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Od Redakcji
Przełom roku to czas bardzo wyjątkowy, sprzyjający oderwaniu się od codziennych obowiązków, dający
chwilę wytchnienia i radości. To okres, w którym jakby na przekór uśpionej, czasem nawet solidnie zmrożonej naturze, oddajemy się bożonarodzeniowym wzruszeniom w cieple domowego ogniska, obdarowując się
nawzajem prezentami i uśmiechem, aby później w szampańskich nastrojach powitać kolejny rok. W blasku
sylwestrowych fajer werków, pełni optymizmu, nowego zapału, z długą listą noworocznych postanowień snujemy plany na najbliższe 12 miesięcy. Mamy nadzieję, że wytrwacie w swoich postanowieniach przynajmniej
do grudnia, życzymy Wam również spełnienia marzeń, tych nurkowych i nie tylko! My również ulegliśmy tej
wspaniałej atmosferze, dlatego styczniowy numer proponujemy w wersji nieco skromniejszej niż zwykle. Przypominamy o trwającym plebiscycie Czytelników Magazynu Nuras.info na OSOBĘ oraz PRODUKT, które w
mijającym roku zasłużyły na szczególne wyróżnienie. Czekamy na Wasze propozycje w dwóch kategoriach:
• PRODUKT ROKU 2016 - sprzęt nurkowy wyróżniający się innowacyjnością, niezawodnością, jakością, nowatorski projekt szkoleniowy, wydawnictwo, itp.
• OSOBOWOŚĆ ROKU 2016 – osoba cechująca się profesjonalizmem i doświadczeniem, która w mijającym roku wykazała się największą aktywnością i zaangażowaniem w rozwój branży nurkowej.
Nominacje można zgłaszać do 15 lutego 2017 r. pod adresem: wydawnictwo@nuras.info
Laureatów przedstawimy w marcu 2017 r., podczas kolejnej edycji targów Podwodna Przygoda, na które już dziś wszystkich gorąco zapraszamy.
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Prawdziwa jeszcze...

Kuba
Kuba kojarzyła mi się zawsze z
piosenką „Kuba wyspa jak wulkan
gorąca”, zmieniło się to jednak, gdy
ją odwiedziłam, w październiku 2016
roku. Teraz kojarzy mi się zdecydowanie inaczej…
Jak to się stało, że pojechałam na Kubę? W
maju przyszła mi do głowy myśl, że pod koniec roku chciałabym wybrać się do ciepłych
krajów na nurkowanie. Wyjazd oczywiście powinien być połączony z poznawaniem i zwiedzaniem miejsca, do którego miałam się udać.
Padło na Kubę. Myśli zamieniłam więc w czyny i zapisałam się na wymarzoną wyprawę!
4
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Wydawało mi się, że oczekiwanie na
podróż będzie się dłużyło, na szczęście jednak czas szybko płynął i w końcu nadszedł
ten dzień. Specjalnie nie przygotowywałam
się merytorycznie, przeczytałam tylko plan
wyprawy, reszty miałam dowiedzieć się na
miejscu. Pojechałam na żywioł…
Zebrała się nas dość spora ekipa, licząca
w sumie dwadzieścia jeden osób, więk-

szość z Olsztyna, ale mieliśmy też osoby z
innych miejscowości. Miejscem zbiórki było lotnisko w Warszawie, zaś jedna osoba,
lecąca ze Stanów Zjednoczonych, dołączyła do drużyny na lotnisku w Havanie.
Plan lotu był następujący: z Warszawy
lecieliśmy do Paryża dwie i pół godziny i z
Paryża do Havany około dziesięciu godzin.
Z Paryża wylecieliśmy po godzinie 11:00.
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W Havanie byliśmy około 17:00, czyli według polskiego czasu było to około 23:00.
Mieliśmy dłuuugi dzień, bo uciekło nam
gdzieś sześć godzin… Lot przebiegł dość
szybko. Zmęczeni kilkunastogodzinną podróżą wysiedliśmy z samolotu. Na lotnisku
musieliśmy jeszcze wypełnić formularz Tarjeta Internacional de Embarque y Desembarque, który trzeba zachować, ponieważ bez
niego nie można opuścić Kuby. Tak naprawdę potem tego nie sprawdzali. Po odprawie
wyszliśmy na zewnątrz lotniska, gdzie już
czekał nasz opiekun – Piotr. Przywitaliśmy
się i poszliśmy do kantoru wymienić walutę
na kubańską. Zajęło nam to trochę czasu, bo
pani w okienku nigdzie się nie spieszyła, jak
zresztą wszyscy Kubańczycy.
Wyspa przywitała nas gorącym powietrzem, które uderzyło już przy wyjściu z lotniska. Odczuliśmy to jeszcze bardziej,
wciąż bowiem mieliśmy na sobie ubrania
niekoniecznie letnie. Upał był wprost niemiłosierny! Udaliśmy się do autokaru, który czekał na nas na parkingu i po
niewielkich przebojach wyruszyliśmy do
Vińales. Do przemierzenia mieliśmy około
trzech godziny jazdy. Większość wykorzystała ten czas na sen.
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Na miejsce dotarliśmy dość późno, było
już ciemno. W miarę szybko udało się rozdzielić dla nas casy, więc po ulokowaniu
się, poszliśmy coś zjeść.
Męcząca podróż dawała się we znaki,
zatem po kolacji rozeszliśmy się do swoich
cas na zasłużony wypoczynek. Niestety cisza nocna została zakłócona przez… kogu-

