa -
li śmy, a jej ko lor i przej rzy stość rów nież nie
za chę ca ją. Mo że głę biej zro bi się cie ka wiej.
Kla ru je my sprzęt i za nu rza my się w zie lon -
ka wo bru nat nej głę bi je zior ka. Szyb ko od -
naj du je my gru bą, do brze przy mo co wa ną
po rę czów kę. Mi ja my wej ście do ja ski ni i…

nic, wo da jest tak sa mo pa skud na. Wi docz -
ność to za le d wie 2-3 me try, a w to ni uno si
się syf. Gdzie ta le gen dar na wi docz ność?
Koń czy my nur ko wa nie lek ko za wie dze ni,
bo mie li śmy na dzie ję na pięk ne wi do ki, a
wi dzie li śmy… nie wie le.

Pa ku je my sprzęt i ru sza my do na stęp ne -
go punk tu na na szej li ście ja skiń – Di Olie -
ro. Nie ste ty do je żdża my zbyt póź no i

mu zeum bę dą ce jed no cze śnie wej ściem do
sys te mu jest już za mknię te. Szyb ka bu rza
mó zgów i mę ska de cy zja. Opusz cza my
oko li cę Bas sao del Grap pa i ru sza my w stro -
nę Gar dy. Noc spę dza my pod na mio tem,
nad ma low ni czo po ło żo nym je zio rem al -
pej skim. O Je zio rze Gar da wie my nie wie le,
oprócz te go że le ży w Al pach i ma 300 me -
trów głę bo ko ści. Nie zna my na to miast żad -

Jezioro Garda
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nych miejsc nur ko wych w oko li cy. W ma -
lut kiej, ale bar dzo ma low ni czo po ło żo nej
miej sco wo ści Tor bo le po si la my się wło ską
piz zą i po chy le ni nad ma pą ba ty me trycz ną
je zio ra usta la my plan i miej sce, gdzie mniej
wię cej chce my wejść. Gdy znaj du je my już
upra gnio ne doj ście do je zio ra, kla ru je my
gra ty i ru sza my w dół. Spo dzie wa li śmy się
ścian ki, ale zna leź li śmy za to szyb ko opa -
da ją cy w dół stok. Wi docz ność jest bar dzo
do bra, a tem pe ra tu ra w głęb szych par tiach
za ska ku ją co wy so ka, bo aż 12 stop ni. Ze
wzglę dów lo gi stycz nych ma my w bu tlach
po wie trze i za wra ca my, gdy nar ko za azo to -
wa da je już po pa lić. Bar dzo usa tys fak cjo -
no wa ni koń czy my nur ko wa nie oko ło
go dzi ny 16. Z nie do sy tem opusz cza my Al -
py, ale przed na mi jesz cze do bre 1000 km
do Port de la Se lva w Hisz pa nii, gdzie ma -
my się za okrę to wać o ósmej ra no.

El Port de la Se lva to ma łe por to we mia -
stecz ko po ło żo ne na Cap de Creus, naj da lej
wy su nię tym na wschód pół wy spie Hisz pa -
nii. Z jed nej stro ny ob le wa ją je wo dy Mo rza
Śród ziem ne go, a z dru giej do tar cie ogra ni -
cza ją gó ry. Mo żna tu spo tkać głów nie ry ba -
ków i fran cu skich tu ry stów chcą cych
wy po cząć na spo koj nym wy brze żu Co sta

Jezioro Garda
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Bra va. Już sta ro żyt ni Rzy mia nie zna li i ko -
rzy sta li z tej za to ki i to wła śnie re lik ty ich
dzia łań spro wa dzi ły nas tu taj.

O świ cie wje żdża my do por tu, mi ja my
część z jach ta mi, przy go to wa ny mi już do

zi my. Gdy do cie ra my do czę ści ry bac kiej,
do strze ga my jed nost kę, na któ rej ma my się
za okrę to wać. The tis na pierw szy rzut oka
mo że nie wy glą da na ru inę, ale na luk su so -
wy jacht tym bar dziej. Jed nak gdy za czy na -

my po zna wać sta tek, oka zu je się, że jest to
bar dzo prze my śla na i cał kiem wy god na
jed nost ka z du żym za ple czem so cjal nym.
Pierw sze go dnia nie nur ku je my, to czas na
za po zna nie się z za ło gą i stat kiem. Trzon

Port de la Selva
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eki py sta no wi trój ka ar che olo gów z Cen tre
d’Arqu eolo gi ca Sub a qu ati ca de Ca ta lu nya:
Rut, Gu stau i Car los, ka pi tan Geo r dii, któ ry
na twa rzy ma wy pi sa ne la ta spę dzo ne na
mo rzu. Po ma ga ją mu dwaj ma ry na rze Ar -
mand i Gu il lie me, któ ry rów nież jest ar che -
olo giem. Eki pę uzu peł nia ją oso by,
po dob nie jak my, za pro szo ne na wy ko pa li -
ska: Ma ri na ab sol went ka ar che olo gii z Hisz -
pa nii, Ah med pra cow nik De par ta men tu
Ar che olo gii Pod wod nej z Oma nu, Paul ar -
che olog z Ka li for nii i my, czy li dwóch ar -
che olo gów pod wod nych z Pol ski.

Na stęp ne go dnia w koń cu wcho dzi my
do wo dy. Ka żde go dnia za pla no wa ne są
dwa nur ko wa nia na 33 me try, gdzie le ży
wrak. Fa za den na pierw sze go nur ko wa nia
ma trwać 35 mi nut, po tem de ep stop na 17
me trach i 10 mi nut de kom pre sji tle no wej na
6 me trach. Mię dzy nur ko wa nia mi ma my 3
go dzi ny prze rwy, w trak cie któ rych je my
obiad i oma wia my plan na na stęp ne nur ko -
wa nie. Dru gie za nu rze nie w fa zie den nej
trwa 30 mi nut, na stęp nie de ep stop na 17
me trach, 3 mi nu ty na 9 me trach i nud ne 20
mi nut de kom pre sji tle no wej na 6 me trach.
Ja ko li na opu sto wa słu ży nam łań cuch ko -
twicz ny, na to miast tlen na de kom pre sję po -

Kuba kontempluje swoje nurkowanie w Gardzie
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da wa ny jest za po mo cą dłu gich wę ży z po -
kła du stat ku na de co bar.

Ba da ny wrak ma na zwę Ca la Ca ti va 1.
By ła to rzym ska jed nost ka da to wa na na 50-

30 lat przed Chry stu sem. Sta tek ten słu żył
do prze wo że nia wi na z Pół wy spu Ibe ryj -
skie go, czy li obec nej Hisz pa nii, na rzym -
skie sto ły. Za to nął naj praw do po dob niej od

ude rze nia o ska ły, któ re w tym miej scu są
bar dzo nie bez piecz ne. Przez wie ki stat ki to -
nę ły w tym miej scu z po wo du wia tru na zy -
wa ne go przez Ka ta loń czy ków „Ta ra

Mateusz korzysta z dobrodziejst tlenu
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Mun ta na”. To nie bez piecz ny pół noc ny
wiatr spy cha ją cy jed nost ki na ostre ska ły.
Do tej po ry że gla rze i ka pi ta no wie oba wia -
ją się te go wia tru. Nie je ste śmy pierw szy mi
ba da cza mi w tym miej scu. W la tach 80.

pro wa dzo no tu ba da nia przy po mo cy nur -
ków kla sycz nych i wy do by to wte dy 63 ca -
łe am fo ry. Ce lem ka ta loń skich ar che olo gów
jest do kład ne zba da nie kon struk cji te go
wra ku, po nie waż wszyst kie ce chy wska zu -

ją, że zo stał zbu do wa ny wła śnie w Ibe rii.
Pierw szy cel na sze go ze spo łu to wy ko na -

nie dwóch wy ko pów son da żo wych po
dwóch stro nach wra ku. Eks plo ru je my przy
po mo cy eżek to rów wod nych. Pra ca idzie

Przystanek deco



Nuras.info 11/2016

88

po wo li, ze wzglę du na ty sią ce frag men tów
am for le żą cych wo kół jed nost ki. Te, któ re
na da ją się do iden ty fi ka cji cho wa my do
spe cjal nych wor ków, na to miast te któ rych
nie da się zi den ty fi ko wać od kła da ne są na
hał dę. W jed nym z wy ko pów od kry wa my

bar dzo cie ka wy drew nia ny ele ment. Z pew -
no ścią frag ment kon struk cji stat ku. Jed nak
je go prze zna cze nie nie jest oczy wi ste. Mię -
dzy nur ko wa nia mi i wie czo rem to czy my
dys ku sje pró bu jąc zi den ty fi ko wać ten ele -
ment.

Dru gim za da niem ja kie otrzy ma li śmy z
Ku bą by ło wy cię cie jed nej wrę gi i kle pek na
ca łym prze kro ju wra ku. Ten frag ment jed -
nost ki ma być za kon ser wo wa ny i umiesz -
czo ny w mu zeum. Klep ki są bar dzo
de li kat ne, wy ko na ne z mięk kie go drew na.

Kuba na przystanku deco
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Prze by wa jąc w wo dzie przez 2000 lat sta ły
się bar dziej po dob ne do gąb ki niż drew na.
Cię cie zaj mu je nam dwa nur ko wa nia. Ro -
bi my to bar dzo de li kat nie przy po mo cy
brzesz czo tu. Na ko lej nym nur ko wa niu
mon tu je my wrę gę do ste la ża i ba lo nem wy -

por no ścio wym za bie ra my ją na po wierzch -
nię. Ko lej ne dwa nur ko wa nia zaj mu je wy -
do by cie kle pek z obu burt i stęp ki.

W trak cie wszyst kich tych dzia łań ca ły
czas do ku men to wa ne są prze kro je wra ku,
czym w więk szo ści zaj mu je się Rut. Plan z

gó ry zro bio ny był przy uży ciu fo to gra me trii.
Część do ku men ta cji wy ko nu je my przy po -
mo cy iPa da w spe cjal nej pod wod nej obu -
do wie. Oprócz te go, że jest bar dzo
przy dat ny do do ku men ta cji, zde cy do wa nie
przy spie sza czas spę dzo ny na de kom pre sji. 

Ressel
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Gdy do ku men ta cja i eks plo ra cja zo sta ła
już za koń czo na, na szym za da niem by ło za -
sy pa nie wra ku. Naj pierw od wró ci li śmy
eżek to ry, tak aby ko pa ny piach za sy py wał
wrak. Przy spie sza ją ce pra ce oka za ło się
ukła da nie ce ra mi ki i wor ków z pi sa kiem na

sta no wi sku. Drew nia ne obiek ty za sy pu je się
nie tyl ko po to, że by uchro nić je przed łow -
ca mi za byt ków, ale ta kże że by za bez pie -
czyć je przed tor re do na va lis, czy li
świ dra kiem okrę to wym, któ ry ży wi się
drew nem. Tem po w ja kim to stwo rze nie

zja da ele men ty jed nost ki jest ogrom ne. Już
sta ro żyt ni pró bo wa li wal czyć ze świ dra -
kiem obi ja jąc stat ki bla chą.

Aby uprzy jem nić pra cę przy za sy py wa -
niu sta no wi ska, po sta no wi li śmy w mię dzy -
cza sie spraw dzić jed ną po zy cję, któ rą eki pa
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do sta ła od ry ba ków. W tym miej scu mie li
oni w sie ciach wy cią gać ce ra mi kę. Nie ste -
ty po zy cja nie by ła zbyt pre cy zyj na. Oprócz
przy bli żo nych ko or dy na tów mie li śmy in for -
ma cję o tym, że wrak ma le żeć na 40 me -
trach. Pierw sze zrzu ce nie ko twi cy. Idzie my

na dno, ale oka zu je się, że jest tro chę za
głę bo ko, bo kom pu te ry wska zu ją 48,8 m.
Po mi mo to kon ty nu uje my po szu ki wa nia
przy po mo cy ko ło wrot ka. W 25 mi nu cie
wciąż nie ma my re zul ta tów, dla te go roz po -
czy na my wy nu rza nie. Przed na mi jesz cze

35 mi nut de kom pre sji. Nie ste ty dru gi ze spół
rów nież nie zna lazł wra ku.

