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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Prze łom ro ku to czas bar dzo wy jąt ko wy, sprzy ja ją cy ode rwa niu się od co dzien nych obo wiąz ków, da ją cy

chwi lę wy tchnie nia i ra do ści. To okres, w któ rym jak by na prze kór uśpio nej, cza sem na wet so lid nie zmro -
żo nej na tu rze, od da je my się bo żo na ro dze nio wym wzru sze niom w cie ple do mo we go ogni ska, ob da ro wu jąc się
na wza jem pre zen ta mi i uśmie chem, aby póź niej w szam pań skich na stro jach po wi tać ko lej ny rok. W bla sku
syl we stro wych fa jer wer ków, peł ni opty mi zmu, no we go za pa łu, z dłu gą li stą no wo rocz nych po sta no wień snu -
je my pla ny na naj bli ższe 12 mie się cy. Ma my na dzie ję, że wy trwa cie w swo ich po sta no wie niach przy naj mniej
do grud nia, ży czy my Wam rów nież speł nie nia ma rzeń, tych nur ko wych i nie tyl ko! My rów nież ule gli śmy tej
wspa nia łej at mos fe rze, dla te go stycz nio wy nu mer pro po nu je my w wer sji nie co skrom niej szej niż zwy kle. Przy -
po mi na my o trwa ją cym ple bi scy cie Czy tel ni ków Ma ga zy nu Nu ras.in fo na OSO BĘ oraz PRO DUKT, któ re w
mi ja ją cym ro ku za słu ży ły na szcze gól ne wy ró żnie nie. Cze ka my na Wa sze pro po zy cje w dwóch ka te go riach:

• PRO DUKT RO KU 2016 -  sprzęt nur ko wy wy ró żnia ją cy się in no wa cyj no ścią, nie za wod no ścią, ja ko -
ścią, no wa tor ski pro jekt szko le nio wy, wy daw nic two, itp. 

• OSO BO WOŚĆ RO KU 2016 – oso ba ce chu ją ca się pro fe sjo na li zmem i do świad cze niem, któ ra w mi -
ja ją cym ro ku wy ka za ła się naj więk szą ak tyw no ścią i za an ga żo wa niem w roz wój bra nży nur ko wej. 

No mi na cje mo żna zgła szać do 15 lu te go 2017 r. pod ad re sem: wy daw nic two@nu ras.in fo 
Lau re atów przed sta wi my w mar cu 2017 r., pod czas ko lej nej edy cji tar gów Pod wod na Przy go da, na któ -

re już dziś wszyst kich go rą co za pra sza my.
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SSppiiss  ttrreeśśccii

Prawdziwa jeszcze... Kuba 4

Rummu 28

Gozo 42

Projekt Zanurzenie 58

Wrak bombowca B- 17... 66

KDP ZG PTTK -  Podsumowanie roku 78

SPELEOnurkowanie i Honzo Dive 2016 92

Nurklub RAJA 100

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania 102

Stowarzyszenie TO MA SENS 106

Jezioro tajemnic 108

http://nurasonline.pl/uploader/


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


Nuras.info 1/2017

4

Ku ba ko ja rzy ła mi się za wsze z
pio sen ką „Ku ba wy spa jak wul kan
go rą ca”, zmie ni ło się to jed nak, gdy
ją od wie dzi łam, w paź dzier ni ku 2016
ro ku. Te raz ko ja rzy mi się zde cy do -
wa nie ina czej…

Jak to się sta ło, że po je cha łam na Ku bę? W
ma ju przy szła mi do gło wy myśl, że pod ko -
niec ro ku chcia ła bym wy brać się do cie płych
kra jów na nur ko wa nie. Wy jazd oczy wi ście po -
wi nien być po łą czo ny z po zna wa niem i zwie -
dza niem miej sca, do któ re go mia łam się udać.
Pa dło na Ku bę. My śli za mie ni łam więc w czy -
ny i za pi sa łam się na wy ma rzo ną wy pra wę!

Prawdziwa jeszcze...

Kuba
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Wy da wa ło mi się, że ocze ki wa nie na
pod róż bę dzie się dłu ży ło, na szczę ście jed -
nak czas szyb ko pły nął i w koń cu nad szedł
ten dzień. Spe cjal nie nie przy go to wy wa łam
się me ry to rycz nie, prze czy ta łam tyl ko plan
wy pra wy, resz ty mia łam do wie dzieć się na
miej scu. Po je cha łam na ży wioł…

Ze bra ła się nas dość spo ra eki pa, li czą ca
w su mie dwa dzie ścia je den osób, więk -

szość z Olsz ty na, ale mie li śmy też oso by z
in nych miej sco wo ści. Miej scem zbiór ki by -
ło lot ni sko w War sza wie, zaś jed na oso ba,
le cą ca ze Sta nów Zjed no czo nych, do łą czy -
ła do dru ży ny na lot ni sku w Ha va nie.

Plan lo tu był na stę pu ją cy: z War sza wy
le cie li śmy do Pa ry ża dwie i pół go dzi ny i z
Pa ry ża do Ha va ny oko ło dzie się ciu go dzin.

Z Pa ry ża wy le cie li śmy po go dzi nie 11:00.

W Ha va nie by li śmy oko ło 17:00, czy li we -
dług pol skie go cza su by ło to oko ło 23:00.
Mie li śmy dłu uugi dzień, bo ucie kło nam
gdzieś sześć go dzin… Lot prze biegł dość
szyb ko. Zmę cze ni kil ku na sto go dzin ną pod -
ró żą wy sie dli śmy z sa mo lo tu. Na lot ni sku
mu sie li śmy jesz cze wy peł nić for mu larz Tar -
je ta In ter na cio nal de Em ba rque y De sem ba -
rque, któ ry trze ba za cho wać, po nie waż bez
nie go nie mo żna opu ścić Ku by. Tak na praw -
dę po tem te go nie spraw dza li. Po od pra wie
wy szli śmy na ze wnątrz lot ni ska, gdzie już
cze kał nasz opie kun – Piotr. Przy wi ta li śmy
się i po szli śmy do kan to ru wy mie nić wa lu tę
na ku bań ską. Za ję ło nam to tro chę cza su, bo
pa ni w okien ku ni gdzie się nie spie szy ła, jak
zresz tą wszy scy Ku bań czy cy.

Wy spa przy wi ta ła nas go rą cym po wie -
trzem, któ re ude rzy ło już przy wyj ściu z lot -
ni ska. Od czu li śmy to jesz cze bar dziej,
wciąż bo wiem mie li śmy na so bie ubra nia
nie ko niecz nie let nie. Upał był wprost nie -
mi ło sier ny! Uda li śmy się do au to ka ru, któ -
ry cze kał na nas na par kin gu i po
nie wiel kich prze bo jach wy ru szy li śmy do
Vi ńa les. Do prze mie rze nia mie li śmy oko ło
trzech go dzi ny jaz dy. Więk szość wy ko rzy -
sta ła ten czas na sen.
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Na miej sce do tar li śmy dość póź no, by ło
już ciem no. W mia rę szyb ko uda ło się roz -
dzie lić dla nas ca sy, więc po ulo ko wa niu
się, po szli śmy coś zjeść.

Mę czą ca pod róż da wa ła się we zna ki,
za tem po ko la cji ro ze szli śmy się do swo ich
cas na za słu żo ny wy po czy nek. Nie ste ty ci -
sza noc na zo sta ła za kłó co na przez… ko gu -

ty, któ re o trze ciej nad ra nem za czę ły piać.
Ku ku ry ku!!! Pta szy ska nie da ły nam spać! I
że by by ło śmiesz niej, w ca sach nie by ło
szyb w oknach, tyl ko drew nia ne ro le ty,
dzię ki te mu czu li śmy się, jak by śmy spa li
pod go łym nie bem.

Pierw szy dzień na Ku bie spę dzi li śmy na
pla ży Cayo Ju tias – ma łej wy spie ko ra lo wej

u pół noc nych wy brze ży za chod niej czę ści
Ku by, opły wa nej przez wo dy Za to ki Mek -
sy kań skiej – akli ma ty zu jąc się z Ku bą. Na
pla żę po je cha li śmy sta ry mi ame ry kań ski mi
sa mo cho da mi. Ni by nie by ło da le ko, bo
oko ło 55 km, ale dro ga by ła kiep ska i w
pew nych mo men tach nie da ło się za bar -
dzo roz wi nąć pręd ko ści, gdyż nie dość, że
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dziu ra by ła na dziu rze, to stan tech nicz ny
sa mo cho dów nie do koń ca po zwa lał na
sza leń stwo na dro dze. Za sko czy ło nas, że
ja dąc w jed ną i dru gą stro nę nie wi dzie li -
śmy żad nych dro go wska zów. Cza sa mi my -
śle li śmy, że kie row cy nie do koń ca wie dzą,

gdzie ma ją je chać. Ale mi mo bra ku ja kich -
kol wiek ta bli czek in for ma cyj nych do tar li -
śmy na prze pięk ną pla żę. A tam cze ka ło na
nas bło gie le ni stwo. Pla żo wa li śmy na de li -
kat nym, bia łym pia sku, ką pa li śmy się w błę -
kit no -tur ku so wej wo dzie, a ta kże od po czy -

wa li śmy w cie niu pal my lub w peł nym słoń -
cu.

Tak pięk nie roz po czę ty dzień skoń czy li -
śmy wie czor nym wyj ściem do klu bu Po lo
Mon ta nez, gdzie by ła mu zy ka na ży wo oraz
po kaz sal sy. Po tych atrak cjach mie li śmy
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oka zję po tań czyć sal sę z za wo do wy mi tan -
ce rza mi. Wstęp do klu bu był płat ny, ale
mo żna tam wnieść swój al ko hol i le gal nie
po sta wić go na sto le.

Ko lej ny dzień prze wi dy wał wy pra wę na
plan ta cję ty to niu i ka wy. Ca ła eki pa do sia -
dła ko nie i w ta ki spo sób prze mie rza li śmy
do li nę Vi ńa les. Mo gli śmy tam po dzi wiać
wznie sie nia i nie zwy kle ma low ni cze kop ce

skal ne Mo go te. Wi dzie li śmy też rol ni ków
orzą cych wo ła mi czer wo ną zie mię. Go ści -
li śmy na ty po wej lo kal nej far mie i de gu sto -
wa li śmy cy ga ra (ob cię te koń ców ki by ły
mo czo ne w lo kal nym mio dzie). Mie li śmy
mo żli wość ich za ku pu wprost od pry wat ne -
go pro du cen ta. Prze miesz cza nie się kon no
po dró żkach po lnych, tj. bar dziej po bło cie,
by ło nie zwy kłym wy zwa niem. To by ła

przy go da! To wa rzy szy li nam lo kal si, prze -
mie rza jąc ca łą tra sę pie szo. Co chwi lę po -
ga nia li ko nie krzy cząc „ca bal lo” (tłu ma-
cze nie z hisz pań skie go – koń). Uda ło nam
się też do trzeć do plan ta cji ka wy, gdzie za -
po zna li śmy się z ca łym pro ce sem jej upra -
wy. Chwi lę od po czę li śmy. W po bli skiej
knajp ce ku pi li śmy so bie ka nap ki, drin ki i
na po je, po czym tro chę po si le ni wy ru szy li -
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śmy w dro gę po wrot ną. Z wy pra wy wszy -
scy wró ci li ca li i w jed nym ka wał ku, ale
umo ru sa ni czer wo ną zie mią. Prak tycz nie
wszyst ko nada wa ło się do pra nia. Mie li śmy
chwi lę wol ne go cza su na do pro wa dze nie
się do ła du. Na stęp nie po ma - sze ro wa li śmy
na obia do ko la cję do re stau ra cji z prze pięk -
nym wi do kiem na ca łą do li nę Vi ńa les. Po

sy tym po sił ku zro bi li śmy so bie wie czor ny
spa cer po Vi ńa les, ale trze ba by ło wra cać
do cas spa ko wać się, bo na stęp ne go dnia
wy je żdża li śmy do ko lej ne go miej sca noc le -
go we go, do Playa Lar ga.

Prze mie rzy li śmy au to ka rem oko ło 400
km, prak tycz nie ca ły dzień spę dza jąc w
pod ró ży. Po dro dze mie li śmy kil ka przy -

stan ków, w tym je den dłu ższy po stój na
obiad w re stau ra cji.

Po kil ku go dzin nej pod ró ży, z ma ły mi
pro ble ma mi z kli ma ty za cją w au to bu sie,
do tar li śmy do Playa Lar ga. Tam za kwa te ro -
wa li śmy się w na szych ca sach par ti cu lar.
Na stęp nie zje dli śmy ko la cję, de li kat nie po -
de gu sto wa li śmy ku bań skie drin ki Mo ji to,
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Cu ba Li bre lub Pi ńa Co la da i uda li śmy się
na za słu żo ny wy po czy nek.

Ko lej ne trzy dni by ły za pla no wa ne na
wy cze ki wa ne przez wszyst kich nur ko wa nia
w Za to ce Świń. Pierw szy dzień prze zna czy -
li śmy na roz pły wa nie się, za po zna nie z
akwe nem i ba zą nur ko wą. Nur ko wa li śmy z
brze gu. Pierw sze go dnia prze wi dzia ne by ły

dwa wej ścia do wo dy. Na miej sce do je -
żdża li śmy ame ry kań skim, żół tym szkol nym
au to bu sem, któ ry był już moc no wy eks plo -
ato wa ny. Ta ki żół ty zło mek, ale naj wa żniej -
sze, że je chał do przo du. Na praw dę jest co
wspo mi nać. Pod róż na nur ko wa nie wy glą -
da ła na stę pu ją co: z przo du au to bu su sie -
dzia ła na sza eki pa, na ty łach był za pa ko-

wa ny ca ły sprzęt nur ko wy i żół te sta lo we
bu tle. Wszyst ko prze bie ga ło bar dzo spraw -
nie, nie by ło żad nych opóź nień.

Po przy by ciu do cen trum nur ko we go
Octo pus Club (zresz tą pań stwo we go),
otrzy ma li śmy do wy peł nie nia od po wied ni
for mu larz (da ne per so nal ne, po sia da ny sto -
pień, licz ba nur ko wań, da tę ostat nie go nur -
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ko wa nia, ak tu al ne ba da nia me dycz ne itp.).
Na stęp nie ka żde go dnia mu sie li śmy wpi sy -
wać da tę i pod pi sy wać się na niej. Dość za -
baw nie wy glą da ło wy da wa nie ba la stu w
ba zie, tj. bar dzo oszczęd nie. Ni by py ta li, ile
ka żdy z nas po trze bu je ki lo gra mów, ale po
krót kim przyj rze niu się, ze ska no wa niu i zlu -

stro wa niu nur ka, wy da wa li i tak ty le, ile
uzna li za sto sow ne. Da wa li oczy wi ście
mniej, niż ka żdy de kla ro wał, a tłu ma czy li
to tym, że bu tle są sta lo we i swo je wa żą,
więc nie trze ba się zbyt moc no ob cią żać.
In na kwe stia, że mie li ogra ni czo ną ilość ka -
fli.

Pierw sze go dnia mie li śmy dwa nur ko wa -
nia w mo rzu w Cu eva de los Péses i tu uka -
zał się nam za chwy ca ją cy pod wod ny świat
i to na wy cią gnię cie rę ki, w za się gu wzro ku,
wi docz ność osią ga ła 30-40 me trów! Opa -
da ją ce ła god nie dno po kry te bia łym pia -
skiem, do te go słoń ce prze bi ja ją ce się przez
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ta flę wo dy da wa ło nie sa mo wi ty wi dok,
wszyst ko lśni ło od pro mie ni sło necz nych.
Cza sem aż ra zi ło w oczy i tu by się przy da -
ły oku la ry sło necz ne. Po prze pły nię ciu oko -
ło 100 me trów od li nii brze go wej, na
głę bo ko ści 18 me trów uka za ła się nie re gu -
lar na, tęt nią ca ży ciem ścia na, uskok w głę -
bi ny.

Na ra fie, któ ra for mo wa ła szcze li ny, ko -
mi ny, pio no we ścia ny i wą wo zy, mo żna by -
ło zo ba czyć ró żne go ro dza ju ga tun ki ko ra li
i gą bek, spek ta ku lar ne gor go nie przy bie ra -
ją ce naj ró żniej sze kształ ty i ko lo ry, kre wet -
ki, je żow ce oraz du że ilo ści ma łych i
śred nich ryb w ba jecz nych ko lo rach (nie -
bie skie, żół te, tur ku so we, czer wo ne, bia ło -
-czar ne), lan gu sty, skrzy dli ce, kra by
pu stel ni ki, mi kro sko pij ne ro bacz ki, pa ję cza -
ki i wie le in nych. Wszyst kie te stwo rze nia
de ko ro wa ły dno mor skie nie sa mo wi tą ró -
żno rod no ścią i bo gac twem barw. Do dat ko -
wą atrak cją by ły wra ki, na któ rych
schro nie nie mia ły ró żne go ro dza ju ko lo ro -
wi pod wod ni miesz kań cy.

Zo sta li śmy po dzie le ni na dwie gru py, w
za le żno ści od upraw nień i umie jęt no ści
nur ko wych. Na po kła dzie mie li śmy też
dwie oso by, któ re ro bi ły kurs OWD na Ku -

bie. Przy znam, że mie li nie złe wa run ki, je -
dy nym mi nu sem by ło to, że mu sie li do dat -
ko wo przy swa jać teo re tycz ną wie dzę
nur ko wą, bo na ko niec kur su cze kał ich pi -
sem ny test. Mi mo wa ka cyj nych wa run ków
uda ło im się za li czyć test i zdać eg za min.
Tym sa mym gro no nur ków po więk szy ło się
o dwie ko lej ne oso by.

Na za jutrz na pierw sze nur ko wa nie skie -
ro wa li śmy się do miej sca zwa ne go Pun ta

Per dis. Tam po no wie mie li śmy mo żli wość
po dzi wia nia prze pięk nych stwo rzeń mor -
skich i ścia nek po kry tych ko lo ro wą ra fą.
Pod czas ko lej ne go nur ko wa nia od wie dzi li -
śmy miej sce o na zwie Ce no te de 35 An ni -
ver sa rio. Ni gdy wcze śniej nie nur ko wa łam
w ta kim zbior ni ku wod nym. Tro chę mia łam
oba wy, jak to bę dzie w ja ski ni i czy dam ra -
dę, ale oka za ło się, że by ło świet nie. Wra -
że nia po zo sta ły nie sa mo wi te! Do ce no tu
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zo sta li śmy do wie zie ni, wraz z ca łym sprzę -
tem, nie wiel kim bu sem. Za trzy ma li śmy się
przy dro dze i po tem cze kał nas już tyl ko
oko ło 200-me tro wy spa cer przez las, wraz
z ca łym ekwi pun kiem nur ko wym. Na
szczę ście eki pa z ba zy nur ko wej by ła tak

mi ła i uprzej ma, że sprzęt dziew czyn za nio -
sła na miej sce. Tam oka za ło się, że do lu stra
wo dy ma my jesz cze po nad dwa me try w
dół, jed nak nie by ło cza su na za sta na wia -
nie się, czy sko czyć, czy nie, bo trze ba by -
ło ucie kać przed wście kły mi ko ma ra mi. I

tak po ko lei wska ki wa li śmy do nie wiel kie go
je zior ka, wo kół któ re go wzno si ły się dość
wy so kie for ma cje skal ne.

Na po wierzch ni wo da by ła słod ka, ja sno -
zie lo na, o nie zbyt wy so kiej tem pe ra tu rze
oko ło 20 stop ni. W mia rę za nu rza nia się wi -
docz ność się po gar sza ła, ob raz był za ma -
za ny i fa lu ją cy. Dziw ne wra że nie, gdy nie
mo żna zła pać ostro ści. To nie sa mo wi te zja -
wi sko na zy wa się ha lo kli ną i po wsta je w
wy ni ku mie sza nia się wo dy słod kiej i sło -
nej. Kil ka me trów głę biej za czę ła się wo da
sło na i jej tem pe ra tu ra by ła już tro chę wy -
ższa, wy no si ła 28 stop ni, wte dy też wró ci -
ła ostrość wi dze nia.

Gdy już się za nu rzy li śmy we dług usta lo -
ne go po rząd ku, spoj rza łam w gó rę i uka zał
mi się prze pięk ny wi dok, prze bi ja ją ce go się
przez wo dę świa tła po mię dzy ścia na mi
skal ny mi. Zwar ci i go to wi z włą czo ny mi la -
tar ka mi roz po czę li śmy nur ko wa nie. Trze ba
by ło w mia rę uwa żać, że by nie zmą cić wo -
dy osa da mi znaj du ją cy mi się na ska łach i
tym sa mym nie po gor szyć wi docz no ści. W
ce no cie po dzi wia li śmy głów nie nie sa mo wi -
te for ma cje skal ne. Ryb by ło nie wie le, a jak
już się po ja wia ły, to tyl ko przy wej ściu do
ce no tu. Pły nę li śmy w głąb, przez ko ry ta rze,
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tu ne le. Do tar li śmy do ścia ny z nie re gu lar -
ny mi na cie ka mi skal ny mi, tam na wró ci li -
śmy i roz po czę li śmy po wrót. Nur ko wa nie,
na głę bo ko ści oko ło 30 me trów, trwa ło po -
nad 40 mi nut.

W tym sa mym cza sie, gdy nur ko wa li śmy
w mo rzu, dru ga eki pa nur ko wa ła w ce no -
cie El Brin co Ce no te.

Po dwóch nur ko wa niach wró ci li śmy
wszy scy do Playa Lar ga do na szych cas.
Wresz cie mie li śmy chwi lę na od po czy nek i
po si łek.

Po po łu dniu po go da się za ła ma ła i za -
czę ło pa dać, ale ni ko mu to nie prze szka -
dza ło. Wsie dli śmy do bu sa, któ ry po nas
przy je chał i po je cha li śmy do ba zy po
sprzęt. Pod czas pa ko wa nia ekwi pun ku jesz -
cze tro chę kro pi ło, ale gdy do tar li śmy na
miej sce, nie by ło już śla du po desz czu. Po -
dob nie jak przy ce no cie, przy wi ta ła nas pla -
ga ko ma rów, więc trze ba by ło szyb ko się
zbie rać i za nu rzać do wo dy. Ko ma ry by ły
ta kie na mol ne i szyb kie, że nie la da wy czy -
nem oka za ło się na ło że nie ma ski, bo owa -
dy wciąż do niej wla ty wa ły. Mia łam tę
przy jem ność spraw dze nia na wła snej skó -
rze, jak to jest mieć ko ma ra pod ma ską…

Na noc ne nur ko wa nie w mo rzu wy bra li -
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śmy Cu eva de los Péses. Mi mo że nur ko wa -
li śmy tam już pierw sze go dnia, no cą w
świe tle la ta rek wszyst ko pre zen to wa ło się
zu peł nie ina czej. Cu dow nie by ło móc to
wszyst ko obej rzeć w noc nej sce ne rii. A co
naj wa żniej sze, wszy scy by li śmy za do wo le -
ni! Pod wo dą spę dzi li śmy w su mie po nad
50 mi nut. Pa ku jąc się po nur ko wa niu, mu -

sie li śmy uwa żać na kra by, gdyż wy ła nia ły
się znie nac ka zza bu dyn ku i mo gły sa me
za pa ko wać się nam do to reb.

Wró ci li śmy dość póź no, z uśmie cha mi
na twa rzy. Po zo sta ła część eki py tro chę na
nas cze ka ła, bo ko la cję mie li po dać do pie -
ro po na szym po wro cie z nur ko wa nia. Za
pa rę chwil na stół wje cha ło wy cze ki wa ne

je dze nie. Po dniu peł nym wra żeń bez ma -
ru dze nia uda li śmy się na za słu żo ny noc ny
od po czy nek.

Ko lej ny i za ra zem ostat ni dzień nur ko wy
obej mo wał rów nież trzy nur ko wa nia.
Pierw sze w ce no cie Cu eva de los Pe ces.
Ten ce not był trosz kę mniej szy od po przed -
nie go, mak sy mal nie mo gło do nie go wejść
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sześć osób, ale uka zy wał rów nie pięk ne for -
ma cje skal ne i nie sa mo wi tą grę świa tła do -
cho dzą ce go z po wierzch ni. Pro mie nie
prze ci ska ją ce się przez szcze li ny two rzy ły
cu dow ny kli mat. Przy wej ściu do ce no tu
mo żna by ło za ob ser wo wać nie wiel kie ilo -
ści ry bek, gdzie nie gdzie mo żna też by ło zo -
ba czyć kre wet ki. Nur ko wa li śmy na
głę bo ko ści po nad 25 me trów, po wy żej 30
mi nut.

Po nur ko wa niu w Cu eva de los Pe ces
prze mie ści li śmy się do ko lej ne go miej sca tj.
do Los Tu ne les. Na szym środ kiem trans por -
tu zno wu był żół ty szkol ny au to bus. Nie
wiem jak to by ło zor ga ni zo wa ne, ale wy -
glą da ło, że au to bus je chał do ja kie goś miej -
sca i po dro dze za brał nas wraz ze
sprzę tem. Gdy do po ło wy ubra ni, w pian -
kach, ła do wa li śmy się do środ ka i zaj mo -
wa li śmy miej sca, by do trzeć do upra gnio-

ne go ce lu, we wnątrz sie dzie li już ja cyś ob -
cy lu dzie…

Mie li śmy chwi lę prze rwy, po nie waż cze -
ka li śmy na peł ne bu tle. W tym cza sie dru ga
eki pa zo sta ła prze trans por to wa na do ce no -
tu Cu eva de los Pe ces – to by ło ich dru gie
nur ko wa nie.