ty, które o trzeciej nad ranem zaczęły piać.
Kukuryku!!! Ptaszyska nie dały nam spać! I
żeby było śmieszniej, w casach nie było
szyb w oknach, tylko drewniane rolety,
dzięki temu czuliśmy się, jakbyśmy spali
pod gołym niebem.
Pierwszy dzień na Kubie spędziliśmy na
plaży Cayo Jutias – małej wyspie koralowej
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u północnych wybrzeży zachodniej części
Kuby, opływanej przez wody Zatoki Meksykańskiej – aklimatyzując się z Kubą. Na
plażę pojechaliśmy starymi amerykańskimi
samochodami. Niby nie było daleko, bo
około 55 km, ale droga była kiepska i w
pewnych momentach nie dało się za bardzo rozwinąć prędkości, gdyż nie dość, że
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dziura była na dziurze, to stan techniczny
samochodów nie do końca pozwalał na
szaleństwo na drodze. Zaskoczyło nas, że
jadąc w jedną i drugą stronę nie widzieliśmy żadnych drogowskazów. Czasami myśleliśmy, że kierowcy nie do końca wiedzą,

gdzie mają jechać. Ale mimo braku jakichkolwiek tabliczek informacyjnych dotarliśmy na przepiękną plażę. A tam czekało na
nas błogie lenistwo. Plażowaliśmy na delikatnym, białym piasku, kąpaliśmy się w błękitno-turkusowej wodzie, a także odpoczy-
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waliśmy w cieniu palmy lub w pełnym słońcu.
Tak pięknie rozpoczęty dzień skończyliśmy wieczornym wyjściem do klubu Polo
Montanez, gdzie była muzyka na żywo oraz
pokaz salsy. Po tych atrakcjach mieliśmy
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okazję potańczyć salsę z zawodowymi tancerzami. Wstęp do klubu był płatny, ale
można tam wnieść swój alkohol i legalnie
postawić go na stole.
Kolejny dzień przewidywał wyprawę na
plantację tytoniu i kawy. Cała ekipa dosiadła konie i w taki sposób przemierzaliśmy
dolinę Vińales. Mogliśmy tam podziwiać
wzniesienia i niezwykle malownicze kopce

skalne Mogote. Widzieliśmy też rolników
orzących wołami czerwoną ziemię. Gościliśmy na typowej lokalnej farmie i degustowaliśmy cygara (obcięte końcówki były
moczone w lokalnym miodzie). Mieliśmy
możliwość ich zakupu wprost od prywatnego producenta. Przemieszczanie się konno
po dróżkach polnych, tj. bardziej po błocie,
było niezwykłym wyzwaniem. To była
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przygoda! Towarzyszyli nam lokalsi, przemierzając całą trasę pieszo. Co chwilę poganiali konie krzycząc „caballo” (tłumaczenie z hiszpańskiego – koń). Udało nam
się też dotrzeć do plantacji kawy, gdzie zapoznaliśmy się z całym procesem jej uprawy. Chwilę odpoczęliśmy. W pobliskiej
knajpce kupiliśmy sobie kanapki, drinki i
napoje, po czym trochę posileni wyruszyli-
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śmy w drogę powrotną. Z wyprawy wszyscy wrócili cali i w jednym kawałku, ale
umorusani czerwoną ziemią. Praktycznie
wszystko nadawało się do prania. Mieliśmy
chwilę wolnego czasu na doprowadzenie
się do ładu. Następnie poma- szerowaliśmy
na obiadokolację do restauracji z przepięknym widokiem na całą dolinę Vińales. Po