Ostat nie za da nie pod wo dą, ja kie cze ka -
ło nas w Hisz pa nii, to sprzą ta nie i li kwi da -
cja ko twic. Przy jem ność spa dła na Ku bę,
Ma te usza i Gu stau’a kie row ni ka ba dań. Ma -

W poszukiwaniu nowego wraku
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te usz do stał dwa ba lo ny wy por no ścio we po
100 i 250 kg, dwa ko sze na ce ra mi kę i sta -
ge’a do pom po wa nia ba lo nów. Ku ba i Gu -
stau ma ją dwa ba lo ny po 250 i 500 kg oraz

sta ge’a do pom po wa nia ba lo nów. Scho dzi -
my ra zem. Kie dy Ma te usz ła du je do ko szy
wor ki z ce ra mi ką i wy pusz cza je na po -
wierzch nię, Ku ba i Gu stau scho dzą do

pierw szej naj cię ższej ko twi cy, któ rą ma ją
wy pu ścić na ba lo nie wy por no ścio wym.
Wy pusz cze nie ko szy po szło bez pro ble mu,
eki pa po wierzch nio wa już je zbie ra ła, jed -

No to hop
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nak pod czas wy strze li wa nia ko twi cy łań -
cuch za ha czył o ska ły, jed nak po krót kiej
wal ce zo stał uwol nio ny. Te raz eki pa mu si
do pły nąć do ko lej nych skał, gdzie cze ka
ostat nia ko twi ca. Nie ste ty wi docz ność dra -
ma tycz nie spa da i ro bi my to na czu ja. Gdy
znaj du je my ko twi cę, od cze pia my sze klę,
od plą tu je my ją ze skał i wy pusz cza my ko -

twi cę na ba lo nie wy por no ścio wym. Na za -
da nie mie li śmy prze wi dzia ne 30 mi nut, ale
uda je nam się w 16 mi nu cie opu ścić dno.
Nie ma my już żad nej li ny opu sto wej, dla -
te go pusz cza my boj kę de ko. Te raz po zo sta -
je nam tyl ko zna leźć nasz sta tek, pod
któ rym pod wie szo ne są ga zy de kom pre syj -
ne. Gdy by śmy nie mo gli te go zro bić, mo to -

rów ka mia ła pod pły nąć do boj ki i wska zy -
wać nam dro gę. Uda je nam się zna leźć sta -
tek i resz ta nur ko wa nia prze bie ga bez
za kłó ceń.

Ostat ni wie czór w Hisz pa nii spę dza my
przy Fi deua, tra dy cyj nej po tra wie ka ta loń -
skich ry ba ków, i do sko na łym wi nie. Na -
stęp ne go dnia pa ku je my swo je za baw ki i

Port de la Selva



Nuras.info 11/2016

94

ru sza my w kie run ku re gio nu Lot we Fran cji.
Ma my tam jesz cze pa rę cie ka wych nur ko -
wań do zro bie nia.

Pierw sze na na szej li ście jest Em mer gen -
ce du Res sel, jed na z naj po pu lar niej szych
ja skiń we Fran cji. Od czu wa my to od ra zu,
bo nie mo że my zna leźć miej sca na par kin -

gu przy ja ski ni. Gdy py ta my wy cho dzą cą
eki pę, czy ktoś jest w ja ski ni, od po wiedź
za ska ku je nas jesz cze bar dziej:

– Tak, chy ba trzy ze spo ły jesz cze.
Znaj du je my miej sce na sa mo chód i za -

czy na my ogar niać sprzęt z na dzie ją, że mo -
że się tro chę prze rze dzi. Wej ście do

wy wie rzy ska znaj du je się w ko ry cie rze ki
Ce le. Za nim wy bu do wa no spię trze nie tej
rze ki, by ło do stęp ne z lą du. Są okre sy, w
któ rych wy pływ wo dy z ja ski ni jest tak du -
ży, że nie mo żna tam wpły nąć, ale dzi siej -
szy dzień na to nie wska zu je. Pierw sze
eks plo ra cje mia ły miej sce w la tach 60., lecz

Jak się kopie to się kurzy
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do pie ro kon ku ren cja po mię dzy dwo ma le -
gen da mi nur ko wa nia ja ski nio we go Jo he -
nem Ha se may erem i Oli ve rem Is le rem
przy nio sła du że kro ki na przód. Wal ka o
przo dek za koń czy ła się do pie ro w 1990 ro -
ku, kie dy Oli vier Is ler w trak cie je de na sto -

go dzin nej ak cji prze nur ko wał 1870-me tro-
wy sy fon o naj więk szej głę bo ko ści 80 me -
trów. Gdy pły nie my do wej ścia, wo da w
rze ce jest nie za chę ca ją ca. Jed nak gdy
wcho dzi my pod strop, sy tu acja się zmie nia.
Od pierw szych me trów ja ski ni wie my już,

dla cze go tak czę sto wy ko rzy sty wa na jest do
szko leń. Bar dzo sze ro ki ko ry tarz, prak tycz -
nie bez śla du mu łu na spą gu cią gnie się
przez set ki me trów na głę bo ko ści oko ło 10
m. Po 300 me trach za wi ja my w stro nę wyj -
ścia. Nur ko wa nie by ło bar dzo ład ne, acz -

Trou Maamme
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kol wiek tro chę nud ne. Pa ku je my sprzęt i
prze no si my się do dru giej ja ski ni na na szej
li ście: Gouf fre de Lan de no use. Ja ski nia, któ -
rej nie mo żna po my lić z żad ną in ną. Obu -
do wa ne wej ście do stud ni z dra bi ną, po
któ rej na le ży zejść i wyjść, jest dość cha rak -

te ry stycz ne. Tra fia my na bar dzo ni ski po -
ziom wo dy i do lu stra ma my ja kieś sześć
me trów spa ce ru po dra bi nie. In for ma cje o
tej ja ski ni są zde cy do wa nie bar dziej la ko -
nicz ne niż o in nych. Naj więk szą głę bo kość
90 m osią gnął tu Jo chen Has sen may er w

1980 ro ku 1240 me trów od wej ścia. Nie ste -
ty szczę ście nam tu nie do pi su je i wo da ma
bar dzo sła bą wi docz ność. Nie te go ocze ki -
wa li śmy po nur ko wa niach w słyn nych fran -
cu skich ja ski niach! Jed nak tym ra zem układ
ja ski ni jest tro chę cie kaw szy. Gdy sprzęt już

Lantouy
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ocie kał, a słoń ce chy li ło się ku za cho do wi,
na le ża ło zna leźć ja kieś cie ka we miej sce na
noc leg. Ma py su ge ro wa ły, że pod Gouf fre
de Lan to uy jest cie ka we miej sce na obóz.
Od ra zu się tam skie ro wa li śmy. Przy wi ta ła
nas uro cza po lan ka, ide al na na bi wak i wi -
no przy ogni sku. Ra no zo ba czy li śmy pięk ne
wy wie rzy sko z tur ku so wą wo dą oto czo ne
drze wa mi. Miej sce wy glą da ło ma gicz nie.

Gdy się za nu rzy li śmy, ja ski nia od ra zu nas
„ku pi ła”. Ko ry tarz szyb ko opa dał w dół, a
strop był bar dzo, bar dzo ni sko. Cia sno…
tak jak lu bi my. Na 25 me trach jest za cisk,
któ ry po ko nu je my szo ru jąc brzu cha mi po
spą gu. Ja ski nia jest krót ka i osią ga głę bo kość
50 me trów, ale nur ko wa nie jest bar dzo cie -
ka we. Nie ma my już cza su na nur ko wa nie
w ko lej nej ja ski ni, ale od wie dza my jesz cze

Trou Ma dam me, ja ski nię o znacz nie bar -
dziej spe le olo gicz nym cha rak te rze z wie lo -
ma sy fo na mi. Z uczu ciem nie na sy ce nia
opusz cza my Fran cję. Do do mu ma my jesz -
cze 2500 km. W przy szłym ro ku na pew no
tu wró ci my.

Ma te usz Po pek

Ku ba Ma cie jew ski

Ma riusz Lin ke

Widok z pobliskich gór
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W wie ku 85 lat w ro dzin nych Sy -
ra ku zach zmarł En zo Ma ior ca, pio nier
nur ko wa nia na wstrzy ma nym od de chu
(fre edi ving), wie lo krot ny re kor dzi sta
świa ta. To o nim opo wia dał słyn ny
film „Wiel ki błę kit” Lu ca Bes so na z
1988 ro ku.

Uro dził się 21 czerw ca 1931 w sy cy lij -
skich Sy ra ku zach. W mło do ści był ka ja ka -
rzem. Na zy wa no go „czło wie kiem ry bą”.
W la tach 1960–1974 trzy na ście ra zy po pra -
wiał re kord świa ta w swo bod nym nur ko wa -
niu. W 1960 ro ku za nur ko wał na głę bo kość
45 me trów. 

W 1961 ja ko pierw szy czło wiek w hi sto -
rii prze kro czył głę bo kość 50 me trów w nur -
ko wa niu bez akwa lun gu. W tym cza sie
uwa ża no, że prze kro cze nie tej gra ni cy spo -
wo du je na tych mia sto wą śmierć nur ka. Ma -
ior ca przy czy nił się w zna czą cym stop niu
do roz wo ju i po pu la ry za cji nur ko wa nia
swo bod ne go w la tach 60. i 70. XX wie ku.

W 1975 wy stą pił w fil mie wło skie go re -

ży se ra Mel chia de go Co let tie go Wy zwa nie
na dnie[3]((wł.) Sfi da sul fon do).

W śro do wi sku fre edi vin gu był uzna wa ny
za „ży wą le gen dę”. Je go ry wa li za cję z fran -
cu skim nur kiem Ja kiem May olem, któ ry ja -
ko pierw szy za nur ko wał po ni żej 100
me trów, przed sta wił w 1988 re ży ser Luc
Bes son w fil mie Wiel ki błę kit. May ola za -
grał Je an -Marc Barr, a ja ko Ma ior ca wy stą -
pił Je an Re no. W ro ku pre mie ry fil mu,
57-let ni wów czas Ma ior ca po bił swój re -
kord ży cio wy nur ku jąc na głę bo kość 101
me trów.

Po za koń cze niu ka rie ry po dej mo wał
dzia łal ność eko lo gicz ną i po li tycz ną, przez
dwa la ta od 1994 do 1996 był se na to rem z
list So ju szu Na ro do we go.

Uwa żał, że w Wiel kim błę ki cie zo stał
przed sta wio ny w spo sób ka ry ka tu ral ny,
gdyż Bes son zo stał zma ni pu lo wa ny przez,
bę dą ce go współ twór cą fil mu, May ola. Ma -
ior ca do pro wa dził do za ka zu emi sji dzie ła
na te re nie Włoch. W 2001 ro ku zmarł May -
ol, a w 2002 ro ku film, po wy cię ciu kil ku

scen i prze mon to wa niu in nych, wszedł po -
now nie na ekra ny wło skich kin.

Był au to rem lub współ au to rem pu bli ka -
cji na te mat nur ko wa nia pu bli ko wa nych w
ję zy ku wło skim, m.in. Sot to il se gno di Ta -
nit, Me dio lan 2011.

Zmarł 13 li sto pa da 2016 w ro dzin nych
Sy ra ku zach w wie ku 85 lat.