Po krót kim od po czyn ku cze ka ło nas dru -
gie nur ko wa nie w mo rzu, któ re ni czym nie
od bie ga ło od po przed nich, wi do ki by ły
prze pięk ne, ko lo ro wo i bło go. Oko ło go dzi -
ny prze by wa li śmy w tak cza ru ją cych oko -
licz no ściach przy ro dy.

Po obie dzie uda li śmy się na ostat nie już
nur ko wa nie na Ku bie do miej sca El Ta nque.
Nie któ rzy od pu ści li so bie to nur ko wa nie,
dla te go nie dzie li li śmy się już na dwie tu ry.
Eki pa z ba zy nur ko wej bacz nie się na mi
opie ko wa ła pod wo dą. To nur ko wa nie, to
by ło COŚ! Kto nie był z na mi, niech ża łu je,
bo to, co tam zo ba czy li śmy, za pie ra ło dech
w pier siach. Ni by po dob ne wi do ki, po dob -
ne dno, ko lo ry, bar wy, ra fa, ry by, ale by ło
coś nie sa mo wi te go. To roz ło że nie i ukształ -
to wa nie dna oraz ja kiś cu dow ny kli mat, ja -
kaś ma gia. Oczy wi ście wi docz ność by ła na
oko ło 40 me trów, tu ne le, tu ne li ki, ja skin ki i
na wet nie wiel ki wrak.
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Zo sta li śmy po pro wa dze ni przez tu nel, po
wy pły nię ciu z nie go uka za ła nam się wiel ka
ot chłań. Ścia na peł na ró żnych barw ko ra li,
gą bek, ko lo ro wych gor go nii, któ ra cią gnę ła
się w nie skoń czo ność. Mo żna by ło stra cić

po czu cie głę bo ko ści. Ach, to był wi dok! To
by ło naj lep sze nur ko wa nie w pa kie cie! Ta -
ka wi sien ka na tor cie na sam ko niec. Tym
ra zem pod wo dą by li śmy oko ło 50 min.

Po za koń czo nym nur ko wa niu uda li śmy

się do ba zy, gdzie opłu ka li śmy nasz sprzęt,
po że gna li śmy się z eki pą z ba zy nur ko wej i
wró ci li śmy do cas.

Oso by nie nur ku ją ce te go dnia uda ły się
na wy ciecz kę ro we ro wą po oko li cy. Wy po -
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ży czy ły ro we ry i po zwie dza ły prze pięk ne
pla że. To wa rzy szył im nasz opie kun Piotr.
Wró ci li za do wo le ni i tro chę zmę cze ni.

Po trzech dniach nur ko wych przy szła po -
ra na od po czy nek i re laks. Mo żna by ło po -
de gu sto wać rum pod ró żny mi po sta cia mi i
bez więk szych ogra ni czeń. Pod czas ko la cji,
do przy sło wio we go ko tle ta, przy gry wa li
nam lo kal ni graj ko wie.

Na stęp ne go dnia mie li śmy wy ciecz kę
ob jaz do wą. Pod ró żo wa li śmy na szym żół -

tym, ame ry kań skim, szkol nym au to bu sem,
w ta ki upał… Tak trzę sło! Na po czą tek uda -
li śmy się do Par ku Na ro do we go Sa li nas,
oglą dać fla min gi. Na sło no wod nych te re -
nach za le wo wych pro wa dzi ła jed na dro ga,
nie zbyt sze ro ka, tyl ko utwar dzo na z ma są
dziur. Wzdłuż niej, po obu stro nach, by ła
wo da. Na po cząt ku drze wa gę sto po ra sta ły
oko li cę dro gi, po tem po ja wi ła się ni ższa ro -
ślin ność tj. krze wy, krza ki. Uda ło nam się
zo ba czyć i fla min gi, ale tyl ko bar dzo mło de

osob ni ki, któ re nie mia ły tak in ten syw ne go
ko lo ru. Za ich ró żo we ubar wie nie od po wia -
da spe cy ficz ny ga tu nek sko ru pia ków, któ ry -
mi się ży wią.

Ko lej nym miej scem do od wie dze nia by -
ła wio ska w dżun gli tj. Hon do nes. Nie za -
ba wi li śmy tam dłu go, prze wod nik przez
chwi lę opo wie dział nam o tym miej scu, po
czym skie ro wa li śmy się do ośrod ka nad
mor ską za to ką w Ca le ta Bu ena. Tu taj mie li -
śmy czas wol ny dla sie bie, na pla żo wa nie,
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od po czy nek i re laks. Wej ście by ło płat ne,
ale już zo sta ło wli czo ne w koszt wy ciecz ki
i mo żna by ło tam ko rzy stać z otwar tych ba -
rów i re stau ra cji bez ogra ni czeń – do wy bo -
ru do ko lo ru: je dze nie i na po je, w tym
drin ki. Te go dnia po go da nie ste ty nie roz -
piesz cza ła, bo zła pał nas deszcz, dość moc -

no pa da ło. Uda ło nam się jed nak tro chę po -
le ża ko wać i zre lak so wać. Prze cze ka li śmy
chwi lę i przy szedł czas na po wrót do cas.
Wie czo rem uda li śmy się na uro czy stą ko la -
cję po że gnal ną wraz z ze spo łem na ży wo.

Na stęp ny dzień to prze jazd ame ry kań ski -
mi sa mo cho da mi do Tri ni da du. Za pa ko wa -
li śmy wa liz ki na da chy aut i w dro gę, do
ko lej ne go miej sca noc le go we go. Mie li śmy
mo żli wość zo ba cze nia dro gi, na któ rej su -

szo no ryż. Na as fal cie by ła usy pa na bia ła
ście żka sze ro ko ści oko ło pół me tra, po któ -
rej nor mal nie prze je żdża ły sa mo cho dy.
Wy glą da ło to faj nie, tyl ko że po tem ten ryż
Ku bań czy cy je dzą…, na szczę ście przed
kon sump cją jest oczysz cza ny z drob nych
ka mycz ków.

Po dro dze za trzy my wa li śmy się m.in. w
Cien fu egos, tzw. Per le Po łu dnia i sto li cy
pro win cji. W Pun ta Gor da – dziel ni cy re zy -
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den cjal nej kon cen tru ją się naj cie kaw sze za -
byt ki z epo ki ko lo nial nej – Pa łac de Val le i
in ne, pięk ne re zy den cje, par ki, port jach to -
wy. Dziel ni ca zlo ka li zo wa na jest na wą -
skim cy plu za my ka ją cym od stro ny wscho-
d niej ma low ni czą Za to kę Cien fu egos. Mia -
sto zna ne jest z ży cia noc ne go. Po krót kim

zwie dza niu po je cha li śmy na obiad ko ło
pla ży Ran cho La gu na, a na stęp nie do del fi -
na rium. Wstęp na show był płat ny, do dat -
ko wo nie któ re oso by sko rzy sta ły z mo żli -
wo ści po pły wa nia z del fi na mi i za to też
trze ba by ło do dat ko wo za pła cić. Póź nym
po po łu dniem do je cha li śmy do Tri ni da du.
Dość spraw nie roz lo ko wa li śmy się w ca -
sach i po krót kiej prze rwie po szli śmy na ko -

la cję do re stau ra cji. Na stęp nie po cho dzi-  li -
śmy tro chę po mia stecz ku i na chwi lę za -
sie dli śmy w knajp ce, w któ rej był ze spół
gra ją cy na ży wo mu zy kę ku bań ską. Bar dzo
mi ło spę dzi li śmy czas słu cha jąc mu zy ki i
po pi ja jąc tu tej szy rum.

Dru gi dzień po by tu w Tri ni da dzie spę dzi -
li śmy na zwie dza niu ma low ni czej Val le de
los In ge nios (Do li ny Cu krow ni), z po zo sta ło -
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ścia mi prze twór ni i plan ta cji trzci ny. Daw -
niej był to je den z naj bo gat szych re gio nów
cu krow ni czych na Ku bie. Wspi na li śmy się
na wie żę, do po ko na nia by ło tro chę scho -
dów, z któ rej ob ser wo wa na by ła ca ła plan -
ta cja i nad zo ro wa na pra ca nie wol ni ków. Po
po wro cie z wy ciecz ki i zje dze niu obia du,
zwie dza li śmy z prze wod ni kiem Tri ni dad.
Póź niej był czas wol ny, na ewen tu al ne za -
ku py pa mią tek i dro bia zgów, dla uła twie nia
roz dzie li li śmy się na ma łe grup ki.

Tu by ła świet na oka zja, że by roz dać upo -
min ki lub do bić trans ak cji wy mia ny. Ku -
bań czy cy chęt nie za sprze da wa ny to war
przyj mo wa li ubra nia, za pal nicz ki, ma szyn -
ki do go le nia, dłu go pi sy czy szczo tecz ki do
zę bów. Ty po wa trans ak cja bar te ro wa, dla -
te go przed wy jaz dem mo żna przej rzeć za -
war tość swo jej sza fy i za brać te ubra nia,
któ re są nam nie po trzeb ne i po tem roz dać
je lu dziom na uli cy lub do ko nać wy mia ny
na in ny to war na stra ga nie.

A ja ka by ła ra dość i wdzięcz ność dzie ci, jak
otrzy ma ły li za ki czy dłu go pi sy. Póź niej, jak
tyl ko nas wi dzie li, nie od stę po wa li nas na krok
w na dziei, że jesz cze coś od nas do sta ną.

Wie czo rem mie li śmy ma łe świę to, tj.
imie ni ny Mał go rzat. By ły to dość nie ty po -
we imie ni ny, po nie waż tro chę tych Go siek
by ło, mia no wi cie czte ry. Do te go do szła
rocz ni ca ślu bu jed nej z par. Póź nym wie -
czo rem uda li śmy się jesz cze na dys ko te kę,
ale to nie by ła zwy kła dys ko te ka, tyl ko dys -
ko te ka w ja ski ni. Wstęp był płat ny, w ce nie
był je den drink do od bio ru w ba rze. By ła
za ba wa i tań ce w ku bań skich ryt mach, nie
by ło nie ste ty mu zy ki na ży wo, ale kli mat
ten lo kal nie wąt pli wie po sia dał.

Ostat ni już raz zmie nia li śmy miej sce
noc le go we i tym ra zem by ła to Ha va na. Ra -
no, po śnia da niu, za pa ko wa li śmy się, wrzu -
ci li śmy wa liz ki do au to ka ru i wy ru szy li śmy
w dro gę. Mie li śmy do po ko na nia po nad
350 km. Po dro dze nie zwie dza li śmy już
nic, tyl ko ro bi li śmy so bie po sto je na roz pro -
sto wa nie ko ści i na szyb ki po si łek przy
przy dro żnej sta cji ben zy no wej.

Po po łu dniu do je cha li śmy do Ha va ny,
tu taj też spraw nie zo sta ły przy dzie lo ne ca -
sy w dziel ni cy Cen tro Ha va na. Po ło wa eki -
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py mia ła miesz ka nia w wie żow cu, z któ re -
go roz po ście rał się pięk ny wi dok na mia sto.
Po zo sta łe oso by by ły roz pro szo ne w mniej -
szych ca sach, ale wszy scy by li w mia rę bli -
sko sie bie.

Obia do ko la cję mie li śmy w re stau ra cji,
do któ rej mu sie li śmy ka wa łek po dejść.
Dzię ki te mu mo gli śmy zo ba czyć Ha va nę i

jej miesz kań ców oraz ich co dzien ne ży cie.
Po wspól nym po sił ku wró ci li śmy do swo ich
cas i mie li śmy wol ny czas. Ka żdy mógł so -
bie ro bić co chciał. Nie któ rzy uda li się na
wie czor ny spa cer wzdłuż pro me na dy Ma -
le con, in nym uda ło się do trzeć na dys ko te -
kę. By ło wie le mo żli wo ści i opcji spę dze nia
cza su, we dług uzna nia.

Zwie dza nie Ha va ny mie li śmy prze wi -
dzia ne na na stęp ny dzień, po śnia da niu
wszy scy ze bra li śmy się w wy zna czo nym
miej scu i uda li śmy się w mia sto.

Naj pierw spa ce ro wa li śmy pro me na dą
Ma le con do Sta re go Mia sta. Tam zwie dza -
li śmy czte ry słyn ne pla ce Pla za Vie ja, Pla za
de Ar mas, Pla za Ca te dral i Pla za San Fran -
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ci sco, ba ry He min gway’a i Pa rque Cen tral.
Na stęp nie po ma łym po sił ku skie ro wa li śmy
się do ka brio le tów, któ re na nas już cze ka -
ły na uli cy w Sta rej Ha va nie. Mie li śmy za -
pla no wa ną prze ja żdżkę ale ją Al lan de,
do je cha li śmy na Plac Re wo lu cji, do dziel -
ni cy Mi ra mar i Ve da do, po dro dze mi ja li -

śmy cmen tarz Co lon, któ ry jest naj więk szą
ne kro po lią świa ta. Po ob jaz dów ce wró ci li -
śmy do cas i po krót kim od po czyn ku uda li -
śmy się do re stau ra cji na po że gnal ną
obia do ko la cję.

Wie czo rem część eki py po szła do klu bu
na show, a dru ga część eki py na dys ko te kę.

Na po cząt ku by li śmy roz dzie le ni, ale póź -
niej wszy scy wy lą do wa li śmy w jed nym klu -
bie.

Ra no mie li śmy umó wio ne sa mo cho dy,
któ re za wio zły nas na pięk ną pla żę 25 km
od Ha va ny. Przed od lo tem uda ło nam się
jesz cze wy ką pać w mo rzu, po opa lać się,
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od po cząć i zre ge ne ro wać si ły, mi mo że
deszcz nas za sko czył. Wy glą da ło, że się
moc no za cią gnę ło i już nie zo ba czy my nie -
bie skie go nie ba, ale na szczę ście na ko niec
słoń ce wy szło.

Nie wszyst kie oso by po je cha ły na pla żę,
część wy bra ła zwie dza nie Ha va ny na wła -
sną rę kę.

No cóż, przy szedł czas na po że gna nie z
Ku bą… i na po wrót do do mu.

Naj wa żniej sze, że wszy scy by li śmy za -

do wo le ni z wy jaz du, eki pa do pi sa ła, wspa -
nia li lu dzie się ze bra li i stwo rzy li świet ną at -
mos fe rę. Jest co wspo mi nać.

Pod czas te go wy jaz du mie li śmy oka zję
po znać Ku bę z zu peł nie in nej stro ny, po -
czuć jej kli mat, po ob co wać z miesz kań ca -
mi, po dzi wiać dzie wi czą na tu rę, po słu chać
na ży wo mu zy ki, po tań czyć, po jeź dzić
ame ry kań ski mi sa mo cho da mi, czy po de gu -
sto wać rum i naj lep sze cy ga ra na świe cie
oraz oczy wi ście po nur ko wać w prze wspa -

nia łych miej scach nur ko wych. Uda ło nam
się to wszyst ko zo ba czyć, prze żyć w za le d -
wie dwa ty go dnie. Na do da tek prze mie rzy -
li śmy tyl ko część wy spy w po szu ki wa niu
przy go dy.

Naj lep szą rze czą, ja ką mo żna zro bić, to
spa ko wać wa liz kę i tam po je chać. Zo ba czyć
praw dzi wą Ku bę na wła sne oczy, po sta wić
sto pę na tej pięk nej wy spie i po czuć to na
wła snej skó rze. Gwa ran tu ję, że prze wspa -
nia łe wspo mnie nia po zo sta ną na za wsze.

Na ko niec przy dat ne in for ma cje:
Je dze nie na Ku bie nie jest po wa la ją ce,

ra czej dość skrom ne:
Śnia da nie to naj czę ściej: sok ze świe żych

owo ców (czę sto do sła dza ny cu krem), cie -
płe mle ko, ka wa, owo ce (ana nas, ba na ny,
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gu awa), chleb, ma sło, miód, dżem, omlet;
Obiad – ry ba, kre wet ki, kur czak lub wie -

przo wi na z do dat ka mi – ryż, fa so la czar na
lub ko lo ro wa w for mie gę stej zu py, ty po we
dla re gio nu wa rzy wa go to wa ne lub sma żo -
ne (yuca, ma niok, ba tat, ma lan ga, pla ta ny).
Cza sa mi spa ghet ti z kre wet ka mi lub obiad

we ge ta riań ski;
Ko la cja po dob na do obia du, czę sto do -

dat ko wo zu pa, lan gu sta a ta kże owo ce lub
de ser.

Za kwa te ro wa nie – ca sa par ti cu lar po ko je
dwu oso bo we przy ro dzi nach ku bań skich.

Mu zy ka – ze wsząd do cho dzą dźwię ki

ku bań skiej mu zy ki, mo żna usły szeć na stę -
pu ją ce in stru men ty:

güiro – in stru ment ten skła da się z dwóch
ele men tów – su szo ne go owo cu ty kwy z wy -
rzeź bio ny mi po przecz ny mi row ka mi oraz
drew nia ne go prę ci ka (zwa ne go też púa),
któ ry pod czas po cie ra nia wy do by wa z in -
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stru men tu cha rak te ry stycz ny dźwięk;
El bon gó – bę ben ki;
Ma ra ca – jest wy ko na na z gli ny, sko ru py

orze cha lub dy ni osa dzo nej na drew nia nym
trzon ku. W jej wnę trzu znaj du ją się na sio na
lub ma łe ka mycz ki;

Gi ta ra
Trąb ka
Wa lu ta – są dwie wa lu ty:
ku bań skie pe so (CUP);
ku bań skie pe so co nver ti ble (CUC), czy li

wa lu ta de wi zo wa, któ rej uży wa ją tu ry ści.
Naj le piej za brać ze so bą eu ro, jest to naj -

ko rzyst niej sze roz wią za nie. W kan to rach
lub ban kach wy mie nić mo żna eu ro na pe -
so. W przy pad ku do la rów USD do li cza ny
jest po da tek 10%.

Ję zyk – hisz pań ski, cho ciaż gdzie nie -
gdzie mo żna się po ro zu mieć po an giel sku.

Agnieszka Jaworowska

fot. Miłosz Dąbrowski
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Rum mu, Es to nia. Eg zo tycz na na -
zwa, dłu gi czas kom plet nie po za mo -
imi wy obra że nia mi, że kie dy kol wiek
wy bio rę się w tę stro nę Eu ro py.
Wszyst ko za czę ło się od ja kichś
zdjęć i chy ba dwóch fil mi ków. Obej -
rza łem fil mi ki, zdję cia, ale nie wy ko -
na łem mi ni mal ne go choć by wy sił ku,
by spraw dzić na ma pie, gdzie to jest. 

Ostat ni etap na szej wy ciecz ki, te raz już
tyl ko wzdłuż Mu ru do na szej plat for my. Pa -
trzę na kom pu ter, zno wu sześć dzie siąt mi -
nut nur ko wa nia. Jesz cze kil ka mi nut
po świę ca my na me an dro wa nie wśród za to -
pio ne go la su. Wi dzę jed nak, że nur ko wie

Rummu,
cud podwodnego świata cz. 2
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już wy mę cze ni, zzięb nię ci i bu tle bli skie re -
zer wy. Koń czę wy ciecz kę.

Zmie nia my bu tle prze pły wa jąc do Sta cji
Pomp. Do cie ra my na miej sce już go to wi do
sko ku do wo dy. Plusk i szyb ko opa da my na
dno. Nie wiem, czy to pierw sze chmu ry
przy sła nia ją ce nie bo, czy ogól nie słab sza

wi zu ra w tym miej scu, ale mam wra że nie,
że jest tu ciem niej, mrocz niej. Przy dnie le -
ży du żo zło mu, przy pad ko we go, nie ja sne -
go prze zna cze nia, ni cze go nie przy po mi na-
ją ce go. Sam bu dy nek jest sa mot ny, wy so ki,
ale nie szcze gól nie du ży i nie spe cjal nie wart
eks plo ro wa nia. Wy ciecz ka jest szyb ka,

krót ka, chy ba nie trwa trzy dzie stu mi nut.
Za my kam ca ły nasz pod wod ny po chód,
więc za li czam naj słab szą wi zu rę. Ska la
miej sca ro bi wra że nie, ale ja da lej wspo mi -
nam świa tło gra ją ce pięk ny mi re flek sa mi w
szcze li nach bu dyn ków przy Mu rze. Kie dy
tu wró cę, mo że bar dziej sku pię się na tym
miej scu, te raz wra cam z wy ciecz ki nie na -
sy co ny do zna nia mi. Przed na mi jed nak ko -
lej ny skok do wo dy – zno wu krót kie
nur ko wa nie, tym ra zem ba ra ki. Sze reg lek -
kich bu dyn ków, ja kieś sto ły ro bo cze, ja kieś
po rzu co ne na rzę dzia. Wi zu ra zde cy do wa -
nie słab sza, szko da, bo miej sce pew nie też
po tra fi wy glą dać uro czo. Te raz trud no do -
ce nić je go urok – wi dać „le d wie” ty le, co w
prze cięt ny dzień na Za krzów ku. Klu czy my
mię dzy ba ra ka mi, za glą da my przez wą skie
szcze li ny. Ba ra ki nie na da ją się do eks plo ra -
cji, zwy kle są al bo nie do stęp ne, al bo za cia -
sne, al bo za wa lo ne ja kimś zło mem. W
jed nym ba ra ku za uwa żam za baw ną pod su -
fi to wą in sta la cję, ca łą ster tę ża ró wek uno -
szą cych się pod su fi tem, ni czym ba lo ni ki
wy peł nio ne he lem. To jest ostat nie miej sce
na ma pie dzi siej szych na szych nur ko wań.
Jed no z ostat nich, ja kie na nie sio no na ma py
dla nur ków. Są jesz cze po zo sta ło ści ko par -
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ki, te jed nak po cze ka ją na na szą ko lej ną wi -
zy tę w Rum mu. Jest też pew nie wie le cie -
ka wych miejsc war tych zwie dze nia, mo że
nie na ty le spek ta ku lar nych, by je na no sić
na ma pę, ale ogól nie akwen nie po sia da
kon kret nej ma py pod wod nej, w ten spo sób
sta jąc się akwe nem ta jem ni czym i za chę ca -
ją cym do spon ta nicz nej eks plo ra cji. I wła -
śnie ta ki sza tań ski plan ro dzi mi się, kie dy
wra ca my na obiad. Więk szość eki py ma
dość nur ko wa nia na dziś, ale ja czu ję da lej
chę ci. Mam ocho tę na noc ne. A ra czej na
„noc ne”, bo po mi mo póź niej go dzi ny (a
prze cież ma my maj!) wca le ja kaś ćma nie
nad cho dzi. Ani na wej ście, ani na wyj ście z
wo dy. Na nur ka na ma wiam Łu ka sza. Kla ru -
je my sprzęt, gdy in ni od kor ko wu ją wi no,
psy ka ją piw ka mi. A niech ich. Już wy lu zo -
wa ni, od prę ża ją się, po pro stu wrzu ca ją
bieg na le nia i za czy na ją bez tro ski wie czór.
A my ła du je my się do wo dy z na sze go brze -
gu, nie wie dząc, czy to ma w ogó le sens.
Za nu rza my się. Jest płyt ko, pła sko i wi zu ra
na metr. Już wcze śniej za uwa ży li śmy, że
ka żde go dnia w tym miej scu na stę pu je ten
sam cykl – ra no ca ła na sza za to ka ma krysz -
ta ło wo czy stą wo dę, wi dać wszyst ko. Stop -
nio wo, w cią gu dnia wo da ro bi się co raz

bar dziej męt na, two rzy się mlecz na za wie -
si na. Pod wie czór wo da już bar dziej przy -
po mi na mle ko. Mam na dzie ję, że jak
od pły nie my ka wa łek na śro dek akwe nu, wi -
zu ra się po pra wi, do pie ro w tym miej scu
za cznie my skrę cać rów no z brze giem, zro -
bi my krót ką wy ciecz kę, za wró ci my i po tem

zno wu w mle ko. Pły nie my ja kiś czas w tej
za wie si nie, przy dnie jest ciut lep sza wi -
docz ność, ale te ren jest pła ski, ni ja ki. Czu -
ję na ra sta ją cy we mnie gniew, że wpa dłem
na naj dur niej szy po mysł z tym nur ko wa -
niem pod wie czor nym. Ryb, jak za dnia
prak tycz nie nie by ło, tak te raz też ich nie
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ma. Noc ny nie jest wca le noc ny, bo pa nu -
je wciąż tyl ko pół mrok, a my pły nie my na
kom pas na wprost przed sie bie w mlecz nej
za wie si nie, przy dnie na ja kichś trzech,
czte rech me trach. Na gle… sta je się ma gia!
Wra że nie jest po pro stu ko smicz ne. To jak
ja kaś sztucz ka, dzie ło naj ge nial niej sze go

ilu zjo ni sty. Ja kiś pod wod ny Cop per field ro -
bi swo je te atral ne „abra ka da bra” i sta je się
coś nie sa mo wi te go… Dno gwał tow nie zni -
ka, a przed na mi roz po ście ra się otwar ta
prze strzeń, któ rą wi dać! Nie jest to mo że
Gru ner see z wo dą ty pu krysz tał, ale wi -
docz ność jest zna ko mi ta, a dno na gle ury -

wa się i opa da pięk ną stro mą ścia ną na do -
bre dzie sięć me trów. Do oko ła po roz rzu ca -
ne są ogrom ne gła zy. Nie ka my ki,
ka mie nie, głaz ki, gła zy – gła zul ce, po twor -
ne, zwa li ste bry ły skal ne. Uśmiech kwit nie
mi na twa rzy, sy gna li zu ję Łu ka szo wi, że jest
faj nie, że to jest coś eks tra. Wi dzę w je go
oczach po dob ną ra dość. Jest ta jem ni czo,
mrocz nie, la tar ki przy da ją się, choć da lej
świa tła nie bra ku je. Wi dzi my du żą ilość ta -
jem ni czych czar nych bry łek na dnie. Spo -
ty ka my też pierw sze, bar dziej śmia łe ozna ki
ży cia. Oko nia ro dzin ka krę ci się w tym
miej scu i jest wy bit nie za sko czo na obec no -
ścią bul go czą cych po two rów. Krę ci my się
w le wo i w pra wo, czas le ci, wiem, że po ra
ru szać do brze gu, ale nie mam na to naj -
mniej szej ocho ty. Jesz cze je den ka mień,
jesz cze ka wa łek wzdłuż ścia ny, jesz cze mi -
nu ta. W koń cu da ję za wy gra ną, trze ba
koń czyć. Wra ca my na pła ską pły ci znę, pły -
nie my do brze gu. Wra ca mlecz na za wie si -
na. Te raz do kład nie wi dzi my jej war stwę
na cho dzą cą na war stwę czy stej wo dy. Coś
jak by ha lo kli na. Cza sa mi gra ni ca jest bar -
dzo wy raź na, tak jak by ni sko za wie szo ne
chmu ry nad gład kim ste pem i my le cą cy
pod chmu ra mi. Ża łu ję, że mo je sta re Go Pro
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nie da je ra dy uwiecz nić w wy star cza ją co
rze tel ny spo sób pięk na te go zja wi ska. Wy -
nu rza my się wprost pod no gi bie sia du ją -
cych na po mo ście człon ków wy pra wy.
Wi no, po most, klar na wo dzie, klar na nie -
bie. Tyl ko na sza gru pa i ci che oko licz no ści
przy ro dy – su ro wej, dzi kiej, chłod nej, ale
urze ka ją cej. Wła ści wa mo ty wa cja do wdro -
że nia przy spie szo nej pro ce du ry ro ze bra nia

się ze sprzę tu nur ko we go i już po kil ku na -
stu mi nu tach mo gli śmy się de lek to wać win -
kiem ob ser wu jąc nad cho dzą cą ćmę,
spo koj ne lu stro Rum mu, przy ro dę ukła da -
ją cą się do noc nej ci szy. Ko le dzy nie wie -
rzy li na szym re la cjom spod wo dy. Sam się
nie mo głem na dzi wić, że to mle ko wi dzia -

ne z po mo stu na gle znik nie, że za raz po ja -
kichś kil ku na stu me trach pły nię cia na tra fi -
my na gwał tow ne urwi sko pod wod ne i
bę dzie my po dzi wiać pod wod ne ścia ny ka -
mie nio ło mu. Nie mu sia łem ich prze ko ny -
wać, wie dzia łem, że to po pro stu trze ba
zo ba czyć na wła sne oczy. Tak czy siak
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głów ny plan nur ko wań mie li śmy za mknię -
ty. Na stęp ne go dnia część z nas roz po czy -
na ła po wrót do Pol ski, a resz ta mia ła w
pla nach zwie dza nie es toń skiej sto li cy, Tal -
li na.