Zmarł Enzo Maiorca
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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

7700%%
RABATU

na życzenia
świąteczne 

i noworoczne 
w grudniowym

numerze
Nuras.info

reklama@nuras.info

mailto:reklama@nuras.info?Subject=reklama swiateczna
http://www.speleonurkowanie.com
http://www.hydrozagadka.pl
http://nalofoty.pl/Wyjazdy
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Ko men tarz:
Pro ce du ra za ła ma nia prze wo du po mię dzy

I a II stop niem au to ma tu od de cho we go jest
błęd na z wie lu przy czyn. Po pierw sze więk -
szość współ cze snych au to ma tów ma prze -
wo dy o ta kiej sztyw no ści, że na wet
za wią za nie ich na su peł nie spo wo du je za -
mknię cia „świa tła prze wo du” (tzn. nie spra -
wi, że prze wód prze sta nie być dro żny). Z
te go po wo du tej pro ce du ry nie mo żna uznać
za za le ca ną i stan dar do wą. Ta bo wiem po -
win na spraw dzać się je śli nie we wszyst kich,
to przy naj mniej w więk szo ści przy pad ków.
Po dru gie, nu rek ni gdy nie wie, któ ry sto pień
uległ pod wo dą za lo dze niu (ob ja wy za lo dze -

nia obu stop ni mo gą być ta kie sa me). Zga -
dzam się, że w więk szo ści przy pad ków jest
to sto pień II, jed nak nie mu si tak być. Na
przy kład je śli nu rek przy pad ko wo we źmie
wdech rów no cze śnie z na ci śnię ciem przy ci -
sku in fla to ra ka mi zel ki, by ją na pom po wać (a
ust nik i in fla tor ka mi zel ki za si la ne są z te go
sa me go I stop nia), mo że to spo wo do wać
nad mier ne ob cią że nie te go I stop nia i je go
za lo dze nie. Gdy by w ta kiej sy tu acji nu rek za -
ła mał prze wód po mię dzy I a II stop niem i
uda ło mu się uczy nić to sku tecz nie, mo że
wte dy dojść do pęk nię cia prze wo du po mię -
dzy I stop niem a miej scem za ła ma nia – sta ło -
by się tak w au to ma cie bez octo pu sa. Gdy by

był za mon to wa ny octo pus, nad miar po wie -
trza wy do stał by się octo pu sem i pęk nię cie
prze wo du nie na stą pi ło by. Jed nak au to mat
na dal był by za lo dzo ny. Wte dy ma miej sce
bar dzo trud na sy tu acja awa ryj na zwią za na z
tym, że urwa ny prze wód bi je nur ka po twa -
rzy i wy do by wa się z nie go chmu ra bą bli
spra wia ją ca, że nic nie wi dać, a ta kże nie ma
już mo żli wo ści od dy cha nia z ust ni ka. Sy tu -
acja ta mo że się oka zać trud na do opa no wa -
nia. Po za tym oczy wi ście błęd ne jest
kon ty nu owa nie nur ko wa nia, po mi mo wy stą -

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
Opis zda rze nia, opo wia da mło dy nu rek:
Gdy nur ko wa łem w je zio rze na głę bo ko ści 30 me trów, do szło do za lo dze -

nia II stop nia mo je go au to ma tu. Prze sze dłem na od dy cha nie z octo pu sa i że -
by za po biec uciecz ce po wie trza z za lo dzo ne go II stop nia (któ ry miał sta ły
wy pływ), za ła ma łem wąż śred nie go ci śnie nia, co spo wo do wa ło prze rwę w wy -
do sta wa niu się po wie trza. Po kil ku mi nu tach ota cza ją ca wo da ogrza ła au to mat
i ustał sta ły wy pływ. Nur ko wa łem da lej na octo pu sie bo jąc się, że gdy wzno -
wię od dy cha nie z „na pra wio ne go” głów ne go ust ni ka, ten znów się za lo dzi.
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pie nia sy tu acji awa ryj nej. Nur ko wa nie na le -
ży wte dy bez względ nie prze rwać. Wy glą da
na to, że au tor opi su zda je so bie z te go spra -
wę, sko ro mó wi: „Nur ko wa łem da lej na octo -
pu sie bo jąc się, że gdy wzno wię od dy cha nie
z „na pra wio ne go” głów ne go ust ni ka, ten
znów się za lo dzi”. Oczy wi ście ist nia ło du że
ry zy ko po now ne go za lo dze nia głów ne go au -
to ma tu, gdy by zo stał uży ty, ze wzglę du na
po zo sta ją ce w nim tzw. ją dra kry sta li za cji.
Au tor opi su wie to, lecz i tak ro bi swo je. Prze -
ra ża ją mnie lu dzie, któ rzy wie dzą le piej, ale
nie prze szka dza im to ro bić go rzej.

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: www.ksie gar nia.iknt.pl

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.

http://nalofoty.pl/Wyjazdy
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
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Mon tow nia Kre atyw na za bie rze
nas do pod wod ne go świa ta ja skiń i
głę bin mor skich.

Naj bar dziej eks cy tu ją ce spo tka nia w
mie ście z cy klu Śla da mi Ostrow skich Glob -
tro te rów, na sta łe wpi sa ły się w har mo no -
gram Ostrow skich wy da rzeń. Ich
bo ha te ra mi są lu dzie z są siedz twa, peł nij
pa sji i mi ło ści do po zna wa nia Świa ta. Ra -
zem z ni mi mie li śmy oka zję być w naj od le -
glej szych za kąt kach Zie mi.

Prze mie rza li śmy bez dro ża Sy be rii, zdo -
by wa li śmy gó ry Tien Szan’u, pły wa li śmy
Ba to rym po Atlan ty ku, zwie dza li śmy wy spy
No wej Ze lan dii, w Afry ce tań czy li śmy, a na
Ra pa Nui oglą da li śmy za ćmie nie słoń ca. A
co tym ra zem? W li sto pa dzie po dą ży my śla -
da mi Ar tu ra Miel car ka, któ ry za bie rze nas
w prze pięk ną pod róż, peł ną ad re na li ny,
szyb kich de cy zji i wal ki o tlen. W pod róż
je dy ną i nie po wta rzal ną. Do pod wod ne go
świa ta ja skiń i głę bin mor skich.

„Ni ko go nie trze ba chy ba prze ko ny wać,
że nur ko wa nie to wspa nia ła przy go da. Ko -
lo ro we ra fy, ba jecz ne ry by i cie ka we zwie -
rzę ta na wy cia gnię cie rę ki. I to wszyst ko w
cie płej, przej rzy stej wo dzie. Ale nur ko wa nie
ma też in ne ob li cze. W ciem nych, głę bo kich
wo dach Bał ty ku spo czy wa ją wra ki, o któ -
rych ma ło kto ma po ję cie. Pięk nie za cho wa -
ne, nie któ re kil ku set let nie, wraz z nie sa mo -
wi ty mi hi sto ria mi, któ re za koń czy ły się ich
za to nię ciem. Dla tych, któ rym nie wy star -
cza ją ko lo ro we ryb ki jest to mrocz ny świat o
nie sa mo wi tej si le przy cią ga nia. Na na szym
spo tka niu chciał bym opo wie dzieć o kil ku
cie ka wych, bał tyc kich wra kach i o tech ni ce,
któ ra po zwa la na ich od wie dza nie. Opo -
wiem rów nież o nie sa mo wi tym świe cie pod -
wod nych ja skiń i za la nych ko palń. 

Wszyst kich za in te re so wa nych ser decz nie
za pra szam” – mó wi Ar tur Miel ca rek. Śla da mi
Ostrow skich Glob tro te rów to cykl spo tkań
pod ró żni czych or ga ni zo wa nych przez Mon -
tow nie Kre atyw ną od 2012 ro ku. Przez la ta,

zgro ma dził on po nad pięć ty się cy go ści, a za -
in te re so wa nie pro jek tem cią gle ro śnie. „Po dzi -
wiam lu dzi któ rzy wy cho dzą po za stre fę
swo je go kom for tu, są do wo dem na to, że nie -
mo żli we nie ist nie je. Te spo tka nia uczą, mo bi -
li zu ją do dzia ła nia i po ka zu ją, że ostro wia nie
to wspa nia li lu dzie. Tym ra zem bę dzie mo kro,
pa ra so le i ka lo sze nie wy star czą.” – mó wi Le -
na Rod ger z Mon tow ni Kre atyw nej.

Je że li chcesz wziąć udział w pro jek cie i
opo wie dzieć o swo jej pa sji lub wy pra wie
zgłoś się do or ga ni za to rów spo tka nia -
Mon tow ni Kre atyw nej, Or ga ni za tor spo tka -
nia; Mon tow nia Kre atyw na https://www.fa -
ce bo ok.com/Mon tow nia Kre atyw na/?fref=ts
Ter min spo tka nia: 25 li sto pa da go dzi na
20:00 miej sce; "Ma ła Sce na OCK" ul. Wol -
no ści 2 Ostrów Wiel ko pol ski. tel. +48 62
736 40 60

Wraki Bałtyku



http://aquasklep.pl
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Pra ga, 15.11.2016 – Le ila Bo asier
Bu dec ker, Dy rek tor Na ro do wej Cen -
tra li Tu ry stycz nej Re pu bli ki Do mi ni kań -
skiej na Eu ro pę Środ ko wą i
Wschod nią, od grud nia 2016 r. przej -
mie pro wa dze nie za gra nicz ne go
przed sta wi ciel stwa w Ma dry cie, któ re
obej mu je Hisz pa nię oraz Por tu ga lię.
Na ro do wą Cen tra lę Tu ry stycz ną w
Pra dze, któ ra dzia ła rów nież na te re -
nie Pol ski, od 2017 r. po pro wa dzi
Klára Hálková.

Na ro do wa Cen tra la Tu ry stycz na Re pu bli -
ki Do mi ni kań skiej otwar ta zo sta ła w czerw -
cu 2009 r. w Pra dze w ce lu pro mo wa nia
Re pu bli ki Do mi ni kań skiej ja ko atrak cyj nej
de sty na cji tu ry stycz nej w Cze chach, w Pol -
sce, na Wę grzech oraz w po zo sta łych kra -
jach re gio nu. 

W cza sie ostat nich sied miu lat uda ło się
nam spra wić, że Re pu bli ka Do mi ni kań ska
sta ła się  roz po zna wal na wśród tu ry stów nie
tyl ko ja ko dro ga luk su so wa de sty na cja dla

za mo żniej szych klien tów – oce nia ubie głe
la ta Le ila Bo asier Bu dec ker i do da je – Po za
słyn ny mi pla ża mi pre zen tu je my przy ro dę,
gó ry, za byt ki okre su ko lo nial ne go i du że
mo żli wo ści cie ka we go spę dza nia wol ne go
cza su. Tu ry ści je żdżą do nas nie tyl ko wy -
po czy wać, ale też zwie dzać, za rów no w ra -
mach zor ga ni zo wa nych wy cie czek, jak i
sa mo dziel nie.

W cza sie pra cy w Pra dze Le ila Bo asier
Bu dec ker zdo by ła dla Re pu bli ki Do mi ni -
kań skiej kil ka pre sti żo wych na gród. War to
wspo mnieć np. Tar gi LA TO w 2012 i w
2015 r., w cza sie któ rych Na ro do wa Cen -
tra la Tu ry stycz na Re pu bli ki Do mi ni kań skiej
otrzy ma ła na gro dę „Krysz ta ło we Słoń ce“ za
naj bar dziej ory gi nal ną eks po zy cję. W 2014
r. do mi ni kań ska Cen tra la uzy ska ła na gro dę
za naj lep szy ma te riał pro mo cyj ny w ję zy ku
pol skim w ra mach kon kur su „Mer cu rio Ge -
na de sis“ w Gdań sku oraz na gro dę na opol -
skich tar gach „W Stro nę Słoń ca“. 

Przed sta wi ciel stwo Na ro do wej Cen tra li
Tu ry stycz nej Re pu bli ki Do mi ni kań skiej w

Pra dze obej mu ją ce dzia ła niem ta kże Pol skę
bę dzie kon ty nu ować pra cę. Sta ty sty ki od -
wie dzin z Pol ski w ostat nich la tach wy raź -

Leila Boasier Budecker poprowadzi zagraniczne przedstawicielstwo
Republiki Dominikańskiej na Hiszpanię i Portugalię

Leila Boasier Budecker
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nie wzro sły. Od stycz nia do paź dzier ni ka
ze szłe go ro ku od no to wa li śmy 65,5%
wzrost. W re gio nie Eu ro py Środ ko wej i
Wschod niej bę dzie my kon ty nu ować roz po -
czę tą pra cę – mó wi Le ila Bo asier Bu dec ker. 

Od 2017 r. pra ski od dział pro wa dzić bę -
dzie PhDr. Klára Hálková, do tych cza so wa
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asy stent ka Le ily Bu dec ker i me na dżer ka
even tów oraz tar gów, któ ra pra cu je w Na ro -
do wej Cen tra li Tu ry stycz nej od 2010 r. 

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 
Dział PR 

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
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Ta jem nic mu zeum – ciąg dal szy
Pod czas wspól nej kon fe ren cji Sta ro stwa

Po wia to we go w Draw sku Po mor skim oraz
Mu zeum w Ko sza li nie prze ka za no – oprócz

bran so le ty li czą cej po nad 3 ty sią ce lat – ta -
kże in ne przed mio ty. Jak stwier dził pod czas
kon fe ren cji Dy rek tor Mu zeum Je rzy Bu ział -
kow ski, licz ba ta jem nic te go re jo nu jest tak

wiel ka, że po trze ba wie lu lat na wy ja śnie -
nie ich wszyst kich.

Wśród prze ka za nych ar te fak tów zna la zła
się ko lej na bran so le ta, we dług wstęp nej
oce ny po cho dzą ca z dru gie go okre su brą -
zu, a więc ma ją ca ok. 2700 lat. Po zo sta łe

Jezioro tajemnic

Dyrektor Muzeum i Starosta Drawski Butonarium
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przed mio ty to frag men ty za pi nek, tzw. fi bul.
By ła to pod sta wo wa ozdo ba stro ju w okre -
sie wpły wów rzym skich. Czę ste zmia ny ich
sty li sty ki po zwa la ją na do syć pre cy zyj ne
da to wa nie obiek tów ar che olo gicz nych, w

któ rych się znaj du ją. Za byt ki te sta no wią
pod wzglę dem chro no lo gicz nym zwar ty ze -
spół, któ ry mo że my pew nie da to wać na 2
poł. II w i pocz. III w. n. e.

– Po do kład nych oglę dzi nach je den za -
by tek (wcze śniej uzna ny za za pin kę) za in -
try go wał mnie. Nie wiem do cze go mógł
słu żyć. Być mo że po kon ser wa cji spra wa
roz strzy gnie się – opo wia da ar che olog An -
drzej Ka sprzak.

Po nad to do mu zeum prze ka za no ka -
mien ny przed miot, o nie usta lo nej chro no -
lo gii, z pre cy zyj nie wy wier co nym otwo rem,
słu żą cy za pew ne ja ko cię ża rek do sie ci, a
ta kże gu zik. Nie jest wy klu czo ne, że po cho -

dzi z okre su na po le oń skie go. Tu jed nak nie
ma pew no ści, dla te go pro si my Czy tel ni ków
o po moc w je go roz po zna niu. Wszel kie sy -
gna ły mo żna prze sy łać za po śred nic twem
te go for mu la rza zgło sze nio we go: http://je -
zio ro ta jem nic.pl/zglos -in for ma cje/

W kon fe ren cji uczest ni czy li 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 -

Tuż po przekazaniu artefaktów

fibule z okresu wplywów rzymskich

bransoleta
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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.

O kon fe ren cji pi sa li śmy tu taj: http://je zio -
ro ta jem nic.pl/skarb -sprzed -ty sie cy -lat/

Za „U -Bo ota” jesz cze wię cej
Do 85 ty się cy zło tych pod bił na gro dę za

„U -Bo ota”, przy pusz czal nie spo czy wa ją ce -
go na dnie je zio ra Draw sko, ko lej ny przed -
się bior ca z Cza plin ka. Woj ciech Ku sa
pro wa dzi usłu gi ga stro no micz ne m.in. w
po bli żu je zio ra. Eki py nur ko we pra cu ją ce w
ra mach Ak cji „Je zio ro Ta jem nic” czę sto ko -
rzy sta ją z je go usług.

Ku sa Woj ciech Usłu gi Ga stro no micz ne
„Fast Fo od” to fir ma za re je stro wa na w Cza -
plin ku (wo je wódz two za chod nio po mor skie).
Przed się bior stwo dzia ła w bra nży usłu go wej
zwią za nej z wy ży wie niem. W Cza plin ku są
dwa punk ty usłu go wo -ga stro no micz ne: je -

den mie ści się przy ul. 3-go Mar ca 15, dru gi
zaś przy ul. Dra him skiej 67.

Pod pi sa nie de kla ra cji od by ło się w sie -
dzi bie Sta ro stwa Po wia to we go w Draw sku
Po mor skim po mię dzy Pa nem Woj cie chem

a Sta ro stą Draw skim Sta ni sła wem Ku czyń -
skim.

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

Starosta i nowy sponsor (po prawej)



Nuras.info 11/2016

111

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
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, Mu zeum Mo to -
ry za cji i Tech ni ki w Otrę bu sach pod War -
sza wą oraz Ku sa Woj ciech Usłu gi
Ga stro no micz ne „Fast Fo od” z Cza plin ka.

Aka de mia Mor ska 
znów w Cza plin ku

Let ni Obóz Ko ła Na uko we go „Me ti ri”
Cza pli nek 2016 nad Je zio rem Ta jem nic.
Nie mal ko smicz ne efek ty bę dzie my pre zen -
to wać nie ba wem! Oto re la cja na de sła na

przez mło dych na ukow ców.
W dniach 23-25 wrze śnia 2016 ro ku od -

był się let ni obóz Ko ła Na uko we go Geo de -
zji i Kar to gra fii „Me ti ri” w Cza plin ku.
Wy jazd zor ga ni zo wa ny był na za pro sze nie
Sta ro sty Draw skie go Sta ni sła wa Ku czyń -
skie go i je go te ma tem by ły dzia ła nia w ra -
mach Je zio ra Ta jem nic.

Czym jest Je zio ro Ta jem nic? Jest to na -
zwa ak cji eks plo ra cyj no – hi sto rycz nej, któ -
rej ce lem jest od kry cie ta jem nic je zio ra
Draw sko oraz ca łe go Po wia tu Draw skie go.
Lo kal ne po gło ski mó wią na wet o za to pio -
nych jed nej lub kil ku ćwi cze nio wych ło -
dziach pod wod nych z okre su II woj ny
świa to wej. Stu den ci Ko ła Na uko we go „Me -

Wreczęnie Certyfikatów uczestnictwa w Akcji przez Starostę Stanisława Kuczyńskiego
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ti ri” chęt nie przy łą czy li się do ak cji i w sze -
ścio oso bo wym skła dzie, pod prze wod nic -
twem opie ku na ko ła dr. Grze go rza Stęp nia,
przy je cha li do Cza plin ka.

Pierw sze go dnia, tuż po przy jeź dzie, de -
le ga cja KN „Me ti ri” zo sta ła przy wi ta na
przez Pa na Sta ni sła wa Ku czyń skie go, Sta ro -
stę Po wia tu Draw skie go, wraz z po zo sta ły -
mi dzia ła cza mi pro jek tu Je zio ra Ta jem nic.

Opo wie dział o ca łej Ak cji, hi sto rii mia sta
oraz re gio nu. Na stęp nie stu den ci otrzy ma li
cer ty fi ka ty do łą cze nia do pro jek tu „Je zio ro
Ta jem nic” i wy ko na ne zo sta ło pa miąt ko we
zdję cie. Da lej, po szyb kim za kwa te ro wa -
niu, od by ło się ogni sko in te gra cyj ne.

Dru gi dzień wy jaz du roz po czę ty był
szyb kim śnia da niem, by na stęp nie wy je -
chać do Sta re go Draw ska nie opo dal Cza -

plin ka, gdzie nad „Zam kiem Dra him” zo sta -
ło wy ko na nych kil ka na lo tów fo to gra me -
trycz nych na szy mi dro na mi. Zdję cia
wy ko na ne pod czas na lo tów by ły ro bio ne z
ró żny mi usta wie nia mi ka mer. Jed ne z ka -
me rą zo rien to wa ną pio no wo w dół, a in ne
z ka me rą po chy lo ną o 60� . Na le ży ta kże
wspo mnieć, że przy na lo tach wy ko rzy sta li -
śmy dwa mo de le wio dą cej fir my bez za ło -
gow ców DJI Phan to ma 3 i Phan to ma 4.
Wszyst kie wy ko na ne zdję cia po słu żą do
stwo rze nia mo de li 3D zam ku, a ta kże do
po rów na nia obu me tod fo to gra fo wa nia
obiek tu. Mo de le do obej rze nia są pod na -
stę pu ją cy mi lin ka mi:

https://sketch fab.com
https://sketch fab.com/mo dels/
Mo de le opra co wa ne zo sta ły w pro gra mie

Agi soft Pho to Scan. Jest to świet na plat for ma
do two rze nia trój wy mia ro wych mo de li ze
zdjęć wy ko na nych z bez za ło gow ców,
głów nie ze wzglę du na je go pro sto tę. Przy
opra co wa niu nie zbęd ne jest prze pro wa dza -
nie sied miu pro ce sów, któ re w skró cie opi -
su jąc naj pierw łą czą zdję cia (ae ro trian gu-
la cja prze strzen na), na stęp nie bu du ją
chmu rę punk tów, a da lej łą czą chmu rę w
siat kę i ją tek stu ru ją. Do dat ko wym za da -

Certyfikaty dla Akademii Morskiej

https://sketchfab.com/models/adce157ba8424d7eaced754276e267c0
https://sketchfab.com/models/2c32623034e24b14b5c1ed14ccb65c1d
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niem pod czas opra co wy wa nia wy ni ków
jest ta kże do kład ne wska za nie fo to punk tów
za mie rzo nych od bior ni kiem GNSS - RTK, na
zdję ciach, na któ rych wy stę pu ją. Ta kie pra -
ce da ją świet ne re zul ta ty, ale ich wa dą jest
bar dzo dłu gi czas opra co wa nia, któ ry śred -
nio wy no si oko ło 24h cią głej pra cy kom pu -
te ra.

W dal szej czę ści dnia stu den ci uda li się
ta kże mię dzy in ny mi na pla żę w Cza plin ku,
gdzie wy ko na nych zo sta ło kil ka fil mów
oraz zdjęć z bez za ło gow ców, z któ rych po -
wsta nie klip pro mo cyj ny z wy jaz du. Pod
ko niec dnia na bo isku in ter na tu, w któ rym
no co wa li uczest ni cy wy jaz du, od by ła się
pre zen ta cja wszyst kich dro nów, ja ki mi dys -
po no wa ło Ko ło Na uko we pod czas wy jaz -
du. Licz ba bez za ło gow ców by ła

im po nu ją ca, gdyż stu den ci mie li do dys po -
zy cji 2x DJI Phan tom 3, 2x DJI Phan tom 4
oraz Sze ścio wir ni ko wiec(he xa cop ter). Do -
dat ko wo do na uki lub do sko na le nia umie -
jęt no ści la ta nia stu den ci mie li do dys po zy cji
ma ły mo del Sy ma X5C oraz sy mu la tor z
pro fe sjo nal ną apa ra tu rą.

Ostat ni, trze ci dzień wy jaz du roz po czął
się już tro chę po go dzi nie 6, na lo tem w
cen trum mia sta nad Ko ścio łem Rzym sko ka -
to lic kim pw. Świę tej Trój cy, z któ re go ta kże
zo stał wy ge ne ro wa ny mo del 3D. Na stęp nie
wszy scy uczest ni cy wy jaz du uda li się na
śnia da nie, po któ rym wy ko na li śmy ostat nie
lo ty wy jaz du. Tym ra zem fo to gra fo wa nym
obiek tem by ła re kon struk cja wa row ni śre -
dnio wiecz nej Sła wo gród w Cza plin ku.

Pod su mo wu jąc, krót ki ale in ten syw ny
wy jazd KN Me ti ri to ma sa no wych do -

świad czeń oraz zdo by tej wie dzy prak tycz -
nej w dzie dzi nie fo to gra me trii, a ta kże po -
mia rów sa te li tar nych. Świet na oka zja
po zna nia no wych lu dzi, w tym ze spo łu nur -
ków pra cu ją cych pod kie row nic twem Da -
riu sza de Lorm i miejsc, a ta kże roz wi ja nia
swo ich za in te re so wań oraz do sko na le nia
no wych umie jęt no ści. Na ko niec war to
wspo mnieć, że tak du żą ilość da nych uda -
ło się po zy skać ta kże dzię ki sprzy ja ją cym
wa run kom po go do wym. Przez ca ły week -
end po go da by ła sło necz na i bez wietrz na,
co jest bar dzo wa żne ze wzglę du na bez -
pie czeń stwo lo tów bez za ło go wy mi sys te -
ma mi la ta ją cy mi.

Go dzi ny spę dzo ne w po wie trzu pod czas
wy jaz du, to za le d wie po czą tek pra cy, gdyż
te raz przed stu den ta mi ko lej ne za da nie. Bę -
dzie nim opra co wa nie ka żde go na lo tu i po -
rów na nie wy ni ków. Ka żda chwi la
spę dzo na przy pra cy z da ny mi przez stu -
den tów to mo żli wość utrwa le nia i po sze -
rze nia wie dzy zdo by tej w cią gu ro ku
aka de mic kie go pod czas la bo ra to riów. Dla -
te go tak wa żne są te go ty pu wy jaz dy i ma -
my na dzie ję na zwięk sze nie ich ilo ści w
przy szło ści.

Ro man Ha ła bur da – KN „Me ti ri”

Zrzut ekra nu mo de lu 3D Zam ku Dra him w pro -
gra mie Agi soft Pho to Scan
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Łódź w od wie dzi nach
Po pre lek cji na te mat Ak cji Eks plo ra cyj no

– Hi sto rycz nej „Je zio ro Ta jem nic” prze pro -
wa dzo nej przez jej uczest ni ka Grze go rza
Fo ry sia ka, przed sta wi cie la Sto wa rzy sze nia
„Wra ker si”, ucznio wie łódz kiej „sa mo cho -
dów ki” pod ję li de cy zję, że na wy ciecz kę
kla so wą w ostat nich dniach wrze śnia przy -
ja dą wła śnie do Cza plin ka – nad je zio ro

Draw sko. By ła bar dzo uda na!
Po mo cy w zor ga ni zo wa niu po by tu

udzie lił Dy rek tor Ze spo łu Szkół Po nad gim -
na zjal nych w Cza plin ku Ro bert Pa trzyń ski,
zaś ko or dy na tor po szu ki wań pod wod nych
Da riusz de Lorm, naj lep szy in struk tor nur -
ko wa nia na świe cie 2013 i 2014 ro ku, od -
na lazł się w nie ty po wej dla sie bie ro li i
zo stał prze wod ni kiem po Cza plin ku. Dzię -

ki nie mu mło dzież zgłę bi ła wie dzę na te -
mat „Je zio ra Ta jem nic”.