O Tal li nie zdą ży łem się do wie dzieć tyl ko
ty le, że stał tu taj nasz pod wod ny okręt –
ORP Orzeł, że był tu in ter no wa ny i że je go
za ło ga do ko na ła śmia łej uciecz ki okrę tem,
po mi mo bra ku map i nie kom plet ne go wy -

po sa że nia jed nost ki. Wie dzia łem, że ma
ład ną sta rów kę po ło żo ną na wzgó rzu. Prze -
wod nik wspo mi nał jesz cze o cie ka wo st ce
ar chi tek to nicz nej – ca łej dziel ni cy za bu do -
wa nej drew nia ny mi cha łu pa mi, ta kim ro -
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dza jem „Świ der ma je ra” es toń skie go. Nic
wię cej o Tal li nie nie wie dzia łem.Nie bę dę
Was za nu dzał szcze gó ła mi na szej wy ciecz -
ki, dość po wie dzieć, że zro bi li śmy dłu gi
spa cer po sta rów ce. Rze czy wi ście jest du -
ża, rze czy wi ście le ży na wzgó rzu. Bu dyn ki
ro bią wra że nie pnąc się po zbo czu wzgó -
rza, ar chi tek tu ra nie za ska ku je, nie ró żniąc
się spe cjal nie od na szej. Czuć, że to miej sce

du żo bar dziej au ten tycz ne niż war szaw ska
sta rów ka, jest gdzie się po szwen dać, nie któ -
re bu dyn ki urze ka ją. Wi dok na tal liń skie
wy brze że Bał ty ku też cza ru je, nie mniej jed -
nak mnie dość szyb ko za czę ło cią gnąć do
Rum mu. Nie czu łem po wią za nia z tym mia -
stem – ow szem, by ło cie ka we, pew nie gdy -
by się w nie za głę bić po wa żniej i na dłu żej,
od kryć mo żna by je go cie ka wą du szę. Mnie

jed nak mia sta rzad ko wcią ga ją, ra czej od
nich ucie kam. Wo lę pro win cję, wo lę bli ski
kon takt z przy ro dą. Z chę cią wra ca łem nad
je zio ro pla nu jąc już, że zro bi my so bie wy -
ciecz kę wo kół, wle zie my na Gó rę Po pio ło -
wą, obej rzy my pa no ra mę Rum mu z gó ry. A
jesz cze głę biej we mnie utkwi ła myśl, by
jesz cze raz za nur ko wać wzdłuż mu ru wię -
zien ne go. Wra ca jąc, oma wia li śmy pla ny na
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ostat nie po po łu dnie nad za la nym gu ła giem.
Spa cer na gó rę wy da wał się świet nym po -
my słem, ale ja za czą łem prze bą ki wać o
jesz cze jed nym nur ko wa niu. Zna la złem
jed ne go chęt ne go, po zo sta li mie li już dość
nur ko wań – wo le li spa cer. Za tem po dzie li -
li śmy się obo wiąz ka mi. Za ła do wa li śmy się
w dwa au ta. Mo ją spo koj ną To yo t kę com bi
i bart ko we go po two ra 4x4 – pod ra so wa ne -
go Nis sa na Pa tro la. By do je chać do miej sca,

gdzie da się wejść na te ren, gdzie znaj du je
się gó ra, trze ba zje chać z as fal tu i ob je chać
akwen. Dro ga w tym miej scu na po cząt ku
jest cał kiem przy zwo ita, jed nak je że li pra -
gnie my do je chać aż pod sa mo je zio ro, cze -
ka nas od ci nek spe cjal ny – dziu ry i do ły są
gar gan tu icz ne – w do dat ku czę sto wy peł -
nio ne bło tem i wo dą. Na wet nie pró bo wa -
łem mę czyć mo jej spo koj nej To yo t ki,
prze rzu ci li śmy szpej do bart ko wej be stii i

ru szy li śmy w nasz ma ły of fro ad. Z ka żdym
me trem prze ja żdżki, rzu ca nia na mi po ka -
bi nie Pa tro la uświa da mia łem so bie, jak mą -
dry był to po mysł. Mo ja bied na To yo t ka
po wie si ła by się na pierw szym do le. Dro gi
tej nie po le cam użyt kow ni kom cy wil nych
aut, ani pseu do te re no wych SU Vów. Ta dro -
ga to je den wiel ki wy krot, cza sa mi tyl ko dla
nie po zna ki lek ko się pro stu ją cy. Do je cha li -
śmy nad wo dę. Zrzu ci li śmy sprzęt nur ko wy
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na brzeg i ze szli śmy do lu stra wo dy. Mur
by ło wi dać już stąd, z po wierzch ni, za to -
pio ny las też ma ja czył w od da li. Usta li łem
plan nur ko wy z Łu ka szem, mo im dziel nym
part nu rem – idzie my po wschod niej stro nie

mu ru, w le sie, po tem prze ska ku je my na
dru gą stro nę mu ru i do pły wa my do bu dyn -
ków po prze ciw nej stro nie, tam bu szu je my
ty le, ile nam za war tość bu tli po zwo li i wra -
ca my. Spa ce ro wi cze w tym cza sie zdo by -

wa ją szczyt gó ry i po dzi wia ją wi do ki.
Roz po czy na my nur ko wa nie, szyb ko

prze kra cza my li nię pod wod ne go la su i me -
an dru je my mię dzy drze wa mi. Spo ty ka my
kil ka ma low ni czych ba jo rek siar ko wo do ru.
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Za wi sa my nad ni mi, de lek tu jąc się baj ko -
wo ścią wi do ków. Czu ję się jak w za cza ro -
wa nym le sie, mrocz nym, ta jem ni czym,
skry wa ją cym ja kieś ta jem ni ce. Jak bym był
po sta cią z kla sycz nej baj ki pod ra so wa nej

przez sza leń ca uwiel bia ją ce go hor ro ry – za
chwi lę Czer wo ny Kap tu rek wy pad nie zza
drzew z wiel kim srebr nym to por kiem, a
przed nim bę dzie ucie kał prze pa ko wa ny
wil ko łak. Su nie my po wo li, ma jąc ca ły czas

mur po le wej stro nie. Za ko lej nym drze wem
skrę ca my na mur, prze pły wa my nad sta ry mi
lam pa mi oświe tla ją cy mi nie gdyś za mknię -
tą część kar ne go obo zu. Sur re ali stycz ne
wra że nie ob co wa nia z rze czy wi sto ścią in -



Nuras.info 1/2017

39

ne go cza su. Nie gdyś rzecz prak tycz nie nie -
mo żli wa dla czło wie ka – dla osa dzo ne go
tu taj ska zań ca – po ko na nie wy so kie go mu -
ru za koń czo ne go kol cza stym dru tem,
oświe tlo ne go moc ny mi lam pa mi da ją cy mi
cha rak te ry stycz ną żół tą po świa tę, pil no wa -
ne go przez su ro wych i czuj nych stra żni -
ków. Te raz ja prze la tu ję nad tym mu rem,
le wi tu jąc do bre czte ry me try nad zie mią.

Od la tu je my w stro nę głów nej bra my i bu -
dyn ków, a ja czu ję, że ka żdy metr na szej
wy ciecz ki to że gna nie się z tym miej scem i
ro sną cy żal, że jest to ostat nie nur ko wa nie
te go wy jaz du, że ju tro ra no za mknie my
sprzęt w au tach i ru szy my w dro gę do Pol -
ski. Sen ty men tal na wy ciecz ka po już ze -
ksplo ro wa nych bu dyn kach do my ka ra my
te go wy jaz du. Sku piam się na fo to gra fo wa -

niu i fil mo wa niu lo ka cji, naj więk szy bu dy -
nek zno wu wdzię czy się w sło necz nych
pro mie niach i fan ta zyj nych cie niach gra ją -
cych na wo dzie. Ła pię ró żne dziw ne uję cia,
umy kam Łu ka szo wi, by zna leźć do bry kąt
do zdję cia, wy nu rzam się i klu czę wo kół
be to no wych fi la rów, nie wie dząc, że na po -
bli skiej gó rze dru ga część eki py wi dzi nas
w wo dzie i fo to gra fu je. Oglą da ne po tem
wspól ne zdję cia – mo je uję cie gó ry z wo dy
i zdję cie Bart ka z gó ry, wprost na mnie –
ład nie do my ka ją ca łość na sze go ostat nie go
dnia w Rum mu. Miej sca ma gicz ne go, je dy -
ne go w swo im ro dza ju, war te go od wie dze -
nia, war te go po now nej wi zy ty. Bę dę tu
wra cać.

Kuba Cieślak
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MAŁY WOREK O NAJWIĘKSZYCH NA RYNKU MOŻLIWOŚCIACH!

ZASKOCZY CIĘ CO NAJMNIEJ 4 RAZY:

1. SUPER ORYGINALNYM WYGLĄDEM  
TO PIERWSZY ASYMETRYCZNY WOREK NA ŚWIECIE
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4. BARDZO MAŁĄ WAGĄ WORKA – ZALEDWIE 950G

TECLINE PEANUT 21 ASYMMETRIC,  
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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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Go zo – 2,5 go dzi ny lo tu z War sza -
wy. Kie dy św. Pa weł (Sza weł) – ten,
któ ry naj bar dziej uci skał chrze ści jan w
owych cza sach, ten, któ re mu uka zał
się Je zus Chry stus i prze mó wił do
nie go: „Szaw le, Szaw le, dla cze go
mnie prze śla du jesz?” – wy pły wał z
Gre cji w kie run ku Rzy mu, wiatr po -
rwał łódź i po niósł za ło gę wraz z pa -
sa że ra mi w licz bie po nad 240 osób
gdzieś… w głąb Mo rza Śród ziem ne -
go. Gdy już wszy scy tra cili na dzie ję
na prze ży cie, ów Sza weł za pew nił, że
nikt nie zgi nie. Na stęp ne go ran ka
uka za ła im się wy spa Mal ta. Nikt nie
zgi nął, mi mo że łódź zo sta ła roz szar -
pa na przez fa le…

W 2016 ro ku dwu krot nie od wie dzi łem
Go zo (dru gą co do wiel ko ści mal tań ską wy -
spę). Obie wy pra wy, wrze śnio wa i syl we -

Gozo
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stro wa, po zwo li ły mi dość do brze po znać
nur ko we mo żli wo ści tych uro kli wych za -
kąt ków Mo rza Śród ziem ne go. Jed nak nie
sa mym nur ko wa niem czło wiek ży je… Jak
ob ser wu ję na ko lej nych wy pra wach, wa żne
jest rów nież, jak mo żna spę dzić czas po

nur ko wa niu – czy li co war to zo ba czyć,
gdzie od po cząć, a gdzie się za ba wić. Wła -
śnie w tym aspek cie, z per spek ty wy nur ka,
po sta ram się przed sta wić Go zo. Ar ty kuł po -
trak tuj cie, ja ko prze wod nik w pi guł ce, nie
tyl ko nur ko wy…

Wy sep ka jest nie du ża – 7 km sze ro ko ści
i 14 km dłu go ści. Ty go dnio wy wy jazd w
zu peł no ści wy star czy, że by zo ba czyć naj -
cie kaw sze miej sca nur ko we, choć jest ich
tu aż 26. Aby mieć szan sę na obej rze nie
wszyst kich atrak cji nur ko wych, war to od -
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wie dzić wy spę Go zo przy naj mniej dwu -
krot nie. Sie dem dni po win no wy star czyć ta -
kże, aby po znać naj cie kaw sze za kąt ki
wy spy pod wzglę dem tu ry sty ki lą do wej.

Go zo sły nie z nie sły cha nie kry sta licz nej
wo dy, szcze gól nie w okre sie let nim, kie dy

nie ma sztor mów. W in nych mie sią cach
przej rzy stość wo dy nie jest aż tak do sko na -
ła, jed nak nie mniej sza niż 20-30 me trów
wi docz no ści!

Go zo znaj du je się na środ ku Mo rza Śród -
ziem ne go. Prze wa żnie wie ją tu za chod nie

lub pół noc ne wia try, co wca le nie zna czy,
że cza sa mi nie dmu cha z po łu dnia i ze
wscho du, dla te go miej sca nur ko we znaj du -
ją się z ró żnych stron wy spy. Gdy wie je z
za cho du, nur ku je się od wschod niej stro ny
i al ter na tyw nie, w za le żno ści z któ rej stro ny
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wie je, wy bie ra się od po wied nią stro nę wy -
spy.

Gdy bym jak naj kró cej miał scha rak te ry -
zo wać nur ko wa nia na wy spie Go zo, mu -
siał bym w pierw szej ko lej no ści wy mie nić –
wra ki, pio no we ścia ny oraz gro ty i ja ski nie.
W koń cu Go zo to wy spa zbu do wa na głów -

nie z pia skow ca i wa pie nia, czy li mięk kie -
go ma te ria łu, któ ry fa le, pod wod ne prą dy i
wiatr z ła two ścią wy płu ku ją. Za zwy czaj od -
wie dza się miej sca le żą ce na więk szych
głę bo ko ściach, ze wzglę du na znaj du ją ce
się wła śnie tam atrak cje. Naj cie kaw sze wra -
ki, ścia ny czy ja ski nie znaj du je my po ni żej

dwu dzie stu kil ku, a cza sem i trzy dzie stu
me trów. Za tem po cząt ku ją cy nu rek za pa -
mię ta Go zo ja ko tro chę ka mie ni, pod mor -
skiej tra wy i płyt kie gro ty, oczy wi ście nie
zda jąc so bie spra wy z atrak cji na więk szych
głę bo ko ściach, stąd po trze ba AOWD i De -
ep Di ve ra jest tu tak du ża. Mo żna oczy wi -
ście zdo być te upraw nie nia nur ku jąc
wła śnie tu taj!
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Co mi no Ca ves to obo wiąz ko we miej sce
nur ko we, na wet dla po cząt ku ją cych. Mak -
sy mal na głę bo kość to za le d wie 16 me trów.
Cze ka ją tam na nas wspa nia łe gro ty i miej -
sce, gdzie lo kal ni prze wod ni cy oswo ili ry by
do kar mie nia. La tem jest ich tu na praw dę
du żo, spły wa ją się do grup nur ko wych, jak

ryb ki w akwa rium, gdy już wi dzą, że nad -
szedł czas kar mie nia.

In ną atrak cją, któ rej nikt nie chce omi -
nąć, są za to pio ne nie opo dal brze gu trzy le -
żą ce obok sie bie wra ki. Wszyst kie zo sta ły
za to pio ne sztucz nie, na po trze by tu ry sty ki
nur ko wej. Je den nie ste ty od wró cił się stęp -

ką do gó ry i jest ma ło atrak cyj ny, lo kal ni
prze wod ni cy wręcz od ra dza ją wcho dze nie
do nie go. Na to miast po zo sta łe dwa to gwa -
ran cja wspa nia łych nur ko wań do mak sy -
mal nej głę bo ko ści 40 me trów. Je dy nym
utrud nie niem jest wej ście, a szcze gól nie
wyj ście z wo dy w cza sie wia tru za chod nie -
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go i po łu dnio we go, gdyż two rzą się wów -
czas spo re fa le i w za le żno ści od si ły wia tru
mo że być to miej sce na wet nie bez piecz ne
– nie ze wzglę du na nur ko wa nie, ale wła -
śnie trud no ści z wyj ściem z wo dy. Czę sto
przy ta kim wie trze trze ba zwe ry fi ko wać
plan nur ko wy i po je chać w miej sce, bar -
dziej osło nię te od wia tru. Opi sa ne wra ki le -
żą do słow nie kil ka set me trów obok tzw.

Red Bay (Czer wo na Za to ka), gdzie szko li się
wszyst kich owu dzia ków al bo ro bi pierw sze
nur ko wa nie roz pły wo we. Na zwa Czer wo -
nej Za to ki po cho dzi od ko lo ru wo dy, ja ki
przy bra ła pod czas ata ku Tur ków na Mal tę
w cza sach śre dnio wiecz nych.

Blue Ho le na Go zo i obok Azu ra Win -

dow to ko lej ne miej sca, któ re ka żdy chce
zo ba czyć… Kto nie ko ja rzy z pocz tó wek
ma low ni cze go, skal ne go łu ku wy cho dzą ce -
go w mo rze? Kto nie chciał by za nur ko wać
w wy drą żo nej w ska łach stud ni, bę dą cej
jed nym z cie kaw szych miejsc nur ko wych
nie tyl ko na Go zo, ale i w ogó le na Mal cie?



Nuras.info 1/2017

49

Sztor my w tym miej scu są nie zwy kle spek -
ta ku lar ne, po ka zu ją si łę mo rza, za nur ko wać
więc mo żna tyl ko przy spo koj nej wo dzie.
W in nym przy pad ku fa le „zmie lą” nur ka na
ostrych ska łach. Tuż obok znaj du je się
miej sce zwa ne Gar den Re ef z ogrom ną ja -

ski nią na 30 me trach głę bo ko ści. Nie po -
win ni go po mi nąć w swych pla nach nur ko -
wych zwłasz cza mi ło śni cy fo to gra fii
pod wod nej. W grud niu 2016, pod czas wy -
jaz du syl we stro we go mie li śmy oka zję po -
dzi wiać si łę fal roz bi ja ją cych się o Azu ra

Win dow pod czas sztor mu. Po tę ga przy ro dy
do słow nie za pie ra dech w pier siach. Nie -
któ re fa le roz le wa ły się w nie bo na 20 me -
trów. Jed na, na na szych oczach, po rwa ła
ga piów z pół ki skal nej. Cu dem nikt nie zo -
stał zmy ty do mo rza, jed nak by li ran ni.
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Uczest ni czy li śmy wów czas w ak cji ra tow -
ni czej – sie dem osób po szko do wa nych z ra -
na mi cię ty mi, po ła ma ny mi ko ść mi.
Na praw dę w ta kich chwi lach mo rze uczy
po ko ry.

Oko ło 150 me trów od Blue Ho le jest
miej sce zwa ne In land See. Cie ka wy twór
geo lo gicz ny, swo ją ta jem ni czo ścią po wo -

du je, że ka żdy chce tam za nur ko wać, ale i
na nie nur ku ją cych to wa rzy szy cze ka ją
atrak cje, np. mo żli wość prze pły nię cia tu ne -
lem w ska le ło dzią za 4-5 eu ro. War to sko -
rzy stać.

Re qqa Po int to miej sce od pół noc nej
stro ny wy spy Go zo. Trze ba mieć szczę ście,
aby tam za nur ko wać, gdyż jak wie je, to

zwy kle od tej stro ny mo rza. Wspa nia łe
miej sce z kil ko ma ja ski nia mi i gro ta mi na
ró żnej głę bo ko ści. Jed na z nich znaj du je się
na 20 me trach i pły nie się w jej głąb oko ło
20 mi nut. Wy pły ca się na koń cu do 6 me -
trów głę bo ko ści. Pły nąc tak dłu go mu si my
mieć jed nak świa do mość, że jest tam już
kom plet nie ciem no i nie jest to nur ko wa nie
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dla ka żde go. Pod czas nur ko wa nia 3 stycz -
nia 2017 ro ku zna la złem w za głę bie niu ma -
ły ka mień upa mięt nia ją cy śmierć ja kie goś
nur ka w tej ja ski ni. Ow szem, ja ski nia jest
ogrom na (trzy au to bu sy wje cha ły by tam

obok sie bie), ale im da lej, tym ciem niej, aż
w koń cu błę kit na bra ma ze świa tłem wpro -
wa dza ją ca nas do środ ka zni ka. Tak więc
peł na po wa ga i sku pie nie, je śli chce my tam
nur ko wać. Obok znaj du je się ja ski nia, do

któ rej wej ście jest na 36 me trach głę bo ko -
ści. W środ ku od naj du je my pro wa dzą cy do
gó ry ko min. Ca łe miej sce cha rak te ry zu ją
pio no we ścia ny opa da ją ce do 30-40 me -
trów głę bo ko ści.
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To tyl ko kil ka przy kła dów nur ko wisk w
oko li cach Go zo. Jest ich znacz nie wię cej i
na 100% ka żdy znaj dzie tam swo je ulu bio -
ne miej sce, któ re naj bar dziej za pad nie mu
w pa mię ci. Ja naj bar dziej za pa mię ta łem
nur ko wa nie na far mie tuń czy ków. Nur ko -

wa nie z dwo ma ty sią ca mi ryb osią ga ją cych
do dwóch me trów dłu go ści ro bi ogrom ne
wra że nie. Zdję cia i fil my wy cho dzą tam
nie sa mo wi te, atrak cyj ność miej sca po twier -
dzać mo gą emo cje, ja kie ka żdy nu rek wy le -
wa z sie bie po wyj ściu z ta kie go nur ko-

wa nia. Mal ta i Flo ry da by ły to je dy ne dwa
miej sca na świe cie, gdzie w 2016 ro ku po -
zwa la no nur ko wać z tuń czy ka mi w klat ce.
Tak więc war to by ło!

Na Go zo jest ta kże kil ka ma low ni czych
za to czek, w któ rych mo żna za nur ko wać,
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gdy wie je np. Za to ka Ga le onów, gdzie pi ra -
ci ła do wa li nie wol ni ków po ry wa nych z
Mal ty w daw nych cza sach. Ni by nic cie ka -
we go pod wo dą, ale jak ktoś chce zo ba czyć
ry bę zwa ną Pio trosz (St. Pe ter Fish), to w
tym miej scu wła śnie wy stę pu ją. Po lo wa łem
na nią z apa ra tem od 15 lat, a tu ciach. Na
dwóch me trach pa ra du ją jed na obok dru -
giej, jak się masz!

Co cie ka we go mo żna zo ba czyć na lą -
dzie?