– W cza sie wy ciecz ki zwie dzi li śmy za -
byt ki i mu zea Po wia tu Draw skie go, pod glą -
da li śmy pra ce ar che olo gicz ne na te re nie
Cza plin ka oraz prze spa ce ro wa li śmy się po
oko li cy – re la cjo nu je An na Fo ry siak, wy -
cho waw ca kl.4m Ze spo łu Szkół Sa mo cho -
do wych w Ło dzi.

Miesz kań cy Ło dzi zo ba czy li mię dzy in -
ny mi Za mek Dra him, Pa łac Siem czy no,
izbę mu ze al ną na Ryn ku w Cza plin ku i Ko -
ściół pw. Świę tej Trój cy oraz bra li udział w
za ję ciach re kon struk cyj nych w par ku roz -
ryw ki „Sła wo gród”. Pod su mo wa niem wy -
ciecz ki by ło wrę cze nie cer ty fi ka tów udzia łu
w Ak cji „Je zio ro Ta jem nic” dla ZSS w Ło dzi
oraz wszyst kich uczest ni ków wy ciecz ki
przez Sta ro stę Draw skie go Sta ni sła wa Ku -
czyń skie go, któ ry zna lazł czas na roz mo wę
z mło dzie żą o atrak cyj no ści re gio nu i za -
chę cał do po now ne go przy jaz du. W cza sie
ogni ska, któ re od by ło się na te re nie ZSP w
Cza plin ku, ucznio wie zin te gro wa li się z
mło dzie żą z in ter na tu.

– Spo tka li śmy się z wy jąt ko wo ser decz -
nym przy ję ciem ze stro ny wszyst kich, po -
cząw szy od pa na Sta ro sty, a skoń czyw szy
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na pa ni wy da ją cej nam obia dy. Na pew no
wró ci my do Cza plin ka. Dzię ku je my – mó -
wi An na Fo ry siak.

W tym epi zo dzie „Je zio ra Ta jem nic”
uczest ni czy li: wy cho waw ca kla sy An na Fo -
ry siak, na uczy ciel Je rzy Kacz mar ski oraz
Bar tosz Gru da, Do mi nik Ko wal ski, Ma ciej
Ła będz ki, Mi chał Ma li now ski, Pa tryk Mi -
chal ski, Adam Mo drak, Da mian No wak, Ar -
ka diusz Osiec ki, Bar tosz Pio trow ski,
To masz Ro szak, Mar cin Sien ny, Ka mil Smo -
la rek, Ma te usz To ma sik, Ma ciej Wosz czyk,
Ka mil Paw łow ski, Da wid Szoz da i Ju lia Fo -
ry siak. By ła to kla sa o pro fi lu – tech nik me -
cha tro nik z Ze spo łu Szkół Sa mo cho do wych
w Ło dzi – Tech ni kum nr 7.

Jest sy gnał na te mat zna le zisk
Łu ski z Mo si na i „dom strze lec ki” – ma -

my od zew od no śnie zna le zisk z par ku przy
cza pli nec kim LO, nad je zio rem Draw sko.
Od na le zie nie łu sek ra dziec kich, za miast
ocze ki wa nych nie miec kich, jesz cze bar -
dziej kom pli ku je za gad kę.

O spra wie pi sa li śmy w ar ty ku le „Zna le zi -
ska z par ku”. W cza sach nie miec kich mia -
ła tam być strzel ni ca, po któ rej do dziś
po zo stał sze ro ki rów, zaś ćwi cze nia tam się

od by wa ją ce są nie od łącz nym ele men tem
miej skiej le gen dy do ty czą cej dzia łal no ści
Krieg sma ri ne w daw nym Tem pel bur gu. I
rze czy wi ście. Nie daw no na tra fio no w par ku
na set ki prze strze lo nych łu sek, choć in for -
ma cja o ich roz po zna niu za miast coś wy ja -
śniać, tyl ko kom pli ku je na sze hi sto rycz ne
śledz two.

Na pod sta wie za miesz czo nych przez nas
zdjęć, o spra wie wy po wie dział się Ma rek
Hal ter, wie lo let ni re dak tor pre sti żo wych
pism wod niac kich i znaw ca te ma ty ki że -
glar skiej, a ta kże au tor naj lep sze go tek stu
lo cyj ne go o je zio rze Draw sko, oczy wi ście
za miesz czo ne go na stro nie pro jek tu „Je zio -
ro Ta jem nic”:

– Łu ski wy glą da ją mi na ra dziec kie go
Mo si na, bo ma ją ze wnętrz ną kry zę. Niem -
cy ta kiej amu ni cji nie uży wa li, a po nad to
skrzęt nie zbie ra li łu ski na prze rób. Wi dzia -
łem ta kie sy tu acje ja ko dziec ko. W tym
miej scu mo gła być po woj nie strzel ni ca, ale
też mo że w cza sie walk by ło to gniaz do dla
ckm lub rkm.

Ka ra bin Mo sin (fot. za: Wi ki pe dia) i je go
wer sje roz wo jo we by ły pod sta wo wym

Czaplinek -  dom strzelecki
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uzbro je niem pie cho ty ro syj skiej i Ar mii
Czer wo nej od lat 90 XIX w. do lat 50 XX w.
Wśród zna le zisk by ły ta kże frag men ty ja -
kichś in sta la cji hy drau licz nych, co rów nież
ko men tu je pan Ma rek wska zu jąc, że ku rek
wy glą da na część za wo ru od in sta la cji piw -
nej. Co cie ka we, nie da le ko od te go miej sca
funk cjo no wał nie miec ki bro war.

Z ko lei Zbi gniew Ja nu sza niec, mi ło śnik
hi sto rii z Cza plin ka wy po wie dział się w
kwe stii te go, jak był za go spo da ro wa ny te -
ren w par ku w cza sach nie miec kich. Prze -
sy łał nam trzy przed wo jen ne fo to gra fie
(dwie pocz tów ki oraz zdję cie z fol de ru tu ry -
stycz ne go z 1938 ro ku) przed sta wia ją ce
„dom strze lec ki” w Cza plin ku. Tuż przy
nim by ła strzel ni ca, na to miast we wnę trzu
znaj do wa ła się ka wiar nia z re stau ra cją. Do
dziś spod zie mi prze zie ra ją fun da men ty po
tym obiek cie.

Na pocz tów ce (1) wi dzi my wy gląd „do -
mu strze lec kie go” od stro ny je zio ra Draw -
sko, od stro ny par ku oraz wy gląd wnę trza.
Na pocz tów ce (2) z 8 lu te go 1907 ro ku wi -
dzi my „dom strze lec ki” od stro ny je zio ra
Draw sko w sce ne rii zi mo wej. Fo to gra fia (3)
to ta kże wi dok od stro ny je zio ra. Po cho dzi
z fol de ru tu ry stycz ne go z 1938 ro ku. Jak
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wska zu je pan Zbi gniew, umiesz cze nie te go
zdję cia w fol de rze ad re so wa nym do tu ry -
stów ozna cza ło, że obiekt ten uwa ża ny był
za jed ną z atrak cji tu ry stycz nych daw ne go
Tem pel bur ga. 

Dzię ku je my za te sy gna ły!
O spra wie pi sa li śmy w ar ty ku le „Zna le zi -

ska z par ku”.http://je zio ro ta jem nic.pl/zna le -
zi ska -z -par ku/

Le gen da o ta jem nym przej ściu
Do tych cza so wy prze bieg Ak cji Eks plo ra -

cyj no – Hi sto rycz nej „Je zio ro Ta jem nic”
udo wad nia sta re twier dze nie, że w ka żdej
le gen dzie tkwi ziar no praw dy. Przy oka zji
od kry cia pod ziem ne go tu ne lu na te re nie
Pa ła cu Siem czy no pi sa li śmy, że cząst ko we
ba da nia geo ra da rem wska zu ją na mo żli -
wość ist nie nia tam ca łej ich sie ci. To twier -
dze nie ma od bi cie ta kże w sta rej le gen dzie.

– Bar dzo po pu lar na wśród miesz kań ców
Siem czy na i oko lic jest le gen da o tu ne lu łą -
czą cym pa łac z ko ścio łem – mó wi Bog dan
An dziak, współ wła ści ciel Pa ła cu Siem czy -
no i wiel ki mi ło śnik hi sto rii tych ziem.

I tak ona się za czy na:
„Ka plicz ka, któ rą mo żny pan Wil helm

Goltz z ro dzi ną czę sto oso bi ście od wie dzał

by ła mi ster na jak ro do wy klej not, z ze -
wnątrz skrom na, z wy so ko umiesz czo ny mi
wi tra żo wy mi okna mi i wą ski mi drzwicz ka -
mi. W środ ku zaś praw dzi we cac ko – ba -
jecz nie ko lo ro we ścia ny, zło te gwiazd ki na
gra na to wym jak noc su fi cie, mnó stwo rzeź -
bio nych, świę tych fi gu rek, kwia tów i ro do -
wych or na men tów. Do te go nie zwy kłe go
po miesz cze nia, przez ma leń kie, umiesz -
czo ne w za kry stii drzwicz ki, po zwo lo no
wcho dzić tyl ko jed nej osób ce, kil ku na sto -
let niej cór ce or ga ni sty. Mia ła ka plicz kę
sprzą tać i de ko ro wać co nie dzie la świe ży mi
kwia ta mi, a przed mszą za pa lać świe ce.
Aby je po ga sić, dziew czy na mo gła wró cić
do pie ro po za cho dzie słoń ca”.

Ten ka te go rycz ny za kaz wcze śniej sze go
wcho dze nia do ka pli cy, tro chę dzi wił
dziew czy nę, ale wo la ła nie ry zy ko wać za -
da wa nia zbęd nych py tań.

„Pew ne go ra zu jed nak, gdy już roz po -
czę ło się nie dziel ne na bo żeń stwo, dziew -
czy na przy po mnia ła so bie, że nie za pa li ła
świec. Co ro bić? Co ro bić? – my śla ła prze -
ra żo na. Ksiądz za raz wy cho dzi do oł ta rza,
oj ciec za czy na już grać pieśń na wyj ście,
pań stwo jak zwy kle w pierw szym rzę dzie
klę czą, za pa trze ni w świę te ob ra zy, ko ściół

pe łen lu dzi… Mo że by się prze mknąć i za -
pa lić te nie szczę sne świe ce? Ale czy zdą ży?
Jest ich tak wie le… Ci chut ko otwo rzy ła
drzwicz ki i… pra wie krzyk nę ła z wra że nia.
Przed oł ta rzem obok roz mo dlo nych pań -
stwa Golt zów, na pięk nym, obi ja nym ak sa -
mi tem fo te li ku, sie dział zło to wło sy
chło piec! Wpa trzo ny w pro mie nie słoń ca,
bar wio ne wi tra żo wy mi płyt ka mi, nie od ra -
zu ją za uwa żył. Był ta ki spo koj ny, miał nie -
sa mo wi tą, ja sną twarz… Tyl ko dla cze go się
nie ru szał? Od stóp aż po ra mio na okry ty
był tka nym zło tą nit ką ple dem, wy glą dał jak
fi gur ka od po czy wa ją ce go po lo cie anio ła.
Ta je go ja sna, pro mien na twarz… Dziew -
czy na, chcąc spraw dzić, czy jej się to nie
śni, do tknę ła de li kat nie zło tych wło sów
chłop ca. Ten ock nął się, uśmiech nął i za py -
tał po pro stu:– Kim je steś?”

Dzie ci za przy jaź ni ły się ze so bą i od tąd
ocze ki wa ły nie cier pli wie na te nie dziel ne
spo tka nia. Chło piec miał nie wład ne no gi i
rę ce. Ro dzi ce nie chcie li go na ra żać na kpi -
ny ze stro ny złych i pod łych lu dzi. W tam -
tych cza sach lu dzie by li ma ło to le ran cyj ni i
ułom ność nie za wsze wy wo ły wa ła tyl ko
współ czu cie. Golt zo wie zbu do wa li dla
chłop ca pod ziem ne przej ście pro wa dzą ce
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z pa ła cu do pięk nej ka pli cy, że by dziec ko
mo gło mo dlić się w ich to wa rzy stwie, uni -
ka jąc jed no cze śnie złych spoj rzeń. Przy jaźń
sy na z sym pa tycz ną cór ką or ga ni sty nie
prze szka dza ła szla chet nym i mą drym ro dzi -
com, zwłasz cza że chło piec nie mógł się
do cze kać ko lej nych spo tkań ze swą no wą
przy ja ciół ką.

Mi ja ły la ta. W je den z po nu rych, je sien -
nych dni ma ły Fry de ryk po czuł się bar dzo
źle. Po kil ku peł nych cier pie nia dniach i no -
cach chło piec zmarł. W nie dzie lę jak zwy -
kle cór ka or ga ni sty przy szła do ka pli cy,
że by spo tkać się z przy ja cie lem. Prze ży ła
jed nak wiel kie roz cza ro wa nie. By li tam tyl -
ko ubra ni na czar no ro dzi ce chłop ca. Z ich
twa rzy bi ła nie opi sa na roz pacz i zwąt pie -
nie. Dziew czyn ka zro zu mia ła co się sta ło i
łzy gę stą stru gą po pły nę ły z jej oczu. Na gle
spo strze gła go łę bia, któ ry usiadł na pa ra pe -
cie uchy lo ne go, po dłu żne go okien ka.
Dziw ny ja kiś ten go łąb, tak na tar czy wie jej
się przy glą da, prze chy la jąc głów kę i gru -
cha jąc za chę ca ją co. W je go sre brzy stym
upie rze niu po bły ski wa ły wy raź nie po je dyn -
cze zło te piór ka. Nikt w He in richs dorf
(Siem czy nie) nie wi dział do tąd tak upie rzo -
ne go go łę bia, ale cór ka or ga ni sty wie dzia ła

już dla cze go ta ki cu dak po ja wił się wła śnie
tej nie dzie li w He in richs dor fow skiej ka pli -
cy. Przez jej stra pio ną twarz prze bie gła
drob na iskier ka ra do ści.

Po wie lu la tach zmar ła rów nież cór ka or -
ga ni sty. Lu dzie w Siem czy nie opo wia da ją,
że po jej śmier ci ka żdej nie dzie li sły chać w
ka pli cy gru cha nie pa ry go łę bi. Ktoś za kli nał
się, że je wi dział, jak wla ty wa ły do pod -
ziem nej kryp ty, gdzie mia ło się znaj do wać
ta jem ne przej ście do pa ła cu…

Czy i w tej le gen dzie tkwi ziar no praw -
dy?

Ko lej ne śla dy po Krieg sma ri ne
w Tem pel bur gu (cz. 2)

Do tąd nie zro bio no cze goś, co by ło zbyt
oczy wi ste – nie prze szu ka no naj bli ższe go
oto cze nia oko lic bu dyn ku LO, po dej rze wa -
ne go o sie dzi bę lub miej sce kwa te run ku taj -
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nej jed nost ki szko le nio wej Krieg sma ri ne w
daw nym Tem pel bur gu. Wy rę czy ła nas Eki -
pa Mie sięcz ni ka „Od kryw ca”. Na co na tra -
fi li?

Naj ciem niej pod la tar nią. Tak w skró cie
mo żna oce nić efek ty re ko ne san su wo kół
obec ne go Li ceum Ogól no kształ cą ce go przy
ul. Par ko wej 2 w za chod nio po mor skim
Cza plin ku. To tu taj, we dług miej skiej le gen -
dy, sta cjo no wać mie li ofi ce ro wie ma ry nar -
ki wo jen nej III Rze szy. Nie daw no po ja wił
się pierw szy kon kret ny do wód na jej po -
twier dze nie: od na le zio na przez Re dak cję

„Od kryw cy” fo to gra fia z wi ze run kiem ban -
de ry tej for ma cji, za tknię tej na masz cie
przed bu dyn kiem współ cze sne go LO.

Obec nie, pod pyt ką war stwą zie mi wo -
kół bu dyn ku od na le zio no m.in. ró żne po -
nie miec kie ar te fak ty z cza sów II woj ny
świa to wej. W śród nich zna lazł się ko lej ny
gu zik z płasz cza Krieg sma ri ne (fo to gra fię
za miesz czo no we wrze śnio wym nu me rze
„Od kryw cy”). Jest ta kże okrą gła po kry wa,
któ rą iden ty fi ku je my ja ko ele ment kuch ni
po lo wej, od zna cze nia wo jen ne z 1939 r. ze
swa sty ką, ko ło wro tek na ka bel te le fo nicz -
ny, łu ski, mo ne ty i wie le in nych.

Być mo że Czy tel ni cy zi den ty fi ku ją na
pod sta wie za łą czo ne go zdję cia, za ja kie go

ro dza ju za słu gi przy zna wa no zna le zio ne
od zna cze nie? Al bo zi den ty fi ku ją nie roz po -
zna ne do tąd przed mio ty? Pro si my o in for -
ma cje: http://je zio ro ta jem nic.pl/ Ka żdy

http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/ 
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nad sy-  ła ją cy, któ ry jesz cze go nie ma,
otrzy ma Cer ty fi kat Uczest nic twa w Ak cji
„Je zio ro Ta jem nic!

Ogól no pol ski mie sięcz nik „Od kryw ca”
jest jed nym z Pa tro nów Me dial nych Ak cji
„Je zio ro Ta jem nic” oraz jej ak tyw nym
uczest ni kiem w te re nie. Fan pa ge Od kryw -
cy: https://www.fa ce bo ok.com/Od kryw ca/

Z je zio ra wy ło wio no kro ko dy la
Ele men ty sa mo cho du, ta jem ni cza skrzy -

nia oraz… kro ko dyl. To tyl ko nie któ re zna -
le zi ska XVII mi sji po szu ki waw czej w
je zio rze Draw sko, któ ra od by ła się w ostat -
ni week end. Choć to koń ców ka paź dzier ni -
ka, se zon nur ko wy trwa na dal!

– Szczę śli wie nie cho dzi o praw dzi we
zwie rzę, lecz o por ce la no wą fi gur kę. To

jed no z za baw niej szych zna le zisk z tej mi -
sji – wy ja śnia Da riusz de Lorm, kie row nik
prac pod wod nych (Szko ła Nur ko wa nia AN -
DA tek).

Więk szość zna le zio nych rze czy nie by -
ła by wi docz na na so na rze. Nur ko wie pe ne -
tro wa li dno bez przy rzą dów, pra cu jąc
mię dzy in ny mi w oko li cach Nad brze ża
Draw skie go. Li sta wy do by tych na po -
wierzch nię przed mio tów jest dłu ga. Obej -
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mu je m.in. czę ści sa mo cho du, być mo że
po szu ki wa ne go Wan de re ra: 30-li tro wy mie -
dzia ny zbior nik pa li wa, wał oraz lam pę.
Na to miast drew nia na skrzy nia oka za ła się
pu sta, choć za cho wa na w bar dzo do brym
sta nie. Zo sta ła roz po zna na ja ko po jem nik

na tzw. UGŁ -y. W ta kich skrzy niach by ły
prze wo żo ne i ma ga zy no wa ne pe tar dy, dy -
my i ga zy łza wią ce.

Pod po wierzch nią zna le zio no ta kże nie -
zi den ty fi ko wa ne, wy ma ga ją ce oczysz cze -
nia z omuł ków frag men ty blach, garn ki,

okrą głe przed mio ty z otwo ra mi przy po mi -
na ją ce pia sty (nie są ni mi, to że liw ne od le -
wy o trud nym do okre śle nia za sto so wa niu),
sta re bu te lecz ki po me dy ka men tach oraz po
pi wie (m.in. z nie miec kie go Po łczy na),
wrak ka ja ka lub łód ki (sa mo dno), ko ło za -
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ma cho we z siecz kar ni, ko twi cę, pia stę z ko -
ła wo zu dra bi nia ste go oraz sze reg in nych,
drob nych przed mio tów, jak np. po kryw ka
od sło ika z na pi sem „ha ide glas”.

W ak cji uczest ni czy li mię dzy in ny mi
„Nur ker si” – Piotr Ku siak, Fi lip Dęb ski, Syl -
wia Ma zań ska, Zbi gniew Aftań ski, Ka rol
Gra bar ski, „AN DA tek” – Da mian, Alek san -
dra i Da riusz de Lorm, Ra fał Ja ros, An na Na -

za ren ko, Mał go rza ta Si kor ska, Ro bert Si kor -
ski, „Za mek Świ dwin” – Ra fał Iwa nic ki oraz
Dy rek tor ZSP Cza pli nek – Ro bert Pa trzyń ski.

Pro fil Szko ły Nur ko wa nia AN DA tek. To
tu taj zwo ły wa ne są ko lej ne eks pe dy cje:
https://pl -pl.fa ce bo ok.com/AN DA tek.Pol ska/

M.in. tu taj mo żli we są noc le gi: http://je zio -
ro ta jem nic.pl/wa ka cje -z -je zio rem -ta jem nic/

Fot.: AN DA tek oraz „Wra ker si”

Jednak Kriegsmarine 
w czaplineckim LO?
Do tąd nie wia do mo, co dzia ło się w bu dyn -
ku cza pli nec kie go li ceum w la tach wo jen -

nych. Le gen da miej ska wska zu je na taj ną
ba zę szko le nio wą mi nia tu ro wych ło dzi
pod wod nych, pro wa dzo ną przez Krieg sma -
ri ne. Za gad ka ta cze ka na roz wią za nie,
choć oko li ca peł na jest po szlak. Zna le zio -
na w USA fo to gra fia rzu ca no we świa tło na
tę spra wę.
Zdję cie zo sta ło wy ko na ne, zgod nie z na pi -
sem na od wro cie, 5 ma ja 1939 w Tem pel -
bur gu (obec nie Cza plin ku). Nie daw no
zo sta ło na mie rzo ne i od ku pio ne przez mie -
sięcz nik „Od kryw ca”(pa tro na Me dial ne go

Współczesne zdjęcie LO w Czaplinku
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Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”) od pry wat ne go
ko lek cjo ne ra w USA.
– Na zdję ciu wi docz na jest fla ga sił zbroj -
nych III Rze szy. Mo gły jej rów nież uży wać
od dzia ły lą do we, a na wet Luft waf fe. Z pew -
no ścią jed nak nie in ne or ga ni za cje. Od -
dzia ły lą do we uży wa ły ró żnych flag.
Krieg sma ri ne tyl ko tej ban de ry – wy ja śnia
hi sto rycz ne za wi ło ści Łu kasz Or lic ki, Szef
Gru py Eks plo ra cyj nej Mie sięcz ni ka Od -
kryw ca.

Bu dy nek obec ne go li ceum przy ul. Par ko -
wej (tuż nad je zio rem Draw sko, przy pla ży
miej skiej) po wstał naj praw do po dob niej w
la tach 30 XX wie ku. By ło to schro ni sko mło -
dzie żo we, prze ję te póź niej przez na zi stow -
ską or ga ni za cję mło dzie żo wą „Hi tler ju-
gend”. Bra ku je jed nak źró deł ar chi wal nych,
aby stwier dzić ja ką ro lę bu dy nek peł nił w
la tach 1939-1945. To nie dzi wi, je że li fak -
tycz nie pro wa dzo no tam ja kąś nie jaw ną
dzia łal ność zwią za ną z woj skiem.

Fo to gra fia z ban de rą to pierw szy ślad, za -
peł nia ją cy bia łą pla mę w hi sto rii te go bu -
dyn ku. W do dat ku ślad po twier dza ją cy
sta rą cza pli nec ką le gen dę miej ską…
Fot. z 1939 r. po cho dzi z ar chi wum mie -
sięcz ni ka „Od kryw ca”
Stro na in ter ne to wa „Od kryw cy”: http://od -
kryw ca.pl/
Je zio ro Ta jem nic 
– je zio ro ba dań

W ra mach re ali za cji pro jek tu „Draw sko
– je zio ro ba dań”, wspie ra ne go przez draw -
skie Sta ro stwo, 21 paź dzier ni ka br. od by ła
się w bu dyn ku Li ceum Ogól no kształ cą ce go

Łukasz Orlicki z Odkrywcy (po lewej) i Starosta Drawski Stanisław Kuczyński
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w Cza plin ku pre lek cja, któ rej te ma tem by ły
związ ki po mię dzy miesz kań ca mi Cza plin -
ka i je zio rem Draw sko na prze strze ni wie -
ków.

Wy kład pro wa dził Zbi gniew Ja nu sza niec
– miesz ka niec Cza plin ka, a jed no cze śnie
znaw ca dzie jów re gio nu, a ta kże ak tyw ny
uczest nik Ak cji Je zio ro Ta jem nic. Wśród

słu cha czy zna leź li się ucznio wie Ze spo łu
Szkół Po nad gim na zjal nych oraz cza pli nec -
kie go Gim na zjum.