To za le ży, kto cze go szu ka oczy wi ście.
Są pięk ne pla że i za tocz ki z knajp ka mi, ka -
wiar nia mi i pen sjo na ta mi tak uro cze, jak
przed sta wia ją to pocz tów ki. Na Mal cie i
Go zo jest w su mie 400 ko ścio łów, ka plic i
sank tu ariów. Naj wa żniej sze miej sce kul tu
Mat ki Bo skiej jest na Go zo w Ta’Pi nu. W

XVI wie ku Mat ka Bo ska uka za ła się pro stej
wie śniacz ce, za pra sza jąc ją do ów cze snej
ka plicz ki sło wa mi „ej ja, ej ja”, co po mal -
tań sku zna czy „chodź, chodź”. Póź niej
oka za ło się, że nie tyl ko ona do świad czy ła
ob ja wie nia Mat ki Bo skiej, aż w koń cu ów -
cze sny bi skup uznał te zda rze nia za cud i
zde cy do wał, aby zbu do wać tam więk szy
ko ściół na miej scu ka pli cy. Pierw szy ro bot -
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nik, któ ry wbił tam ki lof, chcąc zbu rzyć ka -
pli cę, zła mał rę kę, co uzna no za znak Bo ży.
Za tem ko ściół za czę to do bu do wy wać do
ka pli cy. W 1919 ro ku zbu do wa no ol brzy -
mią ba zy li kę, a miej sce to jest uzna wa ne do
dziś za sank tu arium ma ryj ne Ta’Pi nu. Sły -
nie z wie lu uzdro wień i łask Bo żych. Po -
dob nie jak na szą Mat kę Bo ską Ja sno gór ską,
ba zy li kę od wie dzał na wet pa pież Jan Pa weł
II, do kła da jąc do ob ra zu Mat ki Bo skiej z
Ta’Pi nu pięć gwiazd i pier ścień. Ko lej ny pa -
pież Be ne dykt ta kże od wie dził Ta’Pi nu i po -
da ro wał Mat ce Bo skiej zło tą ró żę. Obok
ba zy li ki jest gó ra z dro gą krzy żo wą. Z gó ry
roz po ście ra się wspa nia ły wi dok. War to się
tam udać, je śli nie dla unie sień du cho wych,
to cho cia żby, aby zro bić pięk ne zdję cia,
zwłasz cza o za cho dzie słoń ca.

Oczy wi ście si łą rze czy, gosz cząc na Go -
zo, bę dzie my w sto li cy tej wy spy Rab bat,
po tocz nie zwa nej Vik to rią. Głów na atrak -
cja tu ry stycz na to Cy ta de la z licz ny mi ka -
fej ka mi przy le ga ją cy mi z ka żdej stro ny.

War to za pa mię tać, że wy spa jest ma ła, a
je żdżą po niej dość licz ne au to bu sy miej -
skie i tu ry stycz ne. Nie ma opcji, aby się
zgu bić. Wszę dzie je dzie się 5-15 mi nut. Tu -
ry stycz ne dwu pię tro we bu sy z od kry tym da -

chem wo żą tu ry stów w naj cie kaw sze miej -
sca (bi let – 18 eu ro na ca ły dzień). Na to -
miast au to bu sy pu blicz ne do je żdża ją do
miejsc, gdzie lu dzie ży ją, miesz ka ją, pra cu -
ją. To wy da tek 1,5 eu ro.

Xlen di czy Mar sal forn to ty po we miej sco -
wo ści tu ry stycz ne z knajp ka mi na brze gu

mo rza. Nie sły cha nie ma low ni cze miej sco -
wo ści. Jak to ktoś okre ślił z na szej gru py syl -
we stro wej, ta kie Sa int Tro pez. To wła śnie
tam od kry li śmy knajp ki z do sko na łą kuch -
nią i ogrom ny mi por cja mi sma ko wi tych po -
traw. W stycz niu 2017, pod czas sztor mu w
Mar sal forn ob ser wo wa li śmy roz bi ja ją ce się
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fa le się ga ją ce do czwar te go pię tra po bli -
skich bu dyn ków. Nie sa mo wi ty spek takl, po -
kaz si ły mo rza i na tu ry w ogó le.

Pod czas pierw szej wy pra wy, we wrze -
śniu, jesz cze pa no wa ły tem pe ra tu ry let nie,
za rów no w wo dzie, ja ki i na po wierzch ni,
by ło du żo słoń ca i go rą ce no ce. Dru gi wy -
jazd, któ ry or ga ni zo wa łem w okre sie syl we -
stro wym, prze bie gał we wspa nia łym słoń cu
i tem pe ra tu rach w cią gu dnia do cho dzą -
cych do 16 stop ni, a w słoń cu na wet do 23
stop ni. Oczy wi ście no ce by ły już chłod niej -
sze. Wo da przy po wierzch ni mia ła na wet
19 stop ni, czy li ta ka Chor wa cja w ma ju.
Mo żna nur ko wać w mo krych ska fan drach,
ale gru bych i na pew no z do cie ple niem. Po
No wym Ro ku na stą pi ła zmia na fron tu i tem -
pe ra tu ra spa dła do 8 stop ni, choć w Pol sce
w tym cza sie by ło mi nus 20. Nie wąt pli wą
za le tą wy jaz du zi mo we go jest to, że tu ry -
stów o tej po rze ro ku jest jak na le kar stwo.
Cho cia żby na Azu ra Win dow, la tem zo ba -
czy my tam 200-300 osób. Te raz spa ce ro -
wa ło 20-30 osób. W kil ku miej scach
nur ko wych by li śmy ab so lut nie sa mi, co
oczy wi ście mia ło ko rzyst ny wpływ na
przej rzy stość wo dy. Za tem nie wi dzę po -
wo du, że by nie mo żna by ło tu przy je chać

w okre sie syl we stro wym na fe no me nal ne
nur ko wa nia, tro chę po zwie dzać i skosz to -
wać lo kal nej kuch ni.

Czy la tem, czy je sie nią na pew no war to
od wie dzić Go zo. Nic nie stoi na prze szko -
dzie, aby przy oka zji po je chać choć by na

pół dnia na Mal tę do sto li cy La Val let ta i po -
zwie dzać wspa nia łe for ty fi ka cje.

Po le cam! Tak so bie my ślę, że wró cę tam
jesz cze nie raz!

Ru di Stan kie wicz



http://www.aquasklep.pl
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Po wspa nia łym ro ku 2016 przy szedł
czas re flek sji oraz pod su mo wań te go
nie zwy kłe go okre su w mo im ży ciu.
Dla mnie był to rok pod ha słem pro -
jek tu „Za nu rze nie”, któ ry mia łam
oka zję roz po cząć do kład nie na po -
cząt ku stycz nia 2016 ro ku. Pro jekt
„Za nu rze nie” to pro gram, w któ rym
wraz z gru pą nur ków re ali zo wa łam
eks plo ra cje za chod nio po mor skich
zbior ni ków wod nych w ce lu oba la nia
mi tów lub po twier dza nia za sły sza nych
prze ka zów. W skró cie – spraw dza my
czy pod wo dą ukry te są skar by!

W stycz niu na gry wa li śmy pierw szy od ci -
nek na te re nie by łych Za kła dów Je dwa biu
Wi sko zo we go Wi skord w Szcze ci nie. By ło
bar dzo cię żko, pa mię tam ten dzień jak dziś.
Zdję cia za czę li śmy o 7 ra no, by ło -20 stop -
ni Cel sju sza. W do dat ku oka za ło się, że nie
na gra my wszyst kie go w je den dzień, więc

Projekt Zanurzenie

Prowadząca program wskazuje prawdopodobne miejsce zatopionego obiektu
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spę dzi li śmy tam rów nież na stęp ne dwa dni.
Ale nikt nie mó wił, że bę dzie ła two… Na
nur ków wy bra łam Jac ka Ko wa lew skie go,
któ re go po zna łam w Iń sku i Krzysz to fa Ha -
ra cza z Szko ły Nur ko wa nia Di ve Po int. Wy -
daw cą pro gra mu i ka me rzy stą głów nym
zo stał Woj ciech Wir wic ki. Ro lę ka me rzy sty
po sił ku ją ce go peł nił mój przy ja ciel z li -

ceum, Szy mon Paw lik. Sam pro gram z per -
spek ty wy ka me rzy sty, we dług mnie, wy da -
wał się nud ny. Za pro po no wa łam więc
współ pra cę rów nież An drze jo wi Pod biel -
skie mu i Pio tro wi Kru tu lo wi z Fro ma ir.tv,
któ rzy do dat ko wo wy ko na li cie ka we uję cia
z gó ry, za po mo cą dro nów. Oczy wi ście
mie li śmy rów nież wła sne go fo to gra fa Ada -

ma Myś ków, któ ry uchwy cił ka żdą chwi lę
na pla nie. Wszyst kie zdję cia za pre zen to wa -
ne w tym ar ty ku le są wła śnie je go au tor -
stwa. Oczy wi ście czym był by pro gram bez
go ści – świad ków, któ rzy na pro wa dza ją nas
na pew ne tro py. Po wstęp nym zmon to wa -
niu pi lo ta żo we go od cin ka – zro dzi ła się na -
zwa pro gra mu „Za nu rze nie”. Nasz fo to graf
Adam na mó wił swo ich zna jo mych: gra fi ka

Plany dzialań na Jeziorze Stolsko

Na planie programu “Zanurzenie”

Wyprawa z echosondą w poszukiwaniu wraku



Podczas kręcenia na Jeziorze Stolsko złapala nas burza
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Pio tra Tchórz ko i mu zy ka Mar ka Kru pę, aby
stwo rzy li lo go i mu zy kę prze wod nią do pro -
gra mu. I tak po wstał pierw szy od ci nek.

Miej scem, w któ rym po sta no wi li śmy na -
grać ko lej ną część pro gra mu by ło Je zio ro
Szma rag do we (zbior nik, któ ry jest po zo sta -
ło ścią po ko pal ni kre dy miesz czą ce się w

Szcze ci nie). Nur ko wie zwie dzi li wów czas
po zo sta ło ści ko pal ni, któ rej me try ka się ga
po cząt ku XX w. Po na gra niu dru gie go od -
cin ka, za pre zen to wa li śmy oby dwie pro duk -
cje pod czas ofi cjal nej pre mie ry 6 lu te go
2016 ro ku w Szcze ciń skim In ku ba to rze Kul -
tu ry. Na stęp nie udo stęp ni li śmy od cin ki w
sie ci. W oby dwu tych miej scach zo sta li śmy
bar dzo cie pło przy ję ci.

Trze cią lo ka li za cją, któ rą uwiecz ni li śmy
w pro jek cie by ło Je zio ro Głę bo kie w Szcze -
ci nie. Na si nur ko wie, pod czas po szu ki wań
za to pio ne go wo zu opan ce rzo ne go, na tra fi -
li tam na skrzyn kę amu ni cji ćwi czeb nej.
Nie oby ło się oczy wi ście bez przy gód, gdyż
mu sie li śmy cze kać na po li cję, aby za bez -
pie czy ła na sze zna le zi ska.

Naj bar dziej w mo ich wspo mnie niach i

Współpraca z Norbertem Darazem od prac
podwodnych

Norbert Daraz -  prace podwodne uzywamy echosondy

Nurkowie Krzysztof Haracz i Jacek Kowalewski
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ser cu za pi sał się jed nak od ci nek o La ta ją cej
For te cy B -17 (Fly ing For tress B -17) z je zio -
ra Stol sko. Jest to dla mnie w su mie naj wa -
żniej szy ele ment „Za nu rze nia”, po nie waż o
tym wra ku czy ta łam już bę dąc na stu diach.
Wów czas w ksią żkach i w In ter ne cie du żo
by ło le gend na je go te mat. To, że był i jest
w zbior ni ku by ło pew ne. Jed nak chcia łam
po ka zać, jak za stra sza ją co szyb ko zo sta ła

wy cią gnię ta z nie go więk szość czę ści (nie
mó wię tu taj o le gal nych in spek cjach, tyl ko
o sza brow ni kach, któ rzy nie ste ty, ale wy ry -
wa li je go czę ści z wo dy). Za nim za czę li śmy
na gry wać od ci nek na je zio rze Stol sko,
skon tak to wa łam się z pierw szą oso bą, któ -
ra w la tach 90. wy do by wa ła frag men ty sa -
mo lo tu. By ło to Je rzy Jan czu ko wicz –
le gen da pol skiej pod wod nej ar che olo gii.

Dziś cie pły, star szy pan z ogrom ną wie dzą,
któ rej mu skry cie za zdrosz czę. Wy mie ni li -
śmy się set ka mi ma ili. W kwiet niu, pod czas
krę ce nia pro gra mu „Za nu rze nie”, przy je -
chał, aby nam po móc. By ło to dla mnie bar -
dzo pięk ne po świę ce nie – bo przy je chał aż
z Gdań ska ze swo imi kur san ta mi, aby po -

operatorzy kamerButleeeeee
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być kil ka go dzin z na szą eki pą. Wte dy rów -
nież, mi mo bar dzo wzmo żo nej ostro żno ści,
z pon to nu, któ rym kie ro wa łam, na gle uszło
50% po wie trza… To był je dy ny mo ment, w
któ rym bar dzo się ba łam. Na szczę ście za -
cho wa li śmy z pa sa że ra mi zim ną krew i do -
pły nę li śmy do brze gu.

Ko lej nym miej scem, w któ rym krę ci li śmy
pro gram by ło je zio ro Bar to sze wo. Krą ży ły
tam le gen dy o za to pio nym po jeź dzie pan -
cer nym. Nie ste ty, nic nie od na leź li śmy, za
to w kil ku miej scach nasz so nar re ago wał
dość dziw nie. Kil ka dni póź niej oka za ło się,
że w miej scu, gdzie nasz nu rek po szu ki wał,

by ła nie wiel ka ilość nie wy bu chów. Na stęp -
ne od cin ki rów nież w ja kiś spo sób przy po -
mi na ły, że to co ro bi my, mi mo że bar dzo
uwa ża my, jest dla osób o ner wach ze sta -
li... 

W ko lej nym eta pie zgłę bia li śmy ta jem ni -
ce jed nej z szcze ciń skich Ce men to wa ni
Stern. W 1862 r. za spra wą Gu sta wa Adol -
fa To epf fe ra, sta ła się ona jed nym z po tę -
żniej szych im pe riów prze my sło wych w
Niem czech. Po zo sta ło ści po To epf fle rach w
szcze ciń skiej dziel ni cy Zdro je mo żna zna -
leźć bar dzo wie le. Co cie ka we, sieć dróg
bie gną cych przez pusz czę nie ró żni się
zbyt nio od dróg pro wa dzą cych do re zy den -
cji czy do ce men tow ni, co spra wia, że są to
miej sca wciąż do stęp ne i przy cią ga ją ce eks -
plo ra to rów. 

Zza kulisów z gościem o tunelach

Zza kulisów z gościem
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Po za koń cze niu na gry wa nia od cin ka o
Ce men tow ni Stern zo sta li śmy za pro sze ni do
pro jek tu: „Je zio ro Ta jem nic”, któ re jest re -
ali zo wa ne w Draw sku. Wy bra li śmy się tam
i na krę ca li śmy dwa od cin ki: o Je zio rze
Draw sko oraz o Pa ła cu w Siem czy nie.
Ostat nim miej scem, w któ rym krę ci li śmy
od ci nek by ły te re ny zwią za ne z Bi twą o

Szcze cin, przez któ re pro wa dził nas re gio -
nal ny pa sjo nat i hi sto ryk Mi chał Rem bas.
Jak za uwa ży li ście dro dzy Czy tel ni cy, po -
wsta ło dzie sięć cie ka wych od cin ków do ty -
czą cych hi sto rii na sze go re gio nu.
Więk szość epi zo dów two rzy li śmy w Szcze -
ci nie, ze wzglę du na lo kal ny pa trio tyzm.
Do dat ko wo, od po cząt ku paź dzier ni ka

2016 r. do dzi siej sze go dnia, nasz pro gram
jest wy świe tla ny na ogól no pol skim pro gra -
mie Ad ven tu re HD. I my ślę, że to jest wy -
star cza ją cy do wód na to, że pro gra my,
któ re uświa da mia ją nam, ja ką ma my pięk ną
hi sto rię – przy cią ga ją. 

Rok 2016 uwa żam za uda ny. Wraz z
przy ja ciół mi z pro gra mu ma rzy my, że na -
stęp ne se zo ny pro jek tu „Za nu rze nie” bę -
dzie my mo gli re ali zo wać w in nych
za kąt kach wo je wódz twa za chod nio po mor -
skie go, a na wet w ca łej Pol sce… Tym cza -
sem za pra szam Was dro dzy Czy tel ni cy na
stro nę www.za nu rze nie.pl, gdzie bę dzie cie
mo gli zo ba czyć wszyst kie do stęp ne od cin ki.

Na rok 2017 pa trzę z uśmie chem na
ustach. Już wiem, że bę dzie to ko lej ny rok
krę ce nia ma te ria łów do pro gra mu „Za nu -
rze nie”. Ale tym ra zem po za za chod nio po -
mor skim – przy naj mniej ta ki jest nasz cel.
A do Was mam ogrom ny apel. Je śli je ste ście
chęt ni do współ pra cy – pisz cie śmia ło do
re dak cji. Oni po kie ru ją Was do nas. A te raz
ży czę Wam Szczę śli we go No we go Ro ku,
aby ten rok był lep szy od po przed nie go!

Na ta lia Ka sow ska

Fot.: Adam Myś ków
Kręcimy w Pałacu Siemczyno
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Safari nurkowe
w Chorwacji

Weekend majowy
29.04-6.05.2017
Luksusowa łódź

typu safari
Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl

tel.601321557
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http://www.nalofoty.pl
http://nuras.info/index.php?reklama,18
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
http://4divers.pl/
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Hi sto ria upad ku La ta ją cej For te cy B -17
do je zio ra Stol sko

Jest 21 czerw ca 1944 ro ku. Prze gra na
Nie miec, choć wy da je się prze są dzo na, nie
spra wia, że lot ni cy z Luft waf fe za mie rza ją
ko mu kol wiek od pusz czać. Ich ofia rą sta je
się La ta ją ca For te ca B -17, któ ra jest bo ha te -
rem te go ar ty ku łu. Uczest ni czy ła ona w mi -
sji prze pro wa dzo nej 29 ma ja 1944 w

na lo tach na za kła dy lot ni cze w Po zna niu.
Ze wzglę du na nie ko rzyst ne wa run ki po go -
do we osta tecz nie wszyst kie bom bow ce zo -
sta ją skie ro wa ne na cel za stęp czy: Ber lin.
Gdy do cie ra ją do ce lu – roz pę tu je się pie -
kło. Po ja wia ją się smu gi kon den sa cyj ne i
eks plo zje wy bu chów ar ty le rii prze ciw lot ni -
czej. Ame ry ka nie po nie śli wów czas du żo
strat: 17 ma szyn, 150 uszko dzo nych sa mo -

lo tów po wró ci ło do baz. La ta ją ca For te ca z
je zio ra Stol sko na le ża ła do po wy ższe go
szy ku. Zo sta ła ostrze la na przez licz ne nie -
miec kie my śliw ce i mu sia ła ode rwać się od
gru py bom bow ców. Wraz za nią ru szy ły
nie miec kie my śliw ce. Praw do po dob nie pi -

Wrak bombowca B-17
w jeziorze Stolsko

Star si miesz kań cy miej sco wo ści Sto lec wspo mi na ją, że w la tach osiem -
dzie sią tych przy je cha ły woj ska ro syj skie, któ ry wy do by wa ły frag men ty ta jem -
ni cze go sa mo lo tu. Wów czas te ren pla ży był za mknię ty dla wszyst kich, a na
po mo stach le ża ły szcząt ki sa mo lo tu. W la tach póź niej szych, gdy już mo żna
by ło swo bod nie pły wać łód ką po akwe nie, pe wien star szy miesz ka niec Stol -
ska wspo mi na, że kie dyś pod czas ło wie nia ryb za ha czył o coś na dnie. Gdy
szar pał węd ką, na po wierzch ni po ja wi ły się pla my ole ju. Już dziś wia do mo,
że spo czy wa ły tam sil ni ki sa mo lo tu.

Archiwalne zdjęcie Latających Fortec B- 17
Źródło: : http://lotniczapolska.pl/B- 17- Latajaca-
Forteca- z- Jeziora- Stolsko,34513
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lot B -17 chciał się ra to wać i uciec do neu -
tral nej Szwe cji. Jed nak nie uda ło mu się i
sa mo lot zo stał ze strze lo ny. Kie ru jąc się w
stro nę zie mi, za pa lił się. W mię dzy cza sie
pa sa że ro wie sa mo lo tu za czę li wy ska ki wać.
Za ło ga, po za jed nym człon kiem, mia ła wię -

cej szczę ścia, po nie waż zdą ży ła opu ścić sa -
mo lot i do sta ła się tyl ko do nie wo li. Je den z
ostat nich – Amos Es tra da (strze lec ogo no wy
ob słu gu ją cy dwa dzia ła) zo stał za bi ty w po -
wie trzu. Zwle kał z wy sko cze niem z sa mo -
lo tu, po nie waż je den z je go bu tów
za kli no wał się we wła zie sa mo lo tu. On ja -

ko je dy ny miał żo nę i dzie ci. Resz ta to by li
ka wa le ro wie.

Sa mo lot B -17 – naj le piej zna ny bom bo -
wiec z cza sów dru giej woj ny świa to wej

Fly ing For tress B -17 był sil nie uzbro jo -
nym sa mo lo tem. Miał 13 ka ra bi nów ma szy -
no wych, ogrom ny udźwig bomb (2200 kg).

Formacja samolotów B- 17 w powietrzu. Źródło:
http://lotniczapolska.pl/B- 17- Latajaca- Forteca- z-
Jeziora- Stolsko,34513

Samolot B17. 
Źródło: http://www.muzeum.kolobrzeg.pl/

Od lewej: Thomas J. Fitzgerald, Robert E O' Bannon, Nathan L. Bartman, Arnold J. Ostwald.
Zdjęcie z materiałów zebranych przez Michała Mucha z Aircraft M.I.A. Project.
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Zo stał rów nież za pro jek to wa ny tak, aby
wy trzy mać po wa żne uszko dze nia. Od
1935 ro ku do ma ja 1945 wy pro du ko wa no

12 732 sa mo lo ty B -17, z cze go oko ło 4 700
zo sta ło ze strze lo nych w ró żnych oko licz no -
ściach, co sta no wi 37% strat. Mi mo to zdo -

był przy do mek sa mo lo tu nie znisz czal ne go.
Eks plo ra cja Gdań skie go Klu bu Płe two -

nur ków Re kin

Fragmenty latającej fortecy w Jeziorze Stolsko. Autor zdjęcia Piotr Wit – członek stowarzyszenia
modelarzy szczecińskich „Szczeciński Paprykarz Modelarski



Jezioro Stolsko robione z plaży                                                                                                  fot. Adam Myśków



Jezioro Stolsko robione z plaży                                                                                                  fot. Adam Myśków



Jezioro Stolsko robione z plaży                                                                                                  fot. Adam Myśków
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Nad je zio rem Stol sko by ło wie le eks pe -
dy cji, któ re mia ły na ce lu okre śle nie, ja ki sa -
mo lot le ży w wo dzie. W la tach 90. Gdań ski
Klub Płe two nur ków Re kin roz po czął wie lo -
let nią eks pe dy cję nur ko wą. To wła śnie
dzię ki dzia ła niom pre ze sa po wy ższe go klu -
bu – Je rze go Jan czu ko wi cza – wrak bom -
bow ca zo stał zi den ty fi ko wa ny. Bom bo wiec
B -17, o nu me rze 44-6117, był no wym, po -
zba wio nym ka mu fla żu sa mo lo tem, któ ry

wszedł do słu żby w ma ju 1944 r. Ma szy na
uczest ni czy ła w czte rech lo tach bo jo wych,
dwa ra zy nad Ham bur giem i dwa ra zy nad
Bor de aux. W cza sie jed ne go z lo tów bo jo -
wych sa mo lot uległ po wa żne mu uszko dze -
niu. Nie zbęd ne sta ło się wy ko rzy sta nie
ele men tów po cho dzą cych z in ne go sa mo -
lo tu, po kry te go stan dar do wym jed no li tym
ko lo rem oliw ko wym. Dla te go nur ko wie z
Gdań skie go Klu bu Re kin na tknę li się na po -

Akcja inwentaryzacji Jeziora Stolsko w poszukiwaniu części latającej fortecy w kwietniu 2016 roku. W
akcji brało udział Muzeum Motoryzacji i Wojskowości w Tanowie, Ekipa programu Zanurzenie, Centrum
Nurkowe Dive Point, Gdański Klub Płetwonurków Rekin z prezesem Jerzym Janczukowiczem. 

fot. Adam Myśków

Natalia Kasowska, wraz z nurkami i Jerzym
Janczukowiczem omawiają plan inwentaryzacji
jeziora w poszukiwaniu szczątek wraku Latającej
Fortecy B17

Przygotowanie sprzętu nurkowego, warto zwrócić
tu uwagę na sprzęt do prac podwodnych
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kry te oliw ko wą far bą skrzy dło. W kon se -
kwen cji ma szy na mia ła nie ty po wy dwu ko -
lo ro wy ka mu flaż.

Pro jekt Za nu rze nie
W 2016 ro ku gru pa fil mo wa pro jek tu

„Za nu rze nie” po twier dzi ła, że reszt ki wra ku
sa mo lo tu na dal po zo sta ją w je zio rze Stol -
sko. Dzia ła jąc wraz z Gdań skim Klu bem
Płe two nur ków Re kin oraz z Mu zeum Mo -

Zwodowanie nurków do wody i nurka od prac
podwodnych

fragmentów B17 z Jeziora Stolsko przez Gdański
Klub Płetwonurków Rekin. 

fot. Jerzy Janczukowicz 

fragment skrzydła samolotu wydobytego w latach dziewięćdziesiątych



Nuras.info 1/2017

74

Widoczność w jeziorze nie przekracza zazwyczaj
50 cm. 

fot. Paweł Chęciński 
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to ry za cji i Woj sko wo ści w Ta no wie, eki pa
za ję ła się po szu ki wa niem frag men tów sa -

mo lo tu, któ re po zo sta ły jesz cze na dnie je -
zio ra. Pod czas tej eks plo ra cji od na le zio no

Fragment blachy ze skrzydła samolotu. Wiele mieszkańców miejscowości Stolec posiada takie fragmenty
samolotu. 

fot. Szymon Pawlik

Fragmenty Pałacu von Raminow 
fot. Adam Myśków

Podgląd z drona na aktualne działania podczas
eksploracji Jeziora Stolsko przez grupę nurków w
2016 roku 

fot. Adam Myśków
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miej sca, w któ rych znaj du ją się szcząt ki.
Po bra no rów nież prób ki blach do do kład -
niej szej iden ty fi ka cji. Istot ne jest rów nież,
że choć Stol sko ma głę bo kość trzech me -
trów, pod ty mi trze ma me tra mi nur ko wie
za uwa ży li pię cio me tro wą gru bą war stwę
mu łu. Pod ko niec ro ku 2016 Mu zeum Mo -
to ry za cji i Woj sko wo ści w Ta no wie wy stą -
pi ło o zgo dę na wy do by cie La ta ją cej

For te cy B -17. W naj bli ższym cza sie zo sta ną
pod ję te kro ki, aby osta tecz nie wy do być
wszyst kie frag men ty B -17 po zo sta łe w je -
zio rze Stol sko.