Dzię ki pre lek cji mło dzież mia ła oka zję
za po znać się z wpły wem śro do wi ska na tu -
ral ne go na ży cie lu dzi w nim miesz ka ją -
cych od cza sów pierw sze go osad nic twa, po
współ cze sność, i to na przy kła dzie ob sza ru

im zna ne go, ale jak się oka za ło – kry ją ce go
jesz cze wie le ta jem nic.

– Miej my na dzie ję, że spo tka nie to po bu -
dzi wśród mło dych lu dzi chęć od kry wa nia
hi sto rii – ko men tu je Ro bert Pa trzyń ski, Dy -
rek tor Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych
w Cza plin ku.

http://zscza pli nek.szkol na stro na.pl/

Zatoka Ptasia
częściowo zweryfikowana

W bar dzo trud nych wa run kach po go do -
wych nur ko wie pe ne tro wa li ko lej ną za to kę
je zio ra Draw sko. Wi docz ność jest bar dzo
do bra i się ga obec nie 15 me trów.

„Explo rer si” dys po nu ją cy m.in. sprzę tem
so na ro wym prze ba da li oko ło po ło wy za to -
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ki, pa trząc od stro ny je zio ra. Część przy -
brze żna nie zo sta ła jesz cze zlu stro wa na.

W trak cie prac na tknię to się na trzy pod -
wod ne ano ma lie, któ re na stęp nie we ry fi ko -
wa no pod wo dą. Nie po twier dzo no sy gna łu
o za to pio nym jach cie, na to miast wy do by to

frag ment bur ty nie zi den ty fi ko wa nej ło dzi
wio sło wej. Po zo sta łe lo ka li za cje to bar dzo
du że sku pi sko ro ślin pod wod nych oraz ol -
brzy mie gła zy (na głę bo ko ści 9,8 m). Te go
ro dza ju ka mie nie wy stę pu ją co naj mniej w
kil ku miej scach je zio ra, co nie raz sy gna li -
zu ją nur ko wie. Nie któ re z nich mie wa ją
roz mia ry sa mo cho du. Nie ste ty, ka me ra
pod wod na zo sta ła za la na i trud no bę dzie
od zy skać z niej na gra nia.
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– Wi docz ność pod wo dą jest z ka żdym
dniem co raz lep sza – mó wi Da riusz de
Lorm, któ ry kie ro wał pra ca mi pod wod ny mi
(Szko ła Nur ko wa nia AN DA tek, naj lep szy
in struk tor nur ko wa nia świa ta 2013 i
2014r.). – Czas oba lić mit, że w je zio rze
Draw sko jest ona sła ba. W tej chwi li do cho -
dzi na wet do 15 me trów. Je że li cho dzi o za -
to kę Pta sią, dno w prze wa ża ją cej czę ści
po kry te jest li ść mi. Ze wzglę du na nie wiel -
ką głę bo kość do cho dzą cą mak sy mal nie do
10 me trów, świet nie na da je się na wet dla
po cząt ku ją cych nur ków. Po za tym jest tam
dość ja sno, na wet przy dnie.

W XVIII Mi sji w ra mach Ak cji „Je zio ro
Ta jem nic”, w dniach 28 – 31 paź dzier ni ka,
uczest ni czy li: in dy wi du al nie Ro bert Pa -
trzyń ski, Ga brie la Pa trzyń ska, ze szko ły nur -
ko wa nia AN DA tek – An na Ło dzia to,
Ur szu la i Prze my sław To sik, Grze gorz
Piszcz, Bar tosz Drze wiec ki, Da riusz i Alek -
san dra de Lorm, Ma riusz Szyr wiel, Piotr Ja -
nic ki, Ro bert Si kor ski, z WOPR Ro goź no –
Sła wo mir i Re na ta Bi skup scy, Ma riusz Szy -
mań ski, z gim na zjum Bo bo li ce – Bar tosz
To ma szew ski, ze Sto wa rzy sze nia Stra żni cy
Hi sto rii z Ko sza li na – Ma rek To ma szew ski i
Ho no ra ta Ma tu szew ska, z Klu bu Krót ko fa -

low ców z Pi ły – Prze my sław Glanc, z
WOPR Świ dwin – Ar tur Kie ru zel, Mar cin
Ław ry now ski i z Pa ła cu Siem czy no – Ma rek
Ław ry now ski.

Za to ka Pta sia – opis Mar ka Hal te ra:
Za pół wy spem Ko ło mąt ma my sze ro kie

na 1200 m wej ście do du żej Za to ki Pta siej,
ogra ni czo ne od pół no cy przez Pół wy sep
Draw ski. W po ło wie dłu go ści li nii wej ścia
łą czą cej cy ple pół wy spów Ko ło mąt i Draw -
skie go płyt ko pod wo dą (0,5 m) znaj du je się
ska ła pod wod na. Ska łę ozna ko wa no czer -
wo ną bo ją. Na za to ce o po wierzch ni 100
ha są trzy wy spy. Na li nii wej ścia do za to -
ki, w od le gło ści 150 m od Pół wy spu Draw -
skie go, le ży Wy spa Żu ra wia, a 200 m da lej
w głąb za to ki Wy spa Cza pla. Bli żej brze gu
pół wy spu Ko ło mąt ma my Wy spę Ka czą.
Przej ście mię dzy Cza plą a Ka czą jest sze ro -
kie le d wie na 100 m i do dat ko wo jesz cze

obu stron nie zwę żo ne przez trzci ny ota cza -
ją ce wy spy. Dla te go na le ży mię dzy ni mi
prze cho dzić w osi prze smy ku. Pół to ra ki lo -
me tro wy wschod ni brzeg Za to ki Pta siej, na -
le żą cy do pół wy spu Ko ło mąt, jest na ca łej
dłu go ści za drze wio ny, a po brze że po ro -

Za to ka Pta sia. Na dru gim pla nie je zio ro Żerd no
(fot. Gmi na Cza pli nek)
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śnię te szu wa ra mi. W po bli żu nie go (30- 50
m) le żą dwie ma łe, nie na zwa ne jesz cze,
wy sep ki po łą czo ne z lą dem pa sem trzcin.
Ostat nie 600 m te go brze gu na le ży do jed -
nej z dwóch bez i mien nych ma łych za tok
koń czą cych Za to kę Pta sią. Obie za to ki do -
cho dzą do na tu ral nej gro bli wo do dzia ło -
wej, sze ro kiej na 100- 150 m, roz dzie-
la ją cej je zio ro Draw sko i je zio ro Żerd no. Po
gro bli bie gnie dro ga kra jo wa nr 163. Obie
koń co we za to ki roz dzie la nie wiel ki, za -
drze wio ny pół wy sep. Brzeg Ko ło mą tu jest
ostat nim frag men tem brze gu wschod nie go
na le żą cym do mia sta Cza pli nek. Da lej ad -
mi ni stro wa nie przej mu je Gmi na Cza pli nek.

Północny brzeg Zatoki Ptasiej, o długości
1 km, należy do zadrzewionego Półwyspu

Drawskiego. Dno wzdłuż tej części tego
półwyspu stromo opada pod kątem 30- 45
stopni przez 40- 50 m od linii brzegowej.
Brzeg cypla dochodzący do wody,
porośnięty lasem łęgowym na długości 500
m jest płaski, a następnie przechodzi w
klifowy, zalesiony bukiem.

Półwysep Drawski, częściowo zalesiony,
oddziela Zatokę Ptasią od Zatoki
Drahimskiej, do której wejście z plosa
głównego ma 600 m szerokości.

Mo del 3D Sła wo gro du
Pre zen tu je my ko lej ny trój wy mia ro wy

mo del opra co wa ny przez szcze ciń ską Aka -
de mię Mor ską po przy jeź dzie do Cza plin ka
nad je zio ro Draw sko.

Mo del wa row ni „Sła wo gód” wy ko na ny
zo stał bez płat nie przez Ko ło Na uko we
Geo de zji i Kar to gra fii AM „Me ti ri”, któ re mu
prze wo dził dr Grze gorz Stę pień. Po więk -
sza nie od by wa się scrol lem mysz ki, a ob ra -
ca nie 3D – trzy ma jąc le wy kla wisz mysz ki
i po ru sza jąc nią.

„Sła wo gród” www.sla wo grod.eu/cms/)
jest re kon struk cją wa row ni wcze sno śre -
dnio wiecz nej, wy bu do wa ną w po bli żu je -
zio ra Draw sko. To ta kże je den ze spon-

so rów 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.

Nie ba wem ko lej ne opra co wa nia!
https://sketch fab.com/mo dels/4199f8e -

20b5a 4640a ca c40819453d594
Sła wo gród Cza pli nek w ak cji Je zio ro Ta -

jem nic: www.youtu be.com

Apel do ko lek cjo ne rów 
cza so pi sma „Żoł nierz Pol ski”

Jest trop w spra wie tor ped wy do by tych
przed la ty z je zio ra Draw sko. Mo żna nam
po móc!

To mo że być bar dzo istot na in for ma cja z
punk tu wi dze nia wy ja śnie nia cha rak te ru

http://www.youtube.com/watch?v=9SYQ4mvWhhs
http://www.slawogrod.eu/cms/
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dzia łal no ści Krieg sma ri ne w re jo nie je zio ra
Draw sko. Od ja kie goś cza su mie li śmy in for -
ma cję, że wy do by cie tor ped opi sa ła współ -
cze sna zda rze niu pra sa. Do tąd nie
wie dzie li śmy ja ka. Dziś ma my już ślad.
Cho dzi ło praw do po dob nie o „Żoł nie rza
Pol skie go” lub „Pol skę Zbroj ną”.

Pierw szy sy gnał o tor pe dach po cho dził
od Je rze go Jan czu ko wi cza, le gen dy pol -

skich po szu ki wań pod wod nych z Gdań ska.
Nur ko wał on w la tach 80. w je zio rze Draw -
sko na zle ce nie Uni wer sy te tu Gdań skie go.
To w tam tym cza sie otrzy mał zdję cie, któ re
by ło wy cin kiem pra so wym. W ar ty ku le opi -
sy wa no wy do by cie dwóch tor ped z „Je zio -
ra Ta jem nic”.

– To, dość kiep skiej ja ko ści, zdję cie mam
do dziś w swo ich zbio rach. Nie ste ty, nie pa -
mię tam z ja kiej po cho dzi ło ga ze ty – opi sy -
wał spra wę pan Je rzy.

Te raz na stą pił zwrot w spra wie, da ją cy
na dzie ję na przy naj mniej czę ścio we usta le -
nie prze bie gu zda rzeń i przy bli że nie się do
ta jem ni cy je zio ra.

– Otrzy ma li śmy od pa sjo na tów hi sto rii
in for ma cję, że cza so pi sma o te ma ty ce woj -
sko wej opi sy wa ły fakt wy do by cia tor ped. Z
punk tu wi dze nia na szej ak cji, są to in for ma -

cje bez cen ne – pod kre śla Sta ro sta Draw ski
Sta ni sław Ku czyń ski.

Pro blem w tym, że nie wie my, o ja ki kon -
kret nie nu mer „Żoł nie rza Pol skie go” lub
„Pol ski Zbroj nej” mo że cho dzić. Cza so pi -
sma bo wiem uka zy wa ły się przez wie le de -
kad. Z prze ka za nych in for ma cji wy ni ka, że
mo gło to być naj praw do po dob niej w la tach
60. lub 70., choć ze wzglę du na dłu gi okres
cza su – pew no ści nie ma.

Wie my, że w Pol sce jest wie lu ko lek cjo -
ne rów. Nie któ rzy z nich po sia da ją wszyst -
kie rocz ni ki i są do brze zo rien to wa ni w ich
tre ści. Dla te go zwra ca my się z proś bą o
udo stęp nie nie nam ze ska no wa nych ar ty ku -
łów na ten wa żny dla nas te mat. Od słoń my
po la tach jed ną z ta jem nic je zio ra Draw sko!

Pro si my o prze sy ła nie in for ma cji za po -
mo cą for mu la rza: http://je zio ro ta jem -
nic.pl/zglos -in for ma cje/

Na gro dzi my je Cer ty fi ka ta mi Uczest nic -
twa w Ak cji!

Zdję cia z ar chi wum Szko ły Nur ko wa nia AN DA tek. 