Mo del La ta ją cej For te cy B -17
Szcząt ka mi sa mo lo tu B -17 po zo sta wio -

ne go w je zio rze Stol sko za in te re so wał się
rów nież Klub Mo de lar ski Pa pry karz Szcze -
ciń ski. Je den z je go człon ków, Piotr Wit,
stwo rzył mo del ame ry kań skie go bom bow -
ca. Dzię ki te mu mo żna zo ba czyć, jak wy -
glą dał ten sa mo lot przed je go ostat nim
lo tem.

Na ta lia Ka sow ska

Cmentarz w Stolsku         fot. Adam Myśków Cała grupa uczestnicząca w przedsięwzięciu

Pla my ole ju w pew nej czę ści je zio ra. To wła śnie
do kład nie w tym miej scu pod wo dą w mu le le żą
frag men ty la ta ją cej for te cy z uszko dzo ny mi sil ni -
ka mi. 

fot. Adam Myś ków
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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.

Redakcja Magazynu 
Nuras.info - kontak:
wydawnictwo@nuras.info
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Rok 2016 dla Ko mi sji Dzia łal no ści
Pod wod nej był wy jąt ko wy, był bo -
wiem ro kiem ju bi le uszo wym. Ob cho -
dzi li śmy 60- le cie po wsta nia na szej
or ga ni za cji, co ozna cza, że był to
okres cię żkiej i wzmo żo nej, ale bar -
dzo sa tys fak cjo nu ją cej pra cy, nie za -
wsze zwią za nej z mo żli wo ścią
ob co wa nia z przy ro dą i eks plo ra cją
pod wod nych głę bin. Jed nak, jak co
ro ku, in struk to rzy i płe two nur ko wie
KDP spę dzali naj wię cej cza su nad i
pod wo dą, co za owo co wa ło nada -
niem ty się cy upraw nień re kre acyj nych
i spe cja li stycz nych. W 2016 się dzia -
ło…

Uro czy sto ści 60-le cia KDP
Nie spo tka li śmy się, jak co ro ku od lat na

po cząt ku stycz nia, na Zlo cie in struk to rów,
le ka rzy i dzia ła czy KDP na Ka la tów kach.

Chcąc ob cho dzić na sze wiel kie świę to w
wy jąt ko wej at mos fe rze, na miej sce ju bi le -

uszu, a za ra zem zlo tu, wy bra li śmy prze -
pięk nie po ło żo ny, mię dzy dwo ma je zio ra -

Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK
Podsumowanie 2016 r.

fo t. Mi chał Mi ku ła
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mi, Ho tel Za mek Ryn. Ter min prze su nę li -
śmy ze stycz nia na kwie cień.

Po czą tek ro ku to żmud ne i szcze gó ło we
pra ce zwią za ne z przy go to wa niem ju bi le -
uszu, czy li po zy ska nie cie ka wych i war to -
ścio wych pre le gen tów, a ta kże za pro jek to-
wa nie uni ka to wych pa miąt ko wych me da li,

sta tu etek, ko szu lek, dłu go pi sów i in nych ga -
dże tów.

Uro czy sto ści Ju bi le uszu 60-le cia wraz ze
Zlo tem in struk tor skim od by ły się w dniach
7-10 kwiet nia. Ilość uczest ni ków prze ro sła
na sze ocze ki wa nia, bo pro gram i ran ga im -
pre zy przy cią gnę ły do Zam ku Ryn po nad

dwu stu trzy dzie stu go ści. W pią tek ra no
Zlot in struk to rów ofi cjal nie otwo rzył Prze -
wod ni czą cy KDP Mi chał Gór ny, któ ry w
swo im wy stą pie niu przy wi tał wszyst kich
go ści oraz pod su mo wał 2015 rok oraz 60
lat funk cjo no wa nia KDP ja ko li de ra i twór -
cę nur ko wa nia re kre acyj ne go w Pol sce.

fot. KDP
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Mar cin Dą brow ski, wi ce prze wod ni czą cy
ds. szko le nia, pod su mo wał szko le nie w
2015 ro ku oraz przed sta wił kie run ki na
2016 r. Mar cin Ka sprzak, se kre tarz KDP,
zre fe ro wał te mat „Ja ko ści i Bez pie czeń -
stwa”. Od by ła się rów nież obro na prze wo -
du M3 Mar ci na Waj dy ka – „Płe two nu rek
po szu ki wacz – wy do byw ca KDP/CMAS –
no wy pro gram i pre zen ta cje szko le nio we”.

Na stęp nie do póź ne go wie czo ra trwa ły
wy kła dy i pre lek cje, któ re po pro wa dzo ne by -
ły przez sła wy nur ko wa nia: „Po wrót do Klin -
ger ta” – Ka ri na Ko wal ska, Ju sty na Wa siak,
„Al go ryt my cza su rze czy wi ste go, co to jest?
Za le ty?” – inż. At ti lio Pia cen te, „Roz wa ża nia
o me dy cy nie nur ko wej – te raź niej szość i
przy szłość” – prof. Fran ti sek No vo me sky,
„Mek syk – tu ry sty ka, pro jek ty i szko le nia ja -
ski nio we” – Krzysz tof Star naw ski. Wie czo -
rem część nie ofi cjal na, któ ra z dzie dziń ca
zam ko we go prze nio sła się do pod zie mi z
klu bem noc nym i dys ko te ką, gdzie roz mo wy
i dys ku sje skoń czy ły się póź ną no cą. W so bo -
tę do obia du wy kła dy po pro wa dzi li: „Uczysz
nur ko wać – ucz fo to gra fo wać, czy li co ka żdy
in struk tor mu si wie dzieć o fo to gra fii pod wod -
nej?” – Piotr Stós, „In no wa cje w kom pu te rach
nur ko wych” – inż. At ti lio Pia cen te „Ewo lu cja

de kom pre sji” – dr hab. Ja cek Kot, „Współ -
cze sne mo żli wo ści hy dro gra fii w za kre sie

po szu ki wa nia i iden ty fi ka cji obiek tów pod -
wod nych” – Da riusz Gra biec.

O go dzi nie 17.00 roz po czę ła się se sja ju -
bi le uszo wa, w któ rej udział wzię ło po nad
dwu stu za pro szo nych go ści. Po ofi cjal nym
roz po czę ciu i przy wi ta niu go ści przez Mi -

cha ła Gór ne go przy stą pio no do wrę cze nia
pa miąt ko wych sta tu etek i me da li 60-le cia
KDP oraz me da li i dy plo mów PTTK. W se -
sji ju bi le uszo wej udział wzię li mię dzy in ny -
mi: Do rad ca Pre zy den ta An drze ja Du dy –
Piotr No wac ki, Se kre tarz Ge ne ral ny CMAS
Has san Bac co uche, Prze wod ni czą cy CRA -
SA Va len tin Sta she vsky.

fot. KDP
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Po czę ści ofi cjal nej go ście roz po czę li
świę to wa nie ob cho dów 60-le cia, pod czas
kon cer tu ze spo łu GLASS GO. Był to wy jąt -
ko wy czas to wa rzy skich roz mów, tań ców i
za ba wy do bia łe go ra na.

Bar dzo dzię ku je my Wam za obec ność
pod czas tak wa żne go dla nas wy da rze nia i
za an ga żo wa nie w roz wój Ko mi sji Dzia łal -
no ści Pod wod nej. Szcze gól nie dzię ku je my
tym jed nost kom, któ re re pre zen to wa ne by -

ły na Ju bi le uszo wym Zlo cie przez swo ich
Dzia ła czy.

At mos fe rę i krót ką re la cję 60-le cia KDP
mo że cie zo ba czyć na fil mie na krę co nym
przez FREE FROG TV.

fot. KDP
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https://vi meo.com/177163980
Tar gi, Kon fe ren cje, Kon gre sy, De mo -

days, Kon kur sy, Wy pra wy…
Od po cząt ku 2017 ro ku za an ga żo wa li -

śmy się w dzia łal ność pro pa gu ją cą nur ko -
wa nie w Klu bach Ko mi sji Dzia łal no ści
Pod wod nej. Ja ko KDP uczest ni czy li śmy w
Tar gach Wiatr i Wo da oraz Pod wod na
Przy go da. Jak co ro ku, na sze Klu by i Cen tra
Nur ko we mo gły przed sta wiać swo ją bo ga -
tą ofer tę szko le nio wą oraz pro po zy cje tu ry -
sty ki pod wod nej kra jo wej i za gra nicz nej.

Wspól nie z AKP KRAB AGH dwu krot nie
or ga ni zo wa li śmy warsz ta ty, pre lek cje i
wspól ne bez piecz ne nur ko wa nia w Ka mie -
nio ło mie Za krzó wek pod czas or ga ni zo wa -
nych tam De mo days.

Przed sta wi cie le KDP/CMAS bra li udział
w świa to wym kon gre sie CMAS w Rzy mie,
w któ rym uczest ni czy li re pre zen tan ci z ca -
łe go świa ta. Na szą fe de ra cję re pre zen to wa -
li Prze wod ni czą cy KDP Mi chał Gór ny i
Wi ce prze wod ni czą cy KDP Mar cin Dą -
brow ski. Pod czas kon gre su od by ły się bar -

dzo wa żne spo tka nia z Pre zy dent CMAS
An ną Arz ha no vą i Se kre ta rzem CMAS Has -
sa nem Bac co uche, któ rzy po twier dzi li bar -
dzo sil ną po zy cję KDP za rów no w Pol sce,
jak i na świe cie. Na kon gre sie ogło szo no
ran king naj ak tyw niej szych fe de ra cji kra jo -
wych TOP 10, gdzie ko lej ny rok z rzę du
zna la zła się KDP. Wy so ka po zy cja i awans
z ósme go na szó ste miej sce w ilo ści wy da -
nych cer ty fi ka tów po zwo li ła umoc nić po -
zy cję KDP w świa to wym i eu ro pej skim
CMAS.

Mar cin Dą brow ski – wi ce prze wod ni czą -
cy ds. szko le nio wych – brał udział w spo -
tka niu Ko mi te tu Tech nicz ne go CMAS.W
spo tka niu uczest ni czy li je go człon ko wie
oraz Prze wod ni czą cy Fe de ra cji Wę gier dr
NyíriIváni Se kre tarz Ge ne ral ny CMAS Has -
san Bac co uche. Pod czas spo tka nia oma -
wia no w szcze gól no ści za gad nie nia z
za kre su edu ka cji i ma te ria łów szko le nio -
wych m.in. do ty czą ce wy da nia pre zen ta cji
i pod ręcz ni ka do kur su P1. Prze wod ni czą cy
fe de ra cji wę gier skiej opi sał pla ny wdro że -
nia pły wa nia szyb kie go w płe twach na
igrzy ska olim pij skie w 2024 ro ku. Po ru sza -
no rów nież kwe stie zwią za ne z we ry fi ka cją
stan dar dów uzy ski wa nia stop nia In struk to ra

fot. AKP KRAB AGH
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M3. Pod czas spo tka nia omó wio no po stęp
prac nad szko le niem na obie gu za mknię tym
oraz o mo żli wo ści przy stą pie nia CMAS do
RE SA. Przed sta wio no ta kże spra woz da nie z

pro jek tu, któ ry CMAS ob ję ło pa tro na tem,
do ty czą ce go eks plo ra cji wra ków w Ju tlan -
dii, w 100 rocz ni cę bi twy.

Pod ko niec ro ku ogło si li śmy na na szym

fan pa ge‘u CMAS Pol ska ko lej ną edy cję kon -
kur su „Zdję cie na ka len darz KDP”. Jak co
ro ku, do wy gra nia by ły cen ne na gro dy
ufun do wa ne przez Tech ni kę Pod wod ną,

fot. KDP
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Ubez pie cze nia Nur ko we – ER GO HE STIA,
Kwark, cy fro we.pl oraz KDP.

Dwu krot nie ze spół płe two nur ków, skła -
da ją cy się z na ukow ców Uni wer sy te tu War -
miń sko -Ma zur skie go w Olsz ty nie i
dzia ła czy Pod ko mi sji Na uko wej Ko mi sji

Dzia łal no ści Pod wod nej ZG PTTK, pro wa -
dził pod wod ne ba da nia ro ślin no ści Mor -
skie go Oka i Wiel kie go Sta wu pod Ry sa mi.

Skar to wa no ca łe Mor skie Oko i otrzy ma -
no cie ka we wy ni ki, któ re obec nie są przy -
go to wy wa ne do pu bli ka cji.

Szko le nie…
Dzia łal ność szko le nio wą re ali zo wa li śmy

w ra mach kur sów cen tral nych pro wa dzo -
nych przez ka drę in struk to rów M3 oraz spe -
cja li stów w dzie dzi nie nur ko wa nia.
In struk to rzy KDP prze pro wa dzi li mię dzy in -

fot. Marcin Dąbrowski
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ny mi kur sy dla in struk to rów M1 i M2, ni -
trok su pod sta wo we go i za awan so wa ne go,
nur ko wa nia noc ne go, wra ko wo – mor skie -
go, na wi ga cji pod wod nej, w su chych ska -
fan drach, płe two nur ka eko lo ga,
eks plo ra to ra, kon fi gu ra cji bocz nej, itd.

Uru cho mi li śmy rów nież kur sy in struk to -
ra sku te ro we go oraz przy go to wa nia mie sza -

nin od de cho wych. Pra ca dy dak tycz na oraz
za an ga żo wa nie ka dry spo wo do wa ła roz wój
ka dry KDP o po nad sto no wych spe cja li za -
cji i kwa li fi ka cji in struk tor skich. Od 2017
ro ku zgło sze nie na kur sy cen tral ne od by -
wać się bę dzie dro gą elek tro nicz ną, po -
przez for mu la rze na na szej stro nie
in ter ne to wej. Nie ma po trze by wy sy ła nia
do ku men tów pocz tą.

Pod ko niec ro ku Ko mi sja prze gło so wa ła
no we pro gra my szko le nio we na rok 2017.
Pro gra my zo sta ły prze re da go wa ne oraz
zmie nio no sza tę gra ficz ną, for mat na A4 i
spo sób mon ta żu po szcze gól nych stron.
Wy mia na pro gra mu, czy jed nej stro ny, nie
bę dzie wy ma ga ła zmia ny ca łe go pro gra mu.
Mo du ło we po dej ście do pro gra mów po -
zwa la na zmia nę lub do da nie no wych stop -

KLIK
NIJ

fot. KDP

http://nurasinfo.pl/Kalendarz_KDP_2017_wybrany.pdf
http://nurasinfo.pl/Kalendarz_KDP_2017_wybrany.pdf
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ni. KDP pla nu je wy da wa nie raz w ro ku ak -
tu ali za cji, któ ra bę dzie prze sy ła na do in -
struk to rów. Na na szej stro nie do stęp ne są

wer sje PDF, któ re mo żna wy ko rzy stać w
urzą dze niach mo bil nych, je śli nie ma my
mo żli wo ści ko rzy sta nia z pro gra mów w for -

ma cie dru ko wa nym A4. Do pro gra mów do -
łą czo no rów nież do ku men ty, któ re in struk -
tor po wi nien wy peł nić pod czas kur su.

fot.  Patryk Marcinkowski
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Zmo dy fi ko wa ny zo stał pro gram kur su
P2, któ ry do pa so wa no do wy mo gów i pro -
gra mu CMAS. Usu nię to z pro gra mu szko le -
nia wy nu rza nie z za trzy ma nym od de chem
z głę bo ko ści 20 m, do da no trzy nur ko wa -
nia, po kur sie płe two nu rek P2 nie mo że
nur ko wać de kom pre syj nie.

Pod ko niec 2016 ro ku KDP wdro ży ła do
wy ko rzy sta nia pre zen ta cje szko le nio we do
kur su Płe two nur ka Try mik so we go (PT1).
Pre zen ta cje opra co wał in struk tor M3 Adam
Słuc ki.

Opra co wa na zo sta ła rów nież an kie ta ze
szko leń cen tral nych or ga ni zo wa nych przez
KDP, któ rej ce lem jest zwięk sze nie ja ko ści
kur sów pro wa dzo nych przez ka drę cen tral ną.

Pla ny na 2017…
W 2017 ro ku wra ca my na Ka la tów ki,

fot. KDP
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gdzie spo tka my się na zlo cie in struk to rów KDP. Na na szym
fan pa ge‘u ogło si my kon kurs fo to gra ficz ny „Zdję cie na ka len -
darz KDP/CMAS”, dla te go już te raz rób cie zdję cia znad i
spod wo dy.

W pla nach ma my rów nież wspól ne spo tka nia w ra mach
tar gów Wiatr i Wo da oraz Pod wod na Przy go da, De mo days i
kon fe ren cji nur ko wych. Do dat ko wo w tym ro ku pla nu je my
uczest nic two w VII edy cji Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Nur -
ko wa nia Wra ko we go w War sza wie (11 lu te go, Uni wer sy tet
War szaw ski) oraz w Kon fe ren cji Bal tic tech w Gdy ni 2017
(25-26 li sto pa da).

Na po cząt ku br. za mie rza my wdro żyć E -cer ty fi kat
KDP/CMAS, któ ry jest po wstęp nych te stach. Pla nu je my rów -
nież wpro wa-  dze nie do ście żki szko le nio wej KDP pro gra mu
szko le nia osób z nie peł no spraw no ścią ru cho wą. Przy go to wu -
je my już ko lej ne wy pra wy do Do li ny Pię ciu Sta wów i do
Wiel kie go Sta wu w Kar ko no skim Par ku Na ro do wym.

Pod ko niec ro ku za kła da my wy da nie pod ręcz ni ka Płe two -
nu rek P2 KDP/CMAS au tor stwa Krzysz to fa Roj ka.

Bę dzie my uczest ni czy li w kon gre sie wy bor czym za rzą du
CMAS, któ ry od bę dzie się pod ko niec kwiet nia.

Oczy wi ście w ro ku 2017, jak za wsze, pla nu je my cię żką
pra cę szko le nio wą, w ra mach kur sów cen tral nych, na któ rych
za wsze kie ru je my się mak sy mą „Ja kość i Bez pie czeń stwo”.

Na wszyst kie im pre zy i kur sy ser decz nie za pra sza my ca łą
Brać Nur ko wą. Śledź cie na szą stro nę www.cmas.pl oraz fan -
pa ge CMAS Pol ska, gdzie bę dzie my pu bli ko wać wszyst kie in -
for ma cje.
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Mar cin Waj dyk

In struk tor M3 KDP/CMAS.

Czło nek KDP ZG PTTK 

m.waj dyk@cmas.pl

http://www.wioskasos.org


http://aquadiver.pl
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Pod su mo wu jąc nie daw no mi nio ny
rok jest oka zja i po wspo mi nać, i po -
snuć pla ny na wła śnie roz po czy na ją -
cy się 2017. W ubie głym ro ku by ły
za rów no suk ce sy, jak i pla ny, któ rych
nie uda ło się zre ali zo wać. Tym sa -
mym prze cho dzą na na stęp ny rok, bo
nie od pusz cza my pew nych te ma tów i
ca ły czas sta ra my się ak tyw nie spę -
dzać czas – nur ku jąc, gro to ła żąc,
wspi na jąc się itd. 

Rok SPE LE Onur ko wy za czę li śmy od ak -
cji tre nin go wej w ta trzań skiej ja ski ni Ka -
spro wa Ni żna. Dwo ma ze spo ła mi nur ków
po dwie oso by, Ma te usz Po pek i Ma riusz
Lin ke oraz Ku ba Ma cie jew ski i ja, pla no wa -
li śmy do trzeć za Sy fon War sza wia ków.
Wspie ra ła nas po tę żna gru pa gro to ła zów ze
Spe le oklu bu Biel sko -Bia ła, gdyż lo gi stycz -
nie jest to dość skom pli ko wa na ak cja. Ca ły
sprzęt dla czte rech nur ków trze ba prze -
trans por to wać przez krę te i miej sca mi cia -
sne ko ry ta rze su che, co zaj mu je ład nych

kil ka go dzin. Na stęp nie po zo sta je już tyl ko
nur ko wać, prze pla ta jąc po ko ny wa nie pod -
wod nych ko ry ta rzy z par tia mi su chy mi wy -
stę pu ją cy mi po mię dzy sy fo na mi. Jest tam i
wspi nacz ka w sprzę cie nur ko wym, i pod -
cho dze nie pod wo do spa dy, i prze ci ska nie
się pod wo dą przez wą ski otwór Sy fo nu

Mu min ków. Oby dwa na sze ze spo ły do tar ły
do sa li za Sy fo nem War sza wia ków. Jest to
naj dłu ższy sy fon w Pol sce, li czy 333 m dłu -
go ści. Jest bar dzo cie ka wie ukształ to wa ny i
nur ko wa nie tam to praw dzi wa przy jem -
ność, mi mo że wo da ma tem pe ra tu rę za le -
d wie 3 stop ni Cel sju sza. Po za koń czo nej

SPELEOnurkowanie i Honzo Dive 2016

Autor w Alchichica                                                           fot. Piotr Karpiński
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ak cji oczy wi ście ca ły sprzęt na le ży z ja ski -
ni re trans por to wać. Ta kie ak cje roz kła da my
na kil ka dni, by mieć si łę na ko lej ne kro ki.
Pod czas te go wy jaz du zro bi li śmy ta kże
szyb ką ak cję nur ko wą w j. Dud ni ca. Tu
nur ko wał ta kże Mi chał Sma ga – by ło to je -
go pierw sze nur ko wa nie w ja ski ni, ale ja ko

ab sol went Warsz ta tów SPE LE Onur ko wa nia
po ra dził so bie do sko na le.

Lu ty mi nął szyb ko na przy go to wa niach
do wy pra wy eks plo ra cyj nej PKN w Mek sy -
ku, a ta kże na przy go to wy wa niu pre lek cji
na Tar gi Wiatr i Wo da. Tuż po mar co wych
tar gach wraz z Pio trem Kar piń skim po le cie -

li śmy do Mek sy ku. Sta no wi li śmy pol ski ak -
cent Proy ec to Kar sto lo gi co Na cio nal (PKN)
– pro jek tu, któ re mu sze fu je mój mek sy kań -
ski przy ja ciel, nu rek ja ski nio wy i gro to łaz,
a ta kże wy kła dow ca geo lo gii na Uni wer sy -
te cie Mek sy ku (UNAM), dr Ra fa el Lo pez. Je -
go ce lem jest eks plo ra cja sy fo nów
znaj du ją cych się na dnie głę bo kich ja skiń
w gó rach Sier ra Ne gra. Wy pra wa by ła bar -
dzo owoc na, nie ste ty na dal nie mo żna opu -
bli ko wać zdjęć uka zu ją cych na sze
dzia ła nia, z uwa gi na pierw szeń stwo Na tio -
nal Geo gra phic, któ ry był głów nym spon so -
rem wy pra wy. Po zo sta je mi tyl ko
wspo mnieć, że dzia ła li śmy w głę bi ja skiń
To pi zatl, Xo co tlat i Su me de ro del Rio Xo co -
tlat zlo ka li zo wa nych w gó rach Sier ra Ne gra,
w sta nie Pu ebla, któ rych otwo ry znaj du ją
się na wy so ko ści bli sko 2000 m n.p.m. Pod -
czas wy pra wy uda ło się od kryć 500 m pod -
wod nych ko ry ta rzy: 400 m w dzie wi czym
wy wie rzy sku w j. To pi zatl, 70 m w ni gdy
do tąd nie ba da nym sy fo nie w głę bi j. To pi -
zatl, 30 m sy fo nu w j. Xo co tlat i 70 m su -
chej stud ni za tym sy fo nem, przy czym
znaj du je się on na głę bo ko ści -330 m. J. Su -
me de ro del Rio Xo co tlat oka za ła się nie dro -
żna na oko ło -200 m, mi mo że wło ży li śmy

Autor w Actun Ha                                                            fot. Piotr Karpiński
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du żo wy sił ku, by ją udro żnić. Wszyst ko
obi ja li śmy i po rę czo wa li śmy pod czas wy -
pra wy, co za bie ra ło spo ro cza su i ener gii,
jed nak by ło je dy nym spo so bem, by bez -
piecz nie do stać się na dno tych ja skiń i wró -
cić. J. To pi zatl znaj du je się na dnie ka nio nu,
nie mal 500 m po ni żej dro gi i tę tra sę też
mu sie li śmy co dzien nie po ko ny wać ze
sprzę tem. Nie mo gli śmy nic zo sta wiać na

do le ze wzglę du na mo żli wość kra dzie ży.
Po za dzia ła niem w Sier ra Ne gra uczest ni -
czy li śmy w ba da niach te re no wych UNAM,
nur ku jąc w za la nych kra te rach wul ka nów
Al chi chi ca i La Pre cio sa znaj du ją cych się

na wy so ko ści po nad 2300 m n.p.m., gdzie
te sto wa li śmy sprzęt nur ko wy i spe le olo gicz -
ny udo stęp nio ny nam przez spon so rów
wspie ra ją cych wy pra wę. Te sty te kon ty nu -
owa li śmy ta kże w ce no tach na Ju ka ta nie, a

Wodociągi                 fot. Anna_Budziarek Poprawki i nurkowania_pokursowe                                              fot. Wojtek Jasiak
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dzia ło się to jesz cze przed roz po czę ciem
głów nej czę ści wy pra wy. By ły to pro duk ty
firm Apeks, Am mo ni te Sys tem, Aqu alung,
Gan do, San ti, KDP -CMAS, wspar ła nas ta -
kże Ar ma da Fi nan se i oczy wi ście UNAM.
Wró ci li śmy do kra ju na po cząt ku ma ja.

Na stęp ne go dnia po po wro cie sta wi łem
się na ćwi cze nie po li go no we żoł nie rzy re -

zer wy do 2 Ma zo wiec kie go Puł ku Sa pe rów
w Ka zu niu. Mia łem tam oka zję przyj rzeć
się m.in. pra cy nur ków -sa pe rów, choć mo -
im głów nym za ję ciem by ło za stę po wa nie
do wód cy kom pa nii in ży nie ryj nej.

Na stęp ne go dnia po po wro cie z po li go nu
w Be mo wie Pi skim po je cha łem na Dol ny
Śląsk, do Zim ni ka, pro wa dzić Warsz ta ty

SPE LE Onur ko wa nia. To by ły czte ry dni ma -
ja po świę co ne na in ten syw ne szko le nie
nur ko wo -ja ski nio we i spe le onur ko we oraz
pią ty – po świę co ny tech ni kom li no wym.
Prze ćwi czy li śmy sze reg sy tu acji, któ re mo -
gą zda rzyć się pod czas nur ko wa nia w ja ski -
ni, wszy scy za li czy li ćwi cze nia i by li go to wi
wziąć udział w wy pra wie SPE LE Onur ko wa -
nia do ja skiń na po łu dniu Eu ro py. W
Warsz ta tach SPE LE Onur ko wa nia udział
wzię li: Pa try cja Kar czew ska, Bar tło miej Try -
gar, Eryk Kre sa, Je rzy Le li to, Woj ciech Ja -
siak, Pa weł Dra kus, Krzysz tof Jer sak,
go ści li śmy ta kże Łu ka sza Kor ka pro wa dzą -
ce go część li no wą oraz An nę Bu dzia rek,
Agniesz kę Do brzań ską i Jac ka Strej czy ka
„Ho me ra”.

W czerw cu mia łem oka zję za nur ko wać
w jed nym z obiek tów Wo do cią gów War -
szaw skich. Wci ska nie się w ró żne go ro dza -
ju ru ry, ssa ki i in ne ele men ty sys te mu pomp
by ło cie ka wym do świad cze niem. Wi docz -
ność mo że nie roz piesz cza ła, ale za to tem -
pe ra tu ra wo dy nie mal jak w Egip cie, no i w
koń cu to sa mo cen trum mia sta. Nie uda ło
się na to miast zre ali zo wać za pla no wa nych
na czer wiec i li piec wy jaz dów ma ją cych na
ce lu eks plo ra cję sy fo nów w ta trzań skiej ja -

Alchichica                                                                  fot. Piotr Karpinski
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ski ni Ob ca sna Vy vie rac ka oraz w znaj du ją -
cej się w Ko so wie ja ski ni Gry ka e Ma dhe.

Bę dzie my pró bo wa li w bie żą cym ro ku. Do -
pie ro w sierp niu po je cha li śmy do Bo śni, by

uczest ni cy Warsz ta tów SPE LE Onur ko wa nia
na bra li prak ty ki pod stro pem i uzy ska li cer -
ty fi ka ty PJ -1 KDP -CMAS. Mo głem im je
wrę czyć z peł nym prze ko na niem, że na nie
za słu ży li swo ją cię żką pra cą i tre nin giem.

We wrze śniu od by ła się ko lej na edy cja
Warsz ta tów SPE LE Onur ko wa nia, tym ra zem
w Kra ko wie. Po raz pierw szy re ali zo wa li -
śmy je na Ba grach, go ścił nas Klub 5 Fal i
Ra dek Jur kow ski. Po nie wiel kim przy go to -
wa niu akwen nada wał się do prze pro wa -
dze nia Warsz ta tów i kur su ja ski nio we go
PJ -1, w czym bra li udział Mi chał Soj ka, Bar -
tło miej Pi ta la, Mi chał Pahl i Piotr Lu ba -
czew ski. Go ści li śmy ta kże Jur ka Le li to i
Jar ka Ma li now skie go.

W paź dzier ni ku po je cha łem do Egip tu, na
sa fa ri or ga ni zo wa ne przez Na uti kę. Ce lem
by ły ra fy St.John’s, a mo im za da niem opie ka
nad gru pą nur ków z nie peł no spraw no ścią i
ko or dy na cja ich nur ko wań. Zna la złem się
tam dzię ki Ka si Oleś, mo jej kur sant ce z obo -
zu HSA w Chor wa cji przed dzie się ciu la ty.
Wy ko na li śmy sze reg cie ka wych nur ko wań
wo kół naj po pu lar niej szych raf te go re jo nu i
za do wo le ni wró ci li śmy do kra ju.

W li sto pa dzie po je cha łem do środ ko -
wych Włoch, do To ska nii, by przyj rzeć się

Kurs nawigacji w Honoratce                                                  fot. Anna Budziarek
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kil ku ja ski niom znaj du ją cym się na po łu -
dnie od naj po pu lar niej sze go re jo nu ja ski -
nio we go Włoch, Ve ne to. Fi nal nie nie uda ło
mi się do trzeć do żad nej z nich – na prze -
szko dzie sta wa ła skom pli ko wa na na wi ga -
cja we wło skim te re nie (bez e -na wi ga cji i
GPSa szko da cza su – te raz już to wiem),
kor ki na wło skich au to stra dach, fe sty ny w

mia stach, któ re spo wal nia ły prze miesz cza -
nie się i w koń cu ciem ność, któ ra za pa da ła
nim zdą ży łem zna leźć dziu rę. Ale szlak
prze tar łem i na pew no spró bu ję w przy szło -
ści po now nie.

Póź nym la tem i je sie nią oraz jesz cze w
grud niu pro wa dzi łem kur sy spe cja li stycz ne
w sys te mie KDP -CMAS: noc ne PNO, na wi -

ga cyj ne PNA, si de -mo un tu PKB -1 oraz P -2.
Po za tym nur ko wa łem na za pro sze nie Ka si
Oleś w za le wie Sicz ki w Ra do miu oraz uda -
łem się w Biesz cza dy i za nur ko wa łem w Sa -
nie, u uj ścia rze ki do So li ny. W oby dwu
tych miej scach mo głem po tre no wać nur ko -
wa nia w ze ro wej wi docz no ści, ta kiej, gdzie
na wet przy ło żo ne go do ma ski kom pa su czy
kom pu te ra nie wi dać – co na pew no ta kże
war to cza sem po ćwi czyć.

W tym ro ku pla nu ję pro wa dzić ko lej ne
Warsz ta ty SPE LE Onur ko wa nia i kur sy ja ski -
nio we oraz in ne kur sy sys te mu KDP -CMAS.
W pla nie mam ta kże prze ło żo ne z ubie głe -
go ro ku wy pa dy eks plo ra cyj ne w Ta try Sło -
wac kie i na Bał ka ny – do Ser bii, Ko so wa i
Czar no gó ry. Ta kie wy jaz dy to za wsze oka -
zja dla ab sol wen tów Warsz ta tów SPE LE -
Onur ko wa nia i człon ków na szej gru py na
nur ko wa nia pod stro pem w zna nych nam
już ja ski niach i po moc przy eks plo ra cji zu -
peł nie nie zna nych par tii pod wod nych ja -
skiń. A za wsze cie ka wa przy go da i
po zna nie re gio nów Eu ro py, gdzie re gu lar na
tu ry sty ka jesz cze nie czę sto do cie ra.

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

honzo@o2.pl
Po pozytywnym ukończeniu kursu w Bośni                                      fot .Krzysiek Jersak
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2016 był ro kiem, w któ rym ja sno -
widz Jac kow ski z Człu cho wa wiesz -
czył woj nę i ogól nie wiel ką ka ta-
stro fę. Przy ta kich per spek ty wach
trud no by ło zde cy do wać do kąd po je -
chać ten ostat ni raz, przed pój ściem
do oko pów. 

Ja już je stem za sta ry, ale eki pę trud no
by ło by ze brać. Sta nę ło na mie szan ce miejsc
sta rych i no wych. Naj pierw od wie dzi li śmy
so jusz ni czą Au strię i spraw dzi li śmy po ten -
cjał obron ny At ter see i oko licz nych mniej -
szych, acz kol wiek wy żej po ło żo nych
je zior. Po tem na uzbro jo nym w ba te rię bu -
tli du że go ka li bru SS Oce anO ne zba da li śmy
do kład nie ar chi pe lag Wysp Li pa ryj skich z
na ci skiem na współ pra cę z Vul ca nem, bo
ma w za pa sie, jak by co, tro chę go rą ce go to -
wa ru. Po tem by ła jesz cze Chor wa cja, a na
za koń cze nie ro ku Mau ri tius, ide al nie po ło -
żo ny dla pla nu B (da le ko od wszyst kie go i
po środ ku ni cze go).

Oczy wi ście przez ca ły rok jeź dzi li śmy
też po Pol sce i są sia dach, wszę dzie stwier -
dza jąc spo ro wo dy, cza sem na wet z wi zu -
rą po nad dwu me tro wą.

Do dat ko wo, po przez Fun da cję Do Przo -
du, nur ko wa li śmy i szko li li śmy su per eki pę
w ra mach HSA.

Pod su mo wu jąc, ka ta stro fy nie by ło, woj -

Nurklub RAJA
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ny też nie, a z for my hy bry do wej by ły tyl ko
jac ke ty TU SA, i to wca le nie zie lo ne. Rok
2016 za li cza my do uda nych. W 2017 bę -
dzie jesz cze cie ka wiej, bo z Nur klu bu prze -
kształ ca my się w klub nur ku ją cych
back pac ker sów! Przed na mi, po za kla sycz -
ny mi sa fa ri i wy jaz da mi nur ko wy mi, trek -
kin gi i wy pra wy na tra sach nie nur ko wych, z
czę ścią pod wo dą ja ko wi sien ką na tor cie…

MAx

SDI/TDI, HSA, PA DI

CENTRUM NURKOWE CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a

40-570 Katowice

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

tel. kom. Paweł: 602 619 807

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl

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

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

http://www.speleonurkowanie.com
http://www.hydrozagadka.pl
http://nalofoty.pl/Wyjazdy
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Naj wa żniej sza ro la ob ser wa to ra po -
wierzch nio we go, znaj du ją ce go się na
brze gu, to ob ser wa cja przez lor net kę
bą bli po wie trza wy de cho we go, po ja -
wia ją cych się na po wierzch ni. W ten
spo sób do świad czo ny ob ser wa tor
mo że bar dzo du żo do wie dzieć się o
tym, co się dzie je pod wo dą i czy
wszyst ko jest w po rząd ku. Je śli bą -
ble są spo koj ne, o nor mal nej ob ję to -
ści, wy do by wa ją się w sta łych
od stę pach cza su, oraz bą ble part ne -
rów są obok sie bie, to za pew ne
wszyst ko jest w po rząd ku.

Mo żna też usta lić, z ja ką pręd ko ścią nur -
ko wie się po ru sza ją, czy nie za szyb ko, co
mo gło by do pro wa dzić do za dysz ki. Czy
pły ną po izo ba cie czy też w dół po sto ku je -
zio ra i na ja kiej głę bo ko ści ak tu al nie są – to
ostat nie mo żna prze cież usta lić z bar dzo

du żą do kład no ścią, prak tycz nie co do me -
tra, zna jąc ma pę ba ty me trycz ną je zio ra i
przej rzy stość wo dy, oraz za kła da jąc, że
nur ko wie nur ku ją pra wi dło wo w sta łym
kon tak cie wzro ko wym z dnem. Mo żna też
bar dzo wie le sy tu acji awa ryj nych prze wi -
dzieć, za nim one wy stą pią. Na przy kład, je -
śli wi dzi się, że bą ble ze spo łu nur ków
po ru sza ją się tak, że scho dzą do kład nie w
dół po sto ku, nie zaś pod ką tem do li nii naj -
więk sze go spad ku, czy li nur ko wie sta ra ją
się mak sy mal nie szyb ko zwięk szyć głę bo -
kość idąc pro sto w dół po sto ku, a po tem
na gle bą ble za trzy mu ją się w jed nym miej -
scu – od ra zu wia do mo, co za chwi lę bę -
dzie. Praw do po dob nie nur ko wie na chwi lę
za trzy ma li się, być mo że dla te go, że je den
z nich ma pro blem z prze dmu cha niem, ale
po nie waż do tych czas szli po li nii naj więk -
sze go spad ku za miast pod ką tem do niej,
więc za mo ment do go ni ich chmu ra ich

wła sne go mu łu spły wa ją ce go za ni mi w ich
śla dzie to ro wym. Gdy ta chmu ra ich ogar -
nie, po gu bią się i być mo że nie od naj dą, a
za chwi lę awa ryj nie wy nu rzą. By stry i do -
świad czo ny ob ser wa tor prze wi dzi to i wy -
śle w to miej sce łód kę, za nim jesz cze
sy tu acja na praw dę się wy da rzy. Ta kich
przy kła dów sy tu acyj ne go re ago wa nia mógł -
bym po dać ty sią ce, a ich ba gaż zbie ra się
la ta mi na bie ra nia do świad cze nia w pra cy.

Rów nież je śli bą ble nie po ka zu ją się
obok sie bie, tyl ko je den za dru gim, świad -
czy to o tym, że ase ku ra cja jest nie pra wi -
dło wa i part ne rzy nie pły ną obok sie bie
tyl ko je den za dru gim, co oczy wi ście jest
złe. Je śli jesz cze do dat ko wo od le głość mię -
dzy ni mi po wo li zwięk sza się, ozna cza to,
że „tyl ny” part ner naj zwy czaj niej nie mo że
na dą żyć za „przed nim” i za chwi lę do sta -
nie za dysz ki, co spro wo ku je awa ryj ne wy -
nu rze nie, nar ko zę azo to wą lub za lo dze nie

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
Obserwator na brzegu
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au to ma tu. Wi dzi my nad cią ga ją cą sy tu ację
awa ryj ną, mi mo że je ste śmy na po wierzch -
ni, czy li na przy kład trzy sta me trów da lej i
trzy dzie ści me trów pły cej niż ob ser wo wa ni
nur ko wie!

Je śli od le głość mię dzy bą bla mi zwięk sza
się, ale szyb ko, zaś je den z bą bli po zo sta je
nie ru cho my, ozna cza to, że je den z part ne -
rów za plą tał się w coś, zaś dru gi te go nie
za uwa żył i od pły nął od nie go. Oczy wi ście
wte dy wa żniej szy dla nas jest ten za plą ta ny
i na le ży wy słać po nie go ze spół na dół. Je -
śli zaś bą ble od da la ją się od sie bie szyb ko,
ale oba się po ru sza ją, wów czas oczy wi ście
nikt nie jest za plą ta ny, na stą pi ło naj zwy klej -
sze zgu bie nie nur ków, co oczy wi ście jest
złe, ale na co jest prze cież stan dar do wa
pro ce du ra, krót kie go po szu ka nia pod wo dą
i spo koj ne go wy nu rze nia z od szu ka niem się
na po wierzch ni. Oczy wi ście ta ką gru pę na -
le ży te raz szcze gól ne sta ran nie ob ser wo -
wać i spraw dzać, jak roz wią zu ją pro blem,
w któ ry się wpa ko wa li. Być mo że, je śli je -
den z pa ry wy nu rzy się i nie bę dzie w sta -
nie zo ba czyć bą bli part ne ra, ob ser wa tor
bę dzie mu siał rę ką wska zać mu, w któ rym
miej scu znaj du je się ten z nur ków, któ ry się
nie wy nu rzył. Ob ser wa tor sto ją cy na po mo -

ście czy na ło dzi wi dzi prze cież je go bą ble,
któ rych być mo że nie wi dzą part ne rzy, ob -
ser wu ją cy z ni skie go pu ła pu, bo za le d wie z
sa mej po wierzch ni. Zaw sze oso ba spo koj -
ne go i wy raź nie wi docz ne go ob ser wa to ra
pa cy fi ku je sy tu ację i spra wia, że wszy scy
sta ją się spo koj niej si, co w ogól nym roz ra -
chun ku wy cho dzi wszyst kim na do bre i to
na wet w naj bar dziej dra ma tycz nych sy tu -
acjach.

Na wet je śli bą ble wy cho dzą ryt micz nie i
obok sie bie, ale tem po od de chów jed ne go
z nur ków jest wy raź nie szyb sze niż tem po
od de chów part ne ra lub part ne rów, mo że to
świad czyć o tym, że ten nu rek z szyb szym
od de chem ma pro blem z utrzy ma niem ta -
kiej pręd ko ści pły nię cia jak gru pa i mo że za
chwi lę do stać za dysz ki. Po dej rze wać to na -
le ży zwłasz cza wte dy, gdy gru pa po ru sza
się pod wo dą dość szyb ko.

Za bu rze nia od de chu, spo strze żo ne przez
lor net kę przez ob ser wa to ra to pierw sza in -
for ma cja o wy pad ku nur ko wym. Je śli bą ble
po wie trza wy de cho we go prze sta ną być
spo koj ne i ryt micz ne, je śli za miast nich po -
ja wi się cią gły wy pływ po wie trza, a zwłasz -
cza bar dzo ob fi ty, zaś wo da w miej scu,
gdzie bą ble wy cho dzą za bar wio na jest na

bia ło, to zna czy że nur ko wie wy nu rza ją się
i to być mo że awa ryj nie. Ob ser wa tor do wie
się o tym pierw szy i to na wet jesz cze za nim
pro blem po ja wi się na po wierzch ni i kto kol -
wiek zdą ży za re ago wać. Spo koj na i rze czo -
wa, ale nie zwłocz nie pod ję ta, de cy zja
ob ser wa to ra, że by na przy kład wy słać w
da ne miej sce łód kę ase ku ra cyj ną, mo że
oka zać się bez cen na.

Oczy wi ście nie kie dy mó wi się, że pierw -
sza in for ma cja o wy pad ku nur ko wym to
„krzyk od stro ny wo dy”, ja sam też w za sa -
dzie tak uwa żam. Jed nak, je śli rze czy wi ście
jest to pierw szy sy gnał, ja ki or ga ni za tor
otrzy mał, mo że to nie ste ty świad czyć o nie -
sta ran nej, al bo w ogó le nie ist nie ją cej, ob -
ser wa cji po wierzch nio wej.

Sta no wi sko ob ser wa to ra trze ba tak do -
brać, że by w mia rę mo żli wo ści wi dział ca -
łe nur ko wi sko, czy li ca ły akwen, na któ rym
się nur ku je. Da le ko wy su nię ty w je zio ro po -
most jest zwy kle do brym miej scem. Nie kie -
dy jed nak ba za jest po ło żo na w za to ce, zaś
nur ku je się po za za to ką – al bo od wrot nie i
ob ser wa tor nie ma ta kiej szan sy, że by ca ły
akwen wi dzieć. Na le ży wte dy wy słać go
łód ką da lej od brze gu, w ta kie miej sce skąd
już bę dzie mógł wszyst ko wi dzieć. Osta -
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tecz nie mo żna, i cza sem trze ba, wy zna czyć
po pro stu kil ku ob ser wa to rów, któ rzy w su -
mie bę dą wi dzie li ca łą po wierzch nię akwe -
nu. W na tu ral ny spo sób i bez do dat ko wych
po le ceń funk cje ob ser wa to rów peł nią ci
nur ko wie, któ rzy ra zem po pły nę li gdzieś ło -
dzią, a aku rat nie są w da nym mo men cie
pod wo dą, tyl ko prze by wa ją na po kła dzie
ło dzi, bo wła śnie wy szli z wo dy al bo za
chwi lę wej dą do wo dy. Je śli jed nak sta no -

wi sko ob ser wa to ra jest gdzie in dziej niż na
brze gu w ba zie, trze ba prze my śleć łącz ność
po mię dzy ob ser wa to rem a ba zą oraz kto w
tej ba zie zo sta nie i bę dzie ob słu gi wał nur -
ko wa nia ja ko ase ku ra cja brze go wa. W mo -
ich ba zach za pro po no wa łem łącz ność przy
po mo cy naj zwy klej szych, ta nich te le fo nów
ko mór ko wych. Jest to mniej wi do wi sko we
roz wią za nie niż sto so wa ne nie kie dy krót ko -
fa lów ki, ale mo im zda niem znacz nie sku -
tecz niej sze. W za sa dzie wszę dzie w Pol sce
jest już za sięg, oczy wi ście na le ży to wcze -
śniej spraw dzić pły wa jąc łód ką po je zio rze
z te le fo nem i ob ser wu jąc za sięg. Szcze gól -
ną uwa gę na le ży zwró cić na to, jak spra wa
za się gu wy glą da pod czas desz czu oraz w
tych za to kach, któ re są oto czo ne wy so ki mi
drze wa mi, zwłasz cza pod czas desz czu lub
po desz czu. Wte dy pro ble my z za się giem
są zwy kle naj więk sze.

Ob ser wa tor w no cy ma trud niej sze za da -
nie, ale po wi nien się sta rać ro bić ile zdo ła.
Na pew no po wi nien od po wia dać na zna ki
świa tłem po ka zy wa ne przez nur ków na po -
wierzch ni po wy nu rze niu. Nur ko wa nia
noc ne są zwy kle prze pro wa dza ne bli sko
brze gu, więc być mo że nie ma już wte dy
po trze by przy go to wy wa nia ło dzi, któ ra mo -

gła by po pły nąć po nur ków, któ rzy awa ryj -
nie wy nu rzy li się da le ko od brze gu. Jed nak
nie na le ży też cał kiem po zba wiać się ta kiej
mo żli wo ści, na przy kład przez za mknię cie
sil ni ka ło dzi na klucz w ma ga zy nie itd. O
ko niecz no ści peł ne go do stę pu do ca łe go
wy po sa że nia ba zy pod czas trwa ją cych nur -
ko wań bę dzie jesz cze mo wa.

To masz Stru gal ski

Po wy ższy tekst za wie ra frag men ty be st -
sel le ro wej ksią żki To ma sza Stru gal skie go
„Wszy scy mu szą wró cić – fi lo zo fia nur ko -
wa nia”. Tę i po zo sta łe ksią żki te go au to ra
mo żna ku pić tu: http://ksie gar nia.iknt.pl/se -
arch/se arch?qu ery=stru gal ski

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

http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
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W 2016 ro ku prze pro wa dzi li śmy
ko lej ny kurs HSA, któ ry ukoń czy ło
dzie wię ciu uczest ni ków. Przez osiem
mie się cy spo ty ka li śmy się na za ję -
ciach na ba se nie klu bu Bo dy sha pe w
War sza wie. Z ogrom ną po mo cą i
wspar ciem klu bu nur ko we go BUD DY
pro wa dzi li śmy tam etap ba se no wy i
wy kła dy z teo rii.

Pod czas wa ka cji (czer wiec - wrze sień)
kur san ci mie li oka zję zo ba czyć, o co tak
na praw dę cho dzi pod wo dą i spraw dzić
swo je umie jęt no ści – w pięk nych od mę tach
Ad ria ty ku (ba za Na uti ci, Sta ry Grad, wy spa
Hvar) oraz na Za krzów ku. Bez wzglę du na
ro dzaj nie peł no spraw no ści (am pu ta cja rę ki
na wy so ko ści przed ra mie nia, stan po Ha -
ine -Me di na, po uda rze, po ope ra cjach krę -

go słu pa, z mó zgo wym po ra że niem dzie cię -
cym) ka żdy mu siał pod wo dą wy ko nać ćwi -
cze nia wy ma ga ne na cer ty fi kat nur ka HSA.

I tak dzie wię ciu no wych nur ków HSA
ukoń czy ło se zon 2015-2016.

Ko cha my to, co ro bi my a czy ni my to z
pa sji, w swo im wol nym cza sie, ab so lut nie
wo lon ta ry stycz nie.

Wciąż po szu ku je my środ ków na po kry -
cie kosz tów wy na ję cia ba se nu, wy po ży cze -
nia sprzę tu, zor ga ni zo wa nia i prze pro-
wa dze nia obo zów nur ko wych w 2017 r.
Na szym ma rze niem są wy pra wy HSA do
Egip tu, Chor wa cji, mo że jesz cze da lej…

Dla cze go war to prze ka zać nam 1%?
Ania, kur sant ka HSA:
“Za ję cia nur ko we zor ga ni zo wa ne przez

„Sto wa rzy sze nie To Ma Sens” w dwóch sło -
wach MA JĄ SENS! Da ją mi po czu cie, że
mo gę zro bić coś, na co ni gdy nie zde cy du -
je się ogrom na więk szość spraw nych. Po
pro stu je stem z sie bie dum na, a to mi łe
uczu cie. Wi dzę też, że dum ne są ze mnie
mo je do ro słe dzie ci. Chwa lą się zna jo mym,

Stowarzyszenie TO MA SENS
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że mat ka wła śnie za czę ła nur ko wać i cie -
szy się ży ciem, a nie uża la nad utrud nie nia -
mi i upły wa ją cym cza sem.