Pa łac Siem czy no ska no wa ny
pod czer wie nią

Eki pa szcze ciń skiej Aka de mii Mor skiej
pra co wa ła ostat nio na te re nie Pa ła cu Siem -

Jerzy Janczukowicz -  po lewej stronie Starosty
S. Kuczyńskiego (w czerwonej czapce)
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czy no – Part ne ra Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”.
Dzia ła nia mia ły na ce lu stwo rze nie trój wy -
mia ro we go mo de lu te go obiek tu. Tym ra -
zem jed nak ma on być jesz cze do sko nal szy
– obej mie bo wiem ta kże wnę trze!

Gru pa stu den tów pod kie row nic twem dr
inż. Grze go rza Stęp nia, Za stęp cy Dy rek to ra
In sty tu tu Geo in for ma ty ki z Aka de mii Mor -
skiej w Szcze ci nie, przy stą pi ła do wy ko ny -
wa nia ska no wa nia ze wnętrz ne go oraz
wnętrz Pa ła cu w Siem czy nie w week end 5
i 6 li sto pa da 2016 r.

Ska no wa nie wnętrz roz po czę to od naj -
wy ższej kon dy gna cji, tj. stry chu i je go nie -
zwy kłej ar chi tek to nicz nie i wi zu al nie
więź by da cho wej.

– Ska no wa nie ma na ce lu nie tyl ko umo -
żli wie nie in te re su ją cej wir tu al nej pod ró ży
po obiek cie, ni czym w grach kom pu te ro -
wych, ale jest to ta kże bar dzo pre cy zyj ny
po miar po miesz czeń i de ta li obiek tu. To
nie zwy kle cza so chłon ne – opi su je wra że -
nia Bog dan An dziak, współ wła ści ciel Pa ła -
cu.

Jak wy glą da ten pro ces od stro ny tech -
nicz nej? Przed wła ści wym ska no wa niem
ozna ko wa no po miesz cze nia. Po le ga to na
roz sta wie niu spe cjal nych kul, któ re sta no -
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wią ele men ty łą czą ce po szcze gól ne ob ra zy
„zdję te” z urzą dze nia po za koń czo nym
pro ce sie. Słu ży to do fi nal nej ob rób ki ze bra -
ne go ma te ria łu, w ce lu wła ści we go mon ta -
żu w ca łość sta no wi sko wych ob ra zów.

Wy zna cze nie wła ści wych miejsc orien -
ta cyj nych dla ska ne ra jest bar dzo istot ne dla
po praw no ści zmon to wa ne go ob ra zu. Ze
wzglę du na to, że ska no wa nie od by wa się
przy uży ciu pod czer wie ni, wa żne jest za -
cho wa nie na le ży tej ostro żno ści i nie zbli ża -
nie się pod czas ska no wa nia do urzą dze nia.

– Dzię ki tym ska nom i po mia rom Pa łac
Siem czy no na bie rze no we go, wir tu al ne go
wy mia ru, za rów no dla oglą da ją cych go
przed mo ni to rem kom pu te ra, jak i dla ar chi -
tek tów po trze bu ją cych do kład nych wy mia -
rów – re la cjo nu je Ro bert A. Dy du ła z
Hen ry kow skie go Sto wa rzy sze nia w Siem -
czy nie, któ ry to wa rzy szył na ukow com w
trak cie prac.

Pre cy zja ska no wa nia jest nie zwy kle wy -
so ka, a czas pra cy i jej ja kość po zwa la ją
ozna czyć na ska no wa nym obiek cie punk ty

od da lo ne od sie bie na wet o 15 mm. Da je to
fak tycz ny ob raz o ol brzy miej do kład no ści.

Kom pleks tu ry stycz ny oraz kon fe ren cyj -
no – wy po czyn ko wy Ho tel Pa łac Siem czy -
no jest ta kże spon so rem na gro dy za
„U -Bo ota” z je zio ra Draw sko: http://je zio -
ro ta jem nic.pl/na gro da -w -go re/

Fot. Ar chi wum pa ła cu Siem czy no

Fot. wej ścia do Pa ła cu: Adam Myś ków

Był tam też Volks sturm?
Ma my ko lej ne gło sy w spra wie iden ty fi -

ka cji zna le zisk z par ku przy cza pli nec kim
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LO nad je zio rem Draw sko, jak i tych zna le -
zio nych na po dwór ku te go bu dyn ku.

– Chciał bym się wy po wie dzieć nt. łu sek
zna le zio nych na strzel ni cy – pi sze do Eki py
Je zio ra Ta jem nic Łu kasz Krzysz toń w od ze -
wie na ar ty kuł pt. „Jest sy gnał na te mat zna -
le zisk”. – Nie są to łu ski od ro syj skie go
Mo si na (kal. 7,62x 54 mm R), a od fran cu -
skie go Le be la (kal. 8×50 mm R). Ka ra bi ny

te by ły zdo bycz ne pod czas pierw szej woj -
ny świa to wej. W cza sie dru giej woj ny świa -
to wej nie uży wa no już tych ka ra bi nów w
woj sku, więc tra fia ły do ró żnych or ga ni za -
cji pa ra mi li tar nych i pro obron nych. Pod ko -
niec woj ny w broń tę czę sto wy po sa ża no
od dzia ły Volks stur mu.

Volks sturm to for ma cja o cha rak te rze po -
spo li te go ru sze nia, uży ta przez Niem ców w

ostat niej fa zie II woj ny świa to wej. Zo sta ła
po wo ła na do ży cia 25 wrze śnia 1944 ro ku.
Jej człon ko wie czę sto nie otrzy my wa li
umun du ro wa nia, no si li je dy nie opa ski z na -
pi sem „Deut sche We hr macht” lub „Deut -
scher Volks sturm – We hr macht”. Zo sta li
uzbro je ni głów nie w sta rą broń, czę sto pa -
mię ta ją cą jesz cze cza sy I woj ny świa to wej
lub na wet koń ców kę XIX wie ku. Mie li ta kże
broń zdo bycz ną, a na wet my śliw ską. Naj -
no wo cze śniej szym ro dza jem uzbro je nia
od da nym ma so wo w rę ce volks stur mi stów i
czę sto bar dzo groź nym, zwłasz cza w wal -
kach miej skich, by ły ręcz ne gra nat ni ki prze -
ciw pan cer ne Pan zer faust (źró dło:
Wi ki pe dia).

– Po dob nie dzia ło się z amu ni cją do nich
– kon ty nu uje opo wieść pan Łu kasz. – Po
zdję ciu den ka wy da je mi się, że jest to łu ska
pro duk cji fran cu skiej z cza sów I woj ny
świa to wej. Amu ni cję do te go ka ra bi nu pro -
du ko wa ły ta kże m.in. Pol ska, Wło chy, Gre -
cja i Niem cy. Na zdję ciu za sła bo wi dać
bi cia, że by po ku sić się o do kład ną iden ty fi -
ka cję – pod kre śla i do da je: – Na strzel ni cy
w Zło cień cu uży wa no rów nież sta rej bro ni.
Zna la złem tam kie dyś dwa na bo je tre nin go -
we do na uki prze ła do wy wa nia bro ni od ho -
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len der skie go Man n li che ra (kal. 6,5×54 mm
R). Na zdję ciu zbio ro wym wi dzę też łu ski
sys te mu Mau ser (kal. 7,92×57 mm), więc
jak naj bar dziej z cza sów, któ re nas in te re su -
ją.

Po ni żej ilu stra cja prze sła na przez pa na
Łu ka sza, a do ty czą ca in ne go opi sy wa ne go
zna le zi ska – frag men tu in sta la cji hy drau -
licz nej. To zdję cie ka ta lo gu fir my C. Bre -
itwisch z Koln, któ ra pro du ko wa ła ar ma tu rę
bro war nia ną. Zdję cia po cho dzą z ebay.de.

Z ko lei Pa weł Wi śniew ski zi den ty fi ko wał
nie któ re zna le zi ska z po dwór ka LO, o ja -
kich pi sa li śmy w ar ty ku le „Ko lej ne śla dy po
Krieg sma ri ne w Tem pel bur gu (cz. 2):

„Me dal KVM – Krieg sver dien st me da il le”
zo stał usta no wio ny 19.08.1940, ja ko naj ni -
ższa kla sa Kriek sver dienst kreu za (Krzyż Za -
słu gi Wo jen nej, usta no wio ny 19
paź dzier ni ka 1939), przy zna wa ny za wy so -
ką wy daj ność pra cy na po trze by wo jen ne.
Me dal jest wy ko na ny z brą zu. A na pis
brzmi: “Fur/Kriegs -/ver dienst/1939”.

Na zwa: Me dal Za słu gi Wo jen nej. Na zwa
ory gi nal na: Krieg sver dien st me da il le, Me da -
il le zum Krieg sver dienst kreuz. Uży wa ny
skrót do na zwy: KVM. Da ta usta no wie nia:
19 sierp nia 1940.

Me dal o śred ni cy 38 mm z ob ra mo wa -
niem, na awer sie wi ze ru nek Krzy ża Za słu gi
Wo jen nej (KVK), na re wer sie sty li zo wa ny
czte ro wier szo wy na pis: Fur/Kriegs -/ver -
dienst/1939.

Wstą żka: sze ro ko ści 38 mm w ko lo rze
czar nym z dwo ma pa ska mi: bia łym i czer -
wo nym, gru bo ści 4 mm ka żdy, po obu bo -
kach i wą skim 1 mm pa skiem ko lo ru
czer wo ne go po środ ku.

Licz ba nadań: po nad 4.000.000. Kry te ria
przy zna wa nia: od zna cze nie cy wil ne przy -
zna wa ne w szcze gól no ści ro bot ni kom prze -
kra cza ją cym usta lo ne nor my pra cy.

Bar dzo dzię ku je my za sy gna ły. Za chę ca -
my jed no cze śnie, aby by ły one prze sy ła ne
po przez for mu larz zgło sze nio wy, w któ rym
po da je się da ne i wy ra ża zgo dę na ich prze -
twa rza nie. Wy ko na nie tych czyn no ści umo -
żli wia nam wy sta wie nie Cer ty fi ka tu
Uczest nic twa w Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”.

O spra wie pi sa li śmy tu taj: http://je zio ro -
ta jem nic.pl/jest -sy gnal -na -te mat -zna le zisk/

Na zdj.: Stu den ci i kie row nic two Uni -
wer sy te tu Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu
– Pa tro na Ak cji Je zio ro Ta jem nic – na te re -
nie przed cza pli nec kim LO pod czas re ko -
ne san su w ma ju br.

Ma ki bau pod niósł. Do 90 ty się cy!
Fir ma „Ma ki bau” Pio tra Ma kow skie go,

zna ne go m.in. z od na le zie nia w je zio rze
Draw sko Pan zer fau sta, pod bi ła na gro dę za
„U -Bo ota”.

Pan Piotr sam jest nur kiem. Ak tyw nie
wspie ra Ak cję Eks plo ra cyj no -Hi sto rycz ną
„Je zio ro Ta jem nic”. Brał udział już w kil ku
wy pra wach pod wod nych, a ta kże uczest ni -
czył w Zlo cie Po szu ki wa czy Skar bów „Ko -
cioł Świ dwiń ski – Je zio ro Ta jem nic”, któ ry
nie daw no od był się na te re nie Pa ła cu Siem -
czy no. Je go owo cem by ło mię dzy in ny mi
od kry cie le gen dar nych pod ziem nych tu ne -
li na te re nie przy pa ła co wym. W ostat nim
dniu Zlo tu, Sta ro sta Draw ski Sta ni sław Ku -
czyń ski pod pi sał ta kże po ro zu mie nie z Pio -
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trem Ma kow skim w spra wie pod nie sie nia
na gro dy.

Za ło żo na w 2012 r. „Ma ki bau” to fir ma
za re je stro wa na w By to miu (wo je wódz two
ślą skie) na uli cy ul. Bro ni sła wa Cze cha 4.
Wła ści cie lem jest Piotr Ma kow ski. Przed się -
bior stwo dzia ła w bra nży ro bót bu dow la -
nych zwią za nych ze wzno sze niem

bu dyn ków miesz kal nych i nie miesz kal -
nych. Pro wa dzi ta kże wszel kie go ro dza ju
re mon ty, do cie pla nie do mów jed no ro dzin -
nych i wie lo ro dzin nych w tech no lo gii tra -
dy cyj nej mu ro wa nej w sta nie su ro wym lub
pod klucz.

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
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, Mu -
zeum Mo to ry za cji i Tech ni ki w Otrę bu sach
pod War sza wą, Ku sa Woj ciech Usłu gi Ga -
stro no micz ne „Fast Fo od” z Cza plin ka oraz
„Ma ki bau” Piotr Ma kow ski z By to mia.

In for ma cja o fir mie „Ma ki bau”:
http://zna ne fir my.com/fir ma/431484/ma ki -
bau -piotr -ma kow ski.html

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