Na za ję ciach nie czu ję się in na. In struk -
to rzy są bar dzo rze czo wi, słu żą po mo cą,
ale bez cie nia li to ści. Po ma ga ją ra czej zna -

leźć spo sób, że by nie peł no spraw ny stał się
rów no rzęd nym part ne rem w pod wod nej
przy go dzie. Ania”

NUR KO WA NIE BEZ BA RIER MA
SENS, mo żesz nam po móc wpi su jąc
nasz nr KRS 0000331638 do PIT a ja ko
cel szcze gó ło wy wpisz NUR KO WA NIE 
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Bar dzo sta ra rzecz 
To po rek zna le zio ny na po lu or nym nie opo -
dal je zio ra Draw sko, po mię dzy Cza plin -
kiem a wsią Niw ka, to je den z naj star szych
ar te fak tów na zie mi draw skiej. Je go wiek
sza cu je się na sie dem ty się cy lat. Dzię ki Ak -
cji „Je zio ro Ta jem nic” wła śnie po wę dro wał
do ko sza liń skie go mu zeum.
Jak oce nia An drzej Kucz kow ski, szef Dzia -
łu Ar che olo gii Mu zeum w Ko sza li nie, od -

na le zio ny frag ment to por ka wy ko na ny zo -
stał naj praw do po dob niej w po łu dnio wej
czę ści obec nych ziem pol skich. Ska ła, z
któ rej po wstał, wy stę pu je bo wiem w Su de -
tach. Przed mio tem tym po słu gi wa li się w
pią tym ty siąc le ciu p.n.e. naj star si na zie -
miach pol skich rol ni cy.
– Do tej po ry nie ma my śla dów trwa łe go
po by tu tych lu dzi na Po mo rzu. Być mo że
przed miot ten tra fił tu dro gą wy mia ny lub

też ja cyś rol ni cy pe ne tro wa li te re jo ny pod
ką tem po ten cja łu osad ni cze go – wy ja śnia
pan An drzej, do da jąc: – Dzię ki wspól nej re -

Jezioro tajemnic
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ali za cji pro jek tu „Je zio ro Ta jem nic” do ko -
sza liń skie go Mu zeum zno wu tra fił praw dzi -
wy ar che olo gicz ny skarb.
– To po rek (wła ści wie to je go po ło wa, bo
roz war stwił się) da to wa ny jest na wcze sny
neo lit, zwią za ny z tzw. kul tu rą ce ra mi ki
wstę go wej ry tej. Z re gu ły wy ko ny wa no je z
ba zal tu. Naj czę ściej spo ty ka ne są nad dol -
ną Od rą, więc w oko li cy jez. Draw sko to
rzad kość. Ko le ga z dzia łu, któ ry zaj mu je się
epo ką ka mie nia, jest za chwy co ny – do da je
An drzej Ka sprzak, na uko wiec z te go sa me -

go mu zeum.
Krót ko po prze ka za niu zna le zi ska, co mia -
ło miej sce w „Pa ła cu Siem czy no”, od by ła
się in try gu ją ca pre lek cja na te mat naj now -
szych od kryć, do ko na nych przez ar che olo -
gów nad je zio rem, w tym „gro bow ców
ol brzy mów” z Pia secz na.
Jak wy ja śnił je den z pre le gen tów To masz
Cho ro ba, nie ma ją one nic wspól ne go z
wszel ki mi ar che olo gicz ny mi mi sty fi ka cja -
mi, o któ rych czę sto mo żna prze czy tać w
In ter ne cie. „Gro bow ce ol brzy mów” są kal -

ką ję zy ko wą z nie miec kie go „Hünen gra -
ben”, daw nej i wła ści wie lu do wej na zwy na
kop ce kur ha no we, któ re czę sto mia ły
ogrom ne roz mia ry do cho dzą ce do 50 me -
trów śred ni cy, a któ re zda niem lo kal nych
spo łecz no ści i le gend mie ścić mia ły szcząt -
ki gi gan tów.
Tych tam oczy wi ście nie by ło, ale ar che olo -
dzy znaj do wa li pod na sy pa mi szcząt ki
ludz kie, naj czę ściej osób zaj mu ją cych wy -
so kie miej sce w hie rar chii spo łe czeństw
epo ki brą zu czy epo ki że la za. Le gen da zo -
sta ła zwe ry fi ko wa na, ale na zwa – po wie la -
na na ma pach – zo sta ła, zwłasz cza w
naj star szej li te ra tu rze na uko wej.
Wkrót ce re la cja wi deo z prze ka za nia ar te -
fak tu, któ re od by ło się pod czas XI Hen ry -
kow skich Spo tkań Kul tu ral nych or ga ni zo-
wa nych w siem czyń skim Pa ła cu, któ ry rów -
nież jest Part ne rem Ak cji i ja ko obiekt kry je
nie jed ną za gad kę. Nie daw no od kry to tam
owia ne le gen dą pod ziem ne tu ne le. Dro żny
jest nie wiel ki frag ment, zaś do kład ny ich
bieg nie zo stał jesz cze zba da ny.
Mu zeum w Ko sza li nie: http://www.mu -
zeum.ko sza lin.pl/
Pa łac Siem czy no: http://www.pa lac siem -
czy no.pl/in dex.php?lang=pl
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Ska fan der ma już wła ści cie la
Pod czas se sji Ra dy Po wia tu Draw skie go

w dniu 21 grud nia br. Sta ro sta Sta ni sław Ku -
czyń ski wraz z Ma riu szem Ku row skim z fir -
my ECN – Sys te my Nur ko we wrę czy li
na gro dy lau re atom kon kur su „Od kryj Je zio -
ro Ta jem nic z Ba re”.

Przy po mnij my, że spo śród na de sła nych
z te re nu ca łej Pol ski re la cji z nur ko wa nia w
je zio rze Draw sko w ra mach Ak cji Eks plo ra -
cyj no -Hi sto rycz nej „Je zio ro Ta jem nic” Ju ry
kon kur so we wy bra ło do sko na ły i bar dzo

pra co chłon ny film Ro ber ta Ben di ga – Wie -
lo wiej skie go ze Szcze ci na. W na gro dę
otrzy mał on pro fe sjo nal ny su chy ska fan der
fir my Ba re mo del Tri lam Tech Dry, ufun do -
wa ny przez ECN – Sys te my Nur ko we, ul. J.
So bie skie go 6, 78-500 Draw sko Po mor skie,
o war to ści po nad 5 tys. zł.

– Ja ko wła ści ciel fir my nur ko wej ulo ko wa -
nej w Draw sku Po mor skim, wi dzę wzmo żo -
ne za in te re so wa nie nur ków z ca łej Pol ski
przy jaz dem nie tyl ko nad je zio ro Draw sko,
ale też po zo sta łe atrak cyj ne akwe ny znaj du -

ją ce się w po wie cie draw skim – po wie dział
pod czas wrę cze nia M. Ku row ski. – To efekt
na szej wspól nej Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”.

Po sta no wio no ta kże przy znać wy ró żnie -
nie Ja nu szo wi Olej ni cza ko wi z Mi ro sław ca,
któ ry otrzy mał ka me rę pod wod ną ufun do -
wa ną przez Sta ro stwo Po wia to we w Draw -
sku Po mor skim.

W kon kur sie udział wziął ta kże Hen ryk
Kil czew ski z Ko sza li na, Emil Ko zak z Cza -
plin ka, Bar tosz Drze wiec ki z To rzy mia i Je -
rzy Sa dow ski z Gli wic. Wszyst kie pra ce
zo sta ną opu bli ko wa ne na stro nie in ter ne to -
wej oraz pro fi lu fb „Je zio ra Ta jem nic”, zaś
zwy cię ska – ja ko ostat nia. Bę dą ta kże
umiesz czo ne na sta łe w za kład ce „Re la cje z
po szu ki wań”.

Stro na in ter ne to wa spon so ra na gro dy
głów nej – draw skiej fir my ECN Sys te my
Nur ko we: http://www.ba re.pl/

Bi skup za pro szo ny do Ak cji
Je zio ro Ta jem nic

W so bo tę, 17 grud nia br., JE bp Krzysz tof
Wło dar czyk otrzy mał z rąk Sta ro sty Draw -
skie go Sta ni sła wa Ku czyń skie go ko szul kę
„Je zio ra Ta jem nic” z sym bo licz nym za pro -
sze niem do udzia łu w Ak cji.
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Bi skup go ścił w Po wie cie Draw skim z
oka zji wy świę ce nia od no wio ne go ko ścio ła
fi lial ne go pw. MB Kró lo wej Pol ski w Mie -
len ku Draw skim. Za pro sze nie do Ak cji wy -
ni ka z kil ku czyn ni ków, w tym m.in.
in te re su ją cej hi sto rii tzw. „ma łe go ko ściół -
ka” w cen trum Cza plin ka, któ ry jest naj star -
szym za byt kiem te go mia sta i kry je za gad ki
zwią za ne za rów no ze śre dnio wie czem, jak
i ostat nią woj ną. Z pew no ścią naj bar dziej
in try gu ją ce do ku men ty hi sto rycz ne do ty -

czą ce te go miej sca mo gą być w dys po zy cji
władz ko ściel nych.

In nym in te re su ją cym przed mio tem, o
któ rym pi sa li śmy już w ra mach Ak cji, są
nar ty, na któ rych uczył się jeź dzić Ka rol
Woj ty ła, póź niej szy Pa pież, Świę ty Jan Pa -
weł II. Obec nie znaj du ją się one w… Izbie
Mu ze al nej przy cza pli nec kim Ryn ku. Po -
wszech nie wia do mo, że Ka rol Woj ty ła kil -
ka krot nie ko rzy stał z uro ków je zio ra
Draw sko oraz rze ki Dra wy, któ re da rzył

szcze gól nym sen ty men tem. Po wstał na wet
szlak Je go imie nia. Pod czas po by tów miesz -
kał w po bli żu je zio ra w Cza plin ku, w do
dziś ist nie ją cej ka mie ni cy.

Or ga ni za to rzy Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”
są prze ko na ni, że pa miąt ka ta mo że mieć
cha rak ter re li kwii. Skąd ta ka opi nia? Otóż
w kwiet niu br. w nun cjusz apo stol ski w Pol -
sce abp Ce le sti no Mi glio re od sło nił w sto -
łecz nym Mu zeum Spor tu i Tu ry sty ki
re li kwię św. Ja na Paw ła II, któ rą jest od re -
stau ro wa ny ka jak, ja kim Bi skup Woj ty ła
pły wał po po mor skich je zio rach i rze kach.
Czy nar ty ta kże mo gą zo stać uzna ne za re -
li kwię? Są ku te mu prze słan ki!

Ak cję „Je zio ro Ta jem nic” do sko na le opi -
sy wał ta kże „Gość Nie dziel ny”. Frag ment
pu bli ka cji zna leźć mo żna pod tym lin kiem:
http://ko sza lin.gosc.pl/doc/3126058.Od -gu -
zi ka -do -UBo ota

Re dak tor „Go ścia” Ka ro li na Paw łow ska
po dzie li ła się rów nież swo imi re flek sja mi
na te mat sa mej Ak cji. Po le ca my!
https://www.youtu be.com/watch?v=Ojyt -
B1yz cQI&fe atu re=youtu.be

Film – Za pro sze nie Bi sku pa do Ak cji Je -
zio ro Ta jem nic: https://youtu.be/LjpiB co -
UiEo
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Kto zo sta nie „Dziew czy ną 
Je zio ra Ta jem nic 2017”?

Czy przy szłą „Dziew czy nę Je zio ra Ta -
jem nic” cze ka ka rie ra, ni czym dziew czy nę
Bon da? Od 2 stycz nia mo żna by ło nad sy łać
zgło sze nia fo to gra ficz ne (twarz bądź ca ła
syl wet ka) do no we go kon kur su dla dziew -
czyn 18+.

16 grud nia 2016 r. Za rząd Po wia tu
Draw skie go pod jął uchwa łę w spra wie
ogło sze nia kon kur su na „Dziew czy nę Ak cji

Eks plo ra cyj no – Hi sto rycz nej Je zio ro Ta jem -
nic”. Ce lem kon kur su jest wy bór oso by, któ -
rej wi ze ru nek zo sta nie wy ko rzy sta ny do
pro mo cji Ak cji Je zio ro Ta jem nic w 2017 ro -
ku.

Kon kurs wy star to wał 2 stycz nia 2017 ro -
ku. Do 14 stycz nia mo żna by ło nad sy łać
zdję cia kan dy da tek do ty tu łu. Ko lej nym eta -
pem jest gło so wa nie po przez do da wa nie
„po lu bień” na da ne zdję cie (wy gra kan dy -
dat ka, któ ra otrzy ma naj więk szą ich licz bę).

Aby to umo żli wić, fo to gra fie zo sta ną opu -
bli ko wa ne na pro fi lu spo łecz no ścio wym
Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”. Czter na ste go lu -
te go ko mi sja w Sta ro stwie Po wia to wym w
Draw sku Po mor skim pod li czy od da ne „po -
lu bie nia”.

Wi ze ru nek „Dziew czy ny Je zio ra Ta jem -
nic” zo sta nie wy ko rzy sta ny na pu bli ka cjach
zwią za nych z Ak cją, na stro nach in ter ne to -
wych, czy ban ne rach. Prze wi dzia no ta kże
1000 zł na gro dy dla lau re at ki oraz mo żli -
wość przy zna nia wy ró żnień.

Re gu la min kon kur su na stro nie pro jek tu,
w za kład ce „kon kur sy” pod ad re sem:
http://je zio ro ta jem nic.pl/dziew czy na -je zio -
ra -ta jem nic/.

Za pra sza my do gło so wa nia!
Na zdję ciu: Do tych cza so wa Twarz Ak cji

„Je zio ro Ta jem nic” Alek san dra Kra ska, II
Wi ce miss Pol ski Po mo rza Środ ko we go.

Ry sa na dnie. Już wie my wię cej!
Kil ka mie się cy te mu pod czas „Mi sji

Siem czy no” na zdję ciu so na ro wym wy ko -
na nym przez Aka de mię Mor ską uka za ła się
ol brzy mia ry sa na dnie Za to ki Hen ry kow -
skiej. Nie wy pły wa z niej go rą ca wo da, jak
przy pusz cza li śmy. Wprost prze ciw nie.
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Nur ko wie spe ne tro wa li je zio ro Draw sko
w miej scu, któ re wska zał kie ru ją cy „Mi sją
Siem czy no” Grze gorz Za nie wicz z Aka de -
mii Mor skiej w Szcze ci nie. Stu den ci i na -
ukow cy z tej uczel ni przy wieź li ze so bą
spe cja li stycz ny sprzęt so na ro wy, któ ry za -
in sta lo wa li na po kła dzie sta tecz ku „Per -

koz”. Na po trze by mi sji zo stał on wy na ję ty
od gmi ny Cza pli nek dla Po wia tu Draw skie -
go i udo stęp nio ny ba da czom.

Opi sy wa ne wgłę bie nie w dnie ma ok. 40
me trów dłu go ści cał ko wi tej i wy ró żnia się
na ota cza ją cym go pła skim ob sza rze, dla te -
go wzbu dzi ło cie ka wość po szu ki wa czy. Jak
się oka zu je, nur ko wie pe ne tru ją cy to miej -
sce (głę bo kość 30 m) zdo ła li obej rzeć je dy -
nie frag ment te go two ru, ze wzglę du na
pa nu ją cą tam bar dzo ni ską tem pe ra tu rę,
rzę du je dy nie trzech stop ni Cel sju sza.

Trud no wy ja śnić, dla cze go jest tam tak
zim no. Nur ko wie, po in stru owa ni przez Da -
riu sza de Lorm (Szko ła Nur ko wa nia AN DA -
tek), po bra li do bu tel ki prób kę wo dy, któ rą
pan Da riusz prze ka zał Sta ro ście Draw skie -
mu Sta ni sła wo wi Ku czyń skie mu.

Wkrót ce w sie dzi bie Sta ro stwa zor ga ni -
zo wa no spo tka nie z Lesz kiem An dru kiań -
cem, Wi ce dy rek to rem Po wia to wej Sta cji
Sa ni tar no - Epi de mio lo gicz nej w Draw sku
Po mor skim. Ce lem by ło m.in. omó wie nie
spo so bu zba da nia za war to ści prób ki, mię -
dzy in ny mi pod ką tem za war to ści w wo dzie
zdro wot nych mi ne ra łów. Oka za ło się jed -
nak, że prób ka mu si zo stać po bra na do spe -
cjal ne go po jem ni ka, któ ry po sia da

Akademia Morska w trakcie ustaleń przed misją

Starosta S. Kuczyński i D. de Lorm podczas
przekazywania próbki

Zastępca Dyrektora Sanepidu włączyl się do
Akcji Jezioro Tajemnic

Tajemnicze- pękniecie- w- dnie zat Henrykowskiej

Fragment- rysy- w- dnie- zat.- Siemczynskiej-
Henrykowskiej
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SA NE PID i do star czo na do ba dań nie -
zwłocz nie, jesz cze te go sa me go dnia.

Za gad ka po cze ka więc na roz wią za nie,
nim nur ko wie po wró cą w to miej sce po -
now nie.

W ak cji uczest ni czy li: Da riusz de Lorm,
Bar tosz Drze wiec ki, Da riusz Ku ter now ski
ze Szko ły AN DA tek, nur ko wie ze Świ dwi -
na, nur ko wie z Pro gra mu Ad ven tu re HD
„Za nu rze nie” (Pa tro na Me dial ne go Ak cji)
oraz człon ko wie sto wa rzy sze nia „Wra ker -
si” (jed ne go ze spon so rów na gro dy za „U -
-Bo ota” z je zio ra Draw sko), Grze gorz
Fo ry siak i Se ba stian Gło wac ki. Eki py za -
kwa te ro wa ne by ły m.in. w Pa ła cu Siem czy -
no.

Fil mik z wy pra wy w ra mach „Mi sji Siem -
czy no”: www.youtu be.com

Ka żdy mo że zo stać od kryw cą!
Ta ty tu ło wa te za wy ła nia się z czwar tej pra -

cy na de sła nej na kon kurs „Od kryj Je zio ro Ta -
jem nic z Ba re”. Au tor miesz ka nad je zio rem
Draw sko. To Emil Ko zak z Cza plin ka. Na tra -
fił m.in. na po nie miec ki hełm i in ne ar te fak ty.

Oto re la cja:
„Bę dąc płe two nur kiem ama to rem, czy

też za wo do wym, nie mo żna oprzeć się po -

ku sie i ta jem ni cy je zio ra Draw sko. Ja ko pe -
reł ka Po je zie rza Draw skie go przy cią ga wie -
lu pa sjo na tów do po szu ki wa nia skar bów
oraz po głę bia nia wie dzy na te mat te go
wspa nia łe go miej sca.

Za nu rza jąc się w głę bię „Je zio ra Ta jem -
nic” mo że my na tknąć się mię dzy in ny mi na
ła wi cę oko ni prze pły wa ją cą tak bli sko, jak -

by chcia ły dać się po gła skać (Z1), ra ki, któ -
re chęt nie po ka zu ją swo ją od wa gę strze la -
jąc szczyp ca mi na prze pły wa ją cych nad
ni mi nur ków, czy też spo tkać wę go rza od -
po czy wa ją ce go na dnie akwe nu.

Dla bar dziej wy trwa łych i do cie kli wych
osób, cze ka ją do od kry cia, kie dyś za to pio -
ne czy też po rzu co ne lub za gu bio ne, przy -

http://www.youtube.com/watch?v=2ZClYsbJSdU
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kry te mu łem ró żne go ro dza ju fan ty. Nur ku -
jąc tu mo żna na tknąć się na wra ki ło dzi
(Z2), ro we rów wod nych, zwa lo ne, za to pio -
ne drze wa (Z3) oraz ró żne go ro dza ju ro śli -
ny. Ma jąc odro bi nę szczę ścia mo że my stać
się od kryw ca mi, znaj du jąc ta kże mniej sze
skar by, ta kie jak po nie miec ki hełm (Z4) czy
też sta rą drew nia ną becz kę (Z5).

Pa sjo na ci hi sto rii mo gą przy łą czyć się do
Ak cji Eks plo ra cyj no – Hi sto rycz nej „Je zio ro
Ta jem nic”, któ rej za ło ży cie lem jest Sta ro sta
Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski, a któ rej głów -
nym ce lem jest od na le zie nie i wy do by cie
po nie miec kiej ćwi czeb nej ło dzi pod wod nej
do dziś nie zi den ty fi ko wa nej. Za wrak prze -
wi dzia na jest, wciąż ro sną ca, na gro da pie -
nię żna.

Jed nym sło wem dla ka żde go, nur ku ją ce -
go czy też nie, znaj dzie się coś cie ka we go
od kry wa jąc przy tym nie zli czo ne ta jem ni -
ce na sze go pięk ne go Je zio ra Draw skie go.”

Pan Emil do swo jej pra cy do łą czył ta kże
dwa krót kie fil mi ki, przed sta wia ją ce za to -
pio ne drze wo oraz ła wi ce ryb, a ta kże map -
ki z lo ka li za cja mi zna le zisk. Ser decz nie
dzię ku je my za na de sła nie pra cy!

Lau re atem kon kur su na naj lep szą re la cję
z nur ko wa nia w je zio rze Draw sko zo stał
Ro bert Ben dig – Wie lo wiej ski ze Szcze ci na.
Je go film opu bli ku je my ja ko ostat ni. Na gro -
dą w kon kur sie był Su chy Ska fan der fir my
Ba re mo del Tri lam Tech Dry. Spon so rem
Na gro dy jest fir ma ECN – Sys te my Nur ko -
we, ul. J. So bie skie go 6, 78-500 Draw sko
Po mor skie. ECN Sys te my Nur ko we:
http://www.ba re.pl/
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Po kwe ren dzie: za to pio ny 
sa mo chód był… woj sko wy!

Śledz twa hi sto rycz ne go – ciąg dal szy.
Wszyst ko wska zu je na to, że za to pio ny
Wan de rer W24, na któ re go czę ści na tknę li
się nur ko wie w je zio rze Draw sko, był użyt -
ko wa ny przez nie miec ką ar mię. Resz ta sa -
mo cho du, ochrzczo ne go już przez
nie któ rych mia nem au ta ko men dan ta Krieg -
sma ri ne, w dal szym cią gu naj praw do po -
dob niej spo czy wa na dnie pod gru bą
war stwą mu łu, na co wska zu ją od czy ty ma -
gne to me tru.

W grud niu ub. ro ku w bu dyn ku LO w
Cza plin ku, gdzie skła do wa ne są nie któ re
zna le zi ska, Part ner Ak cji – ko sza liń skie Stu -
dio Hi sto rycz ne „Hu zar”, prze pro wa dzi ło
kwe ren dę. Jej ce lem był prze gląd przed mio -
tów, któ re w 2016 r. wy do by te zo sta ły z je -
zio ra Draw sko w ra mach Ak cji
Eks plo ra cyj no – Hi sto rycz nej „Je zio ro Ta -
jem nic”. Wśród pa mią tek po daw nych i cał -
kiem współ cze snych miesz kań cach re gio nu
uda ło się zi den ty fi ko wać kil ka na praw dę in -
te re su ją cych ar te fak tów.

Jak pod kre śla dr Łu kasz Gła dy siak, nie -
wąt pli wie naj bar dziej in te re su ją cym zna le -
zi skiem są wy do by te z je zio ra ele men ty

WANDERER 24 zastosowany w wojsku

Klapa- samochodu Wanderer                                                        fot. ANDAtek

Wanderer -  Obudowa licznika   piasta
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nie miec kie go sa mo cho du oso bo we go, zi -
den ty fi ko wa ne go w po ło wie wrze śnia 2016
r. ja ko Wan de rer W24. W cza sie gru dnio -
wej kwe ren dy uda ło się wy dzie lić z ogó łu
ar te fak tów przed mio ty, mo gą ce sta no wić
czę ści te go po jaz du. To ma ska – po kry wa
sil ni ka z po zo sta ło ścią em ble ma tu, obu do -
wa de ski roz dziel czej oraz pia sta ko ła (wi -
docz ne na zdję ciach). Od na le zio ny zo stał
ta kże sam em ble mat.

Na pierw szym z przed mio tów za cho wa -
ły się po zo sta ło ści ory gi nal nej far by. Wstęp -
na ana li za po zwa la do mnie mać, że

za sto so wa no w tym przy pad ku je den z od -
cie ni pia sko wo sza rych, tzw. Sand gelb (We -
hr macht Oli ve), któ ry był stan dar do wym
ko lo rem ba zo wym nie miec kich po jaz dów
woj sko wych, wpro wa dzo nym Dy rek ty wą
Nr 181 Na czel ne go Do wódz twa We hr -
mach tu dnia 18 lu te go 1943 r.

– Su ge ru je to wy ko rzy sta nie naj pew niej
za to pio ne go w 1945 r. sa mo cho du do ce -
lów woj sko wych, praw do po dob nie ja ko
po jaz du szta bo we go lub łącz ni ko we go –
mó wi Ł. Gła dy siak. – Wy da je się to mo żli -
we, zwłasz cza że sam mo del po jaz du prze -
zna czo ny był na ry nek cy wil ny, na to miast
zja wi sko włą cza nia nie woj sko wych ma szyn
w ko lum ny nie miec kie w schył ko wym okre -
sie II woj ny świa to wej by ło po wszech ne.
Te za ta znaj du je po twier dze nie za rów no w

ar chi wal nym ma te ria le fo to gra ficz nym, jak
i fil mo wym, gdzie nie brak sa mo cho dów
cy wil nych, ma lo wa nych ko lo ra mi ochron -
ny mi.

Jak na le ża ło się spo dzie wać, du ża część
ar te fak tów skła do wa nych ak tu al nie w cza -
pli nec kim LO to przed mio ty co dzien ne go
użyt ku. Są wśród nich ko twi ce oraz cię żar -
ki słu żą ce do sta bi li za cji ło dzi, ele men ty za -
sta wy sto ło wej – stłucz ka szkla na, bu tel ki
po na po jach, za rów no da to wa ne na pierw -
szą po ło wę XX w., jak i okres póź niej szy,
gu zi ki itp.

Jed nak hi sto ry ka za in te re so wa ło jesz cze
jed no, bar dzo szcze gól ne zna le zi sko. Na pi -
sze my o nim już wkrót ce!

Wszyst kie zna le zi ska obej rzeć mo żna
bę dzie ta kże na II kon fe ren cji po pu lar no -
-na uko wej, któ ra za pla no wa na zo sta ła w
ra mach pod su mo wa nia pro jek tu „Je zio ro
Ta jem nic” w LO Cza plin ku na 18 lu te go
2017 r. Już te raz ser decz nie za pra sza my!

Stro na in ter ne to wa Stu dio Hi sto rycz ne go
„Hu zar”: http://shhu zar.wi xsi te.com/hu za -
r2014

O za to pio nym sa mo cho dzie pi sa li śmy
m.in. już tu taj: http://je zio ro ta jem nic.pl/za -
to pio ne -au to -roz po zna ne/

Wanderer -  Tarcza licznika
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Wan de rer W24 za sto so wa ny w woj sku.
Zdj. po cho dzi ze stro ny http://www.we -
bkits.com.br/

Po kwe ren dzie: 
po szu ki wa ny czołg to… 
ame ry kań ski Sher man?

Pod czas kwe ren dy zna le zisk z je zio ra
Draw sko, któ rą ko sza liń skie Stu dio Hi sto -
rycz ne „Hu zar” prze pro wa dzi ło na ko niec
2016 ro ku w cza pli nec kim LO, na tra fio no
na bar dzo in try gu ją cy ślad. To część ame ry -
kań skie go czoł gu, któ ra zo sta ła wy ło wio na
z je zio ra Draw sko. Nur ko wie nie wie dzie li,
czym jest wy cią gnię ty nie po zor ny ele ment.
Po zwo li ła na to do pie ro wy ko na na wła śnie
iden ty fi ka cja.

Śledz twa hi sto rycz ne go – ciąg dal szy.
Słu chy o za to pio nym w je zio rze czoł gu krą -
żą od lat. Nur ko wie spraw dzi li już kil ka tro -
pów, jed nak nie oka za ły się one
praw dzi we. Po za koń cze niu let nich nur ko -
wań zro dzi ły się jed nak wąt pli wo ści co do
pra wi dło we go okre śle nia lo ka li za cji. Pod -
sta wą po szu ki wań by ło dość enig ma tycz ne
do nie sie nie spi sa ne przed la ty przez Je rze -
go Jan czu ko wi cza, gu ru pol skich po szu ki -
wań pod wod nych, któ re jak się oka za ło,

mo że pa so wać do in ne go miej sca je zio ra.
Tym cza sem po ja wił się kon kret ny ślad w

po sta ci ele men tu uzbro je nia czoł gu. Mó wi
pro wa dzą cy prze gląd zna le zisk dr Łu kasz
Gła dy siak:

– Zde cy do wa nie naj cie kaw szym obiek -
tem, ja ki uda ło się wy ło nić w trak cie gru -
dnio wej kwe ren dy jest chwyt pi sto le to wy
ka ra bi nu ma szy no we go z za cho wa ny mi
szcząt ko wo, drew nia ny mi okła dzi na mi.
Kształt ele men tu su ge ru je, że po cho dzi on z
ame ry kań skie go, cię żkie go ka ra bi nu ma szy -

no we go 7,62 mm Brow ning M1919. Zna le -
zie nie go w je zio rze Draw sko jest o ty le
praw do po dob ne, że broń te go ro dza ju, w
la tach 1941-1945, wy ko rzy sty wa na by ła w
sze re gach Ar mii Czer wo nej, przede wszyst -
kim ja ko in te gral ne wy po sa że nie bo jo we
czoł gów śred nich M4 Sher man, wy sy ła nych
do Związ ku Ra dziec kie go w ra mach umo -
wy po życz ki -dzie rża wy, Lend -Le ase Act.

Jak jed no znacz nie po twier dza cho cia żby
ma te riał zdję cio wy wy ko na ny w epo ce, po -
jaz dy te go ro dza ju znaj do wa ły się na sta nie
ra dziec kich od dzia łów pan cer nych to czą -
cych bo je na Po mo rzu (czoł gi M4 Sher man
w słu żbie Ar mii Czer wo nej na fo to gra fiach
wy ko na nych na przy kład w re jo nie Ko ło -
brze gu wio sną 1945 r. uwiecz nił mię dzy in -
ny mi fo to -kro ni karz pol skiej 4. Dy wi zji
Pie cho ty im. Ja na Ki liń skie go, Jó zef Ry bic -
ki).

Zde cy do wa nie mniej praw do po dob ne,
jed na ko woż nie nie mo żli we, jest ta kże uży -
wa nie te go ro dza ju orę ża, ja ko zdo bycz ne -
go, przez jed nost ki We hr mach tu lub
nie miec kie go po spo li te go ru sze nia – Volks -
stur mu.

Wszyst kie zna le zi ska obej rzeć mo żna
bę dzie ta kże na II kon fe ren cji po pu lar no -

Chwyt karabinu
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-na uko wej, któ ra za pla no wa na zo sta ła w
ra mach pro jek tu, w LO Cza plin ku, już 18
lu te go 2017 r., na któ rą ser decz nie za pra -
sza my!

Co na praw dę sta ło się z czoł giem? Czy
spo czy wa gdzieś w głę bi nach je zio ra? 

O wcze śniej szych po szu ki wa niach czoł -
gu pi sa li śmy m.in. tu taj: http://je zio ro ta jem -
nic.pl/wy pra wa -po -czolg/

Stro na in ter ne to wa Stu dio Hi sto rycz ne go
„Hu zar”, Part ne ra Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”:
http://shhu zar.wi xsi te.com/hu za r2014

Le ży od kil ku stu le ci…
Przed sta wia my trze cią pra cę na de sła ną

na kon kurs „Od kryj Je zio ro Ta jem nic z Ba -
re”. Au tor, Bar tosz Drze wiec ki z To rzy mia,
na tra fił pod wo dą na dłu ban kę. 

Oto re la cja:
„Sku pie nie. Nie prze rwa ne i cał ko wi te.

Nie zbęd ne do nur ko wa nia jak tlen. Pod wo -
dą nie mo żesz dzia łać po chop nie. Mu sisz
wsłu chać się w sie bie. Je dy nym sły szal nym
dźwię kiem jest od głos wy dy cha ne go po -
wie trza. Ty i ota cza ją ca cię głę bia.

Na dzie ja od kry cia cze goś pod po -
wierzch nią za wsze mo ty wo wa ła mnie nie -
sa mo wi cie. Jak ma łe dziec ko szu ka ją ce

skar bu. Eks cy ta cja nie zmien nie pod no si ła
mi po ziom ad re na li ny. I w koń cu ma rze nie
się speł ni ło. Ni gdy nie za po mnę te go dnia.

Ra no, otwie ra jąc oczy, prze czu wa łem,
że dzi siaj wy da rzy się coś nie sa mo wi te go.
Jak kol wiek to brzmi, ja po pro stu to czu łem.
Wy pły nę li śmy ło dzią na naj bar dziej ko -
rzyst ne miej sce do zej ścia pod wo dę. Do -
tkną łem dło nią ta fli, my śląc, że wi zu ra w
je zio rze Draw sko cią gle po zy tyw nie mnie
za ska ku je – jest do bra. Wsze dłem do wo dy.
Za ka żdym ra zem czu ję ten sam dreszcz.

Scho dzi łem ni żej i ni żej, zo sta wia jąc nad
so bą ca ły ten nie po kój i ha łas. Na pię cie
ode szło, wy ci szy łem się. Tyl ko ja, mo je my -
śli i bez miar wo dy.

Pły ną łem w dół. Za trzy ma łem się, spraw -
dza jąc głę bo kość – 15 me trów pod po -
wierzch nią. Prze cze sy wa łem dno,
omia ta jąc je świa tłem la tar ki. Na gle... coś
przy ku ło mój wzrok! Pod pły ną łem bli żej,
ser ce przy spie szy ło. Mo im oczom uka zał
się frag ment... tak, to dłu ban ka, le żą ca tu
za pew ne od kil ku stu le ci. Po czu cie speł nie -
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nia za par ło mi dech. Do tkną łem jej, czu jąc
ko lej ny dreszcz. Zro bi łem zdję cia i wró ci -
łem na po wierzch nię, aby ogło sić mo je od -
kry cie.”

Dzię ku je my za na de sła ną pra cę! In for -
ma cja o tej dłu ban ce zna la zła się la tem
2016 r. w głów nym wy da niu „Wy da rzeń”
w te le wi zji Pol sat.

Lau re atem kon kur su na naj lep szą re la cję
z nur ko wa nia w je zio rze Draw sko zo stał
Ro bert Ben dig – Wie lo wiej ski ze Szcze ci na.
Na gro dą jest Su chy Ska fan der fir my Ba re
mo del Tri lam Tech Dry. Spon so rem Na gro -
dy jest fir ma ECN - Sys te my Nur ko we, ul. J.
So bie skie go 6, 78-500 Draw sko Po mor skie.
ECN Sys te my Nur ko we: http://www.ba re.pl/

Wię cej dla Dziew czy ny! Ile?
500+

Dość nie spo dzie wa nie wzro sła na gro da
w kon kur sie na Dziew czy nę Je zio ra Ta jem -
nic. Fir ma EAC TI VE z Wro cła wia po sta no -
wi ła ufun do wać na gro dę do dat ko wą w
wy so ko ści 500 zł. Łącz nie z na gro dą Sta ro -
sty to już 1500 zł.

– Pro wa dzą Pań stwo bar dzo cie ka wą ak -
cję i chcie li by śmy w ja kiś spo sób wes przeć

te dzia ła nia – mó wi przed sta wi ciel fir my Ja -
go da Dy now ska.

EAC TI VE to ist nie ją ca już od 2000 ro ku
fir ma z bra nży in ter ne to wej. Ak tyw nie
współ pra cu je z ró żny mi in sty tu cja mi, wspo -
ma ga rów nież ośrod ki, fun da cje, sto wa rzy -
sze nia, czy miej skie do my kul tu ry.

Pie nią dze są już w Sta ro stwie  Po wia to -
wym w Draw sku Po mor skim i zo sta ną wrę -
czo ne zwy cię żczy ni w dniu prze ka za nia
na gro dy przez Sta ro stę Draw skie go Sta ni sła -
wa Ku czyń skie go.

Fir ma zgło si ła się sa ma. Jej lo go zo sta nie
umiesz czo ne na sta łe w za kład ce „Po pie ra -
ją Ak cję”, na stro nie in ter ne to wej „Je zio ra
Ta jem nic”. Mi le wi dzia ni są ta kże in ni
spon so rzy, któ rzy mo gą ufun do wać na gro -
dy do dat ko we dla wy bra nej w in ter ne to -
wym gło so wa niu Dziew czy ny Je zio ra

Ta jem nic. Z pew no ścią o tym na pi sze my!
Kon takt w tej spra wie na le ży na wią zać z

Agniesz ką Brzeź nia kie wicz, Na czel ni kiem
Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji Po wia tu, pod
nu me rem te le fo nu (94) 36 307 88 lub e -ma -
il: je zio ro ta jem nic@po wiat draw ski.pl

Sta tek – wid mo 
na je zio rze Draw sko!

Na jed nym z naj więk szych akwe nów
Pol ski już w kwiet niu po ja wi się jed nost ka o
bar dzo nie zwy kłej hi sto rii. Spro wa dził ją
Zbi gniew Mi ki ciuk, Part ner Ak cji i przed sta -
wi ciel po ło żo ne go nad je zio rem „Zam ku
Dra him”. Szy ku ją się wspa nia łe rej sy tu ry -
stycz ne! Czy to po wrót wiel kich ło dzi na
ten akwen?
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Jak wcze śniej dzię ki po mo cy Czy tel ni -
ków usta li li śmy, przed woj ną po je zio rze
Draw sko pły wa ły naj praw do po dob niej aż
trzy jed nost ki, któ re mo gły za bie rać na po -
kład wię cej niż pół set ki osób. Pi sa li śmy o
tym m.in. w tek ście „Czy za gad ka wiel kich
ło dzi zo sta ła roz wią za na? (do stęp ny pod
lin kiem: http://je zio ro ta jem nic.pl/czy -za -
gad ka -wiel kich -lo dzi -zo sta la -roz wia za na/).
Czy sta tek już spro wa dzo ny nad je zio ro, to

za po wiedź re ne san su tak du żych wy ciecz -
kow ców na tym akwe nie?

– Z nie ukry wa ną za zdro ścią spo glą da łem
na Szcze ci nek, któ ry na swo im je zio rze
miał dwa pa sa żer skie stat ki – mó wi Z. Mi ki -
ciuk. – Je zio ro Draw sko od daw na pro si ło
się o wzbo ga ce nie swo jej ofer ty. Ak cja „Je -
zio ro Ta jem nic” zmo bi li zo wa ła mnie do za -
ję cia się tym te ma tem. Z ra cji mo je go
za wo du ma rzy łem, by zna leźć ta ką jed nost -

kę, któ ra mia ła by prze pięk ną hi sto rię, czy li
tzw. du szę. W ga ze cie wy bor czej na tra fi łem
na in te re su ją cy ar ty kuł o stat ku wid mo, z ta -
jem ni czą przed wo jen ną hi sto rią. Pra gną łem
zro bić wszyst ko, by wła śnie ten sta tek był
ozdo bą je zio ra Draw sko.

Mo to ro wiec o któ rym mo wa, zo stał zbu -
do wa ny w 1932 ro ku w stocz ni w Kró lew -
cu z prze zna cze niem dla wy ższych
dy gni ta rzy pru skich. Ze wzglę du na du że
ga ba ry ty do pierw sze go swo je go por tu ma -
cie rzy ste go w Wę go rze wie zo sta je prze wie -
zio ny ko le ją w dwóch czę ściach. Przez dwa
la ta pły wał pod na zwą ,,Paul von Hin den -
burg’’. W 1934 ro ku prze mia no wa ny na
,,Ja eger ho ehe’’ (My śliw skie Wzgó rza). Tak
go ochrzcił pierw szy łow czy Her mann Go -
ring, no wy ar ma tor stat ku.

Na dzio bie by ła pry wat na ka ju ta Go rin -
ga, tyl na część prze zna czo na by ła zaś dla
go ści. Od by wa ły się tam przy ję cia i uczty
my śliw skie. Pod ko niec woj ny sta tek zo stał
za to pio ny.

Po woj nie zo stał wy do by ty, wy re mon to -
wa ny i prze zna czo ny do tu ry sty ki ma so wej.
W swo im bo ga tym ży cio ry sie wie lo krot nie
zmie niał na zwy: w 1945 ro ku krót ko no sił
na zwę „Świ te zian ka”, a w 1952 na zy wał się
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już „Mar ce li No wot ko”. Na stęp nie „Ły na”,
„Ka li nin grad’”, po czym na stą pi ła obec na
cza ro dziej ska na zwa – „Ró ża Wia trów’’.
Nad nim czu wa ła opatrz ność, bo po wy co -
fa niu go z że glu gi wiel kich je zior ma zur -
skich, zo stał ku pio ny przez pa sjo na ta, któ ry
pla no wał od bu do wę, re mont i po wrót na
wo dę. Dzię ki te mu, nie po dzie lił lo su dwu -

dzie stu przed wo jen nych stat ków ma zur -
skich, nie zo stał po rzu co ny, za to pio ny i od -
da ny na złom. Wła ści cie le za dba li, by
przez ca ły okres był pły wa ją cy.

Na dzień dzi siej szy trwa grun tow ny re -
mont wy ko ny wa ny przez spe cja li stów. Wy -
mie nio ne są już okna. Obec nie pra ce
kon cen tru ją się na re mon cie ka pi tal nym

środ ka stat ku. Uro czy ste wo do wa nie pla no -
wa ne jest na kwie cień 2017 ro ku. Por tem
ma cie rzy stym „Ró ży Wia trów” bę dzie Cza -
pli nek. W chwi li obec nej mo żna ob ser wo -
wać re mont jed nost ki w oko li cy zam ku w
Sta rym Draw sku.

Zbi gniew Mi ki ciuk, któ ry spro wa dził nad
Draw sko sta tek, jest rów nież pa sjo na tem hi -
sto rycz nych po jaz dów i przed sta wi cie lem
Mu zeum Mo to ry za cji i Tech ni ki w Otrę bu -
sach k. War sza wy (wpi sa ne w re jestr Pań -
stwo wy pod nu me rem PRM/70/01). Eks po-
na ty te go mu zeum, w tym z wiel ką pie czo -
ło wi to ścią od re stau ro wa ne za byt ko we sa -
mo cho dy, czę sto gosz czą na ró żnych
pla nach fil mo wych – ostat nio se ria lu „Bo -
do”, fil mu „Hi sto ria Roya” czy „Mia sto 44”.

Stro na in ter ne to wa Mu zeum: www.mu -
zeum -mo to ry za cji.com.pl

„Pięć set plus” – po raz dru gi!
Wy glą da na to, że roz wią zał się wo rek z

na gro da mi dla przy szłej Dziew czy ny Je zio -
ra Ta jem nic. W ka żdej chwi li mo gą do łą -
czyć na stęp ni – za pra sza my!

Do kon kur su na „Dziew czy nę Je zio ra Ta -
jem nic” zgło si ło się sie dem kan dy da tek. Ty -

http://www.muzeum-motoryzacji.com.pl/pl/
http://www.muzeum-motoryzacji.com.pl/pl/
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siąc zło tych „na do bry po czą tek” ufun do -
wał Sta ro sta Draw ski. Ko lej ne pięć set przy -
sła ła fir ma EAC TI VE z Wro cła wia. Dziś ta ką
sa mą su mę za de kla ro wa ła Gmi na Cza pli -
nek. Łącz nie to już 2000 zł!

Ten kon kurs to do sko na ła oka zja dla
firm, aby za ist nieć w po zy tyw nym kon tek -
ście. Na dal mo żna zo stać spon so rem i ufun -
do wać go tów kę, bądź na gro dy rze czo we
dla „Dziew czy ny”. Mo że to być np. ze staw
fir mo wych pro duk tów, kar ne ty, czy wie le
in nych.

Lo go fun da to ra zo sta nie umiesz czo ne na
sta łe w za kład ce „Po pie ra ją Ak cję”, na stro -
nie in ter ne to wej „Je zio ra Ta jem nic”. Na pi -
sze my ta kże o tym w ar ty ku le, a fir ma
otrzy ma Cer ty fi kat Uczest ni ka Ak cji! Oczy -
wi ście chęt ni bę dą mo gli oso bi ście prze ka -
zać swo ją na gro dę zwy cię żczy ni. Kon takt
w spra wie spon so rin gu na le ży na wią zać z
Agniesz ką Brzeź nia kie wicz, Na czel ni kiem
Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji Po wia tu, pod
nru me rem te le fo nu (94) 36 307 88 lub e -
-ma il: je zio ro ta jem nic@po wiat draw ski.pl

Ce lem kon kur su jest wy bór oso by, któ rej
wi ze ru nek zo sta nie wy ko rzy sta ny do pro -
mo cji Ak cji Je zio ro Ta jem nic w 2017 ro ku,
m.in. na w pu bli ka cjach zwią za nych z Ak -

cją, na stro nach in ter ne to wych, czy ban ne -
rach.

Draw sko… 
pły wa po wiel kich je zio rach

Jed no ra zo wo mo że prze wo zić oko ło 30
tys. ton ła dun ku. Zbu do wa no go w Chi nach
w 2010 ro ku. Przed sta wia my sta tek M/S
Draw sko, któ ry dzię ki na zwie sła wi na sze
je zio ro na mo rzach i oce anach ca łe go świa -
ta.

Ten ogrom ny sta tek mo że pły wać po
oce anach, choć m.in. ze wzglę du na za sto -
so wa nie, okre śla się go mia nem „je zio row -
ca”. Jest spe cjal nie przy sto so wa ny do
po ko ny wa nia wą skich śluz i ka na łów Wiel -
kich Je zior Ame ry kań skich. Ma przy tym
im po nu ją ce roz mia ry: 189,6 m dłu go ści i
23,6 m sze ro ko ści.

M/S Draw sko na fil mie: www.youtu -
be.com

Zdję cie po cho dzi ze stro ny: www.pol ste -
am.com.pl/

Ga le ria zdjęć MS Draw sko do stęp na jest
tu taj: www.ma ri ne traf fic.com

Wy star to wa ło gło so wa nie na
Dziew czy nę Je zio ra Ta jem nic!

Kon kurs roz po czę ty. Od dziś (17 stycz nia
2017) trwa wy bie ra nie „Dziew czy ny Je zio ra
Ta jem nic” na 2017 rok. W Dzień Świę te go
Wa len te go (14 lu te go, o godz. 14.00) za koń -
czy się do da wa nie „po lu bień” na zdję cie
Wa szej Kan dy dat ki. Wy gra ta, któ ra otrzy ma
ich naj wię cej na pro fi lu FB Ak cji. Do dzie ła!

Ce lem kon kur su jest wy bór oso by, któ rej
wi ze ru nek zo sta nie wy ko rzy sta ny do pro -
mo cji Ak cji w tym ro ku. Zna leźć się ma
m.in. w pu bli ka cjach zwią za nych z Je zio -

https://www.marinetraffic.com/pl/ais/details/ships/311017900
http://www.youtube.com/watch?v=1-2ZqLWVqFg
http://www.youtube.com/watch?v=1-2ZqLWVqFg


Nuras.info 1/2017

124

rem Ta jem nic, na stro nach in ter ne to wych
czy ban ne rach.

14 lu te go ko mi sja w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Draw sku Po mor skim pod li czy od -
da ne „po lu bie nia”. Ofi cjal ne wy ni ki
zo sta ną ogło szo ne 16 lu te go 2017 r.

Dla lau re at ki prze wi dzia no ta kże na gro -
dę fi nan so wą. Ty siąc zło tych „na do bry po -
czą tek” ufun do wał Sta ro sta Draw ski.
Ko lej ne pięć set przy sła ła fir ma EAC TI VE z
Wro cła wia. Ta ką sa mą su mę za de kla ro wa -
ła Gmi na Cza pli nek. Łącz nie to 2000 zł!

Mi le wi dzia ni są ta kże ko lej ni spon so rzy,
któ rzy mo gą ufun do wać na gro dy do dat ko we
dla wy bra nej w in ter ne to wym gło so wa niu
Dziew czy ny Je zio ra Ta jem nic. Z pew no ścią
o tym na pi sze my! Kon takt w tej spra wie na -
le ży na wią zać z Agniesz ką Brzeź nia kie wicz,
Na czel ni kiem Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji
Po wia tu, pod nr. te le fo nu (94) 36 307 88 lub
e -ma il: je zio ro ta jem nic@po wiat draw ski.pl

Za pra sza my do „laj ko wa nia” na wy bra -
ną dziew czy nę!

Ku la nie z tej zie mi?
Pod czas prac ziem nych w po bli żu ko mi -

sa ria tu Po li cji w Cza plin ku ro bot ni cy na -
tknę li się na nie ty po we zna le zi sko. To

pra wie ide al na ka mien na ku la. Czy mo gła
ją stwo rzyć przy ro da?

Ku la znaj do wa ła się oko -
ło me tra pod zie mią.
Ro bot ni cy, któ rzy
ją od ko pa li,
p r z y  n i e  ś l i
zna le zi sko
do wła ści -
cie li po -
b l i  s k i e j
r e  k o n  -
s t ruk cj i
wa row ni
śre dnio -
wiecz nej
„ S ł a  w o  -
gród”.

Ku la mie ści
się w dło ni, ma
nie wiel ką ma sę. W
pierw szej chwi li przy -
po mi na sta ro daw ną ku lę ar -
mat nią. Jej nie mal w ca ło ści re gu lar ny
kształt za kłó ca jed nak ma łe wy brzu sze nie,
ro dzaj nie wiel kiej wy pust ki.

– To mo że su ge ro wać, że jest to twór na -
tu ral ny. Czy jed nak przy ro da jest zdol na do

stwo rze nia cze goś tak zdu mie wa ją ce go? –
ko men tu je zna le zi sko Mi chał Uliń ski ze

„Sła wo go du”.
Te go nie wie dzą na ra -
zie ta kże na ukow cy z

Mu zeum w Ko sza -
li nie, do kąd

p r z e  k a  z a  n o
zna le  z i  sko.
Być mo że
Czy tel ni cy
ze tknę li się
z czymś po -
d o b  n y m ?
Co mo że

być w środ -
ku? Pro si my o

sy gna ły!
F o r  m u  l a r z

k o n  t a k  t o  w y :
http://je zio ro ta jem -

nic.pl/zglos -in for ma cje/
„Sła wo gród” jest jed nym ze

spon so rów na gro dy za „U -Bo ota” z je zio -
ra Draw sko. www.fa ce bo ok.com

Mu zeum w Ko sza li nie jest Pa tro nem Ak -
cji. https://www.fa ce bo ok.com/Mu zeumW -
Ko sza li nie/

https://www.facebook.com/S%C5%82awogr%C3%B3d-335774676528428/
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R 2 TEC STAGE SET

TECHNICAL DIVING EQUIPMENT

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

ul. Derdowskiego 8, Szczecin  Tel/fax +48 91 453 00 17
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All the best!

Rudi
Stankiewicz

Padi Staff no. 610805
www.bestdivers.pl

tel.601321557

PierszaPomocPrzedmedyczna.pl

http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
http://www.mlinke.eu
http://scubatech.pl