sytym posiłku zrobiliśmy sobie wieczorny
spacer po Vińales, ale trzeba było wracać
do cas spakować się, bo następnego dnia
wyjeżdżaliśmy do kolejnego miejsca noclegowego, do Playa Larga.
Przemierzyliśmy autokarem około 400
km, praktycznie cały dzień spędzając w
podróży. Po drodze mieliśmy kilka przy-
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stanków, w tym jeden dłuższy postój na
obiad w restauracji.
Po kilkugodzinnej podróży, z małymi
problemami z klimatyzacją w autobusie,
dotarliśmy do Playa Larga. Tam zakwaterowaliśmy się w naszych casach particular.
Następnie zjedliśmy kolację, delikatnie podegustowaliśmy kubańskie drinki Mojito,
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Cuba Libre lub Pińa Colada i udaliśmy się
na zasłużony wypoczynek.
Kolejne trzy dni były zaplanowane na
wyczekiwane przez wszystkich nurkowania
w Zatoce Świń. Pierwszy dzień przeznaczyliśmy na rozpływanie się, zapoznanie z
akwenem i bazą nurkową. Nurkowaliśmy z
brzegu. Pierwszego dnia przewidziane były

dwa wejścia do wody. Na miejsce dojeżdżaliśmy amerykańskim, żółtym szkolnym
autobusem, który był już mocno wyeksploatowany. Taki żółty złomek, ale najważniejsze, że jechał do przodu. Naprawdę jest co
wspominać. Podróż na nurkowanie wyglądała następująco: z przodu autobusu siedziała nasza ekipa, na tyłach był zapako-
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wany cały sprzęt nurkowy i żółte stalowe
butle. Wszystko przebiegało bardzo sprawnie, nie było żadnych opóźnień.
Po przybyciu do centrum nurkowego
Octopus Club (zresztą państwowego),
otrzymaliśmy do wypełnienia odpowiedni
formularz (dane personalne, posiadany stopień, liczba nurkowań, datę ostatniego nur-
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kowania, aktualne badania medyczne itp.).
Następnie każdego dnia musieliśmy wpisywać datę i podpisywać się na niej. Dość zabawnie wyglądało wydawanie balastu w
bazie, tj. bardzo oszczędnie. Niby pytali, ile
każdy z nas potrzebuje kilogramów, ale po
krótkim przyjrzeniu się, zeskanowaniu i zlu-

strowaniu nurka, wydawali i tak tyle, ile
uznali za stosowne. Dawali oczywiście
mniej, niż każdy deklarował, a tłumaczyli
to tym, że butle są stalowe i swoje ważą,
więc nie trzeba się zbyt mocno obciążać.
Inna kwestia, że mieli ograniczoną ilość kafli.
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Pierwszego dnia mieliśmy dwa nurkowania w morzu w Cueva de los Péses i tu ukazał się nam zachwycający podwodny świat
i to na wyciągnięcie ręki, w zasięgu wzroku,
widoczność osiągała 30-40 metrów! Opadające łagodnie dno pokryte białym piaskiem, do tego słońce przebijające się przez
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taflę wody dawało niesamowity widok,
wszystko lśniło od promieni słonecznych.
Czasem aż raziło w oczy i tu by się przydały okulary słoneczne. Po przepłynięciu około 100 metrów od linii brzegowej, na
głębokości 18 metrów ukazała się nieregularna, tętniąca życiem ściana, uskok w głębiny.
Na rafie, która formowała szczeliny, kominy, pionowe ściany i wąwozy, można było zobaczyć różnego rodzaju gatunki korali
i gąbek, spektakularne gorgonie przybierające najróżniejsze kształty i kolory, krewetki, jeżowce oraz duże ilości małych i
średnich ryb w bajecznych kolorach (niebieskie, żółte, turkusowe, czerwone, biało-czarne), langusty, skrzydlice, kraby
pustelniki, mikroskopijne robaczki, pajęczaki i wiele innych. Wszystkie te stworzenia
dekorowały dno morskie niesamowitą różnorodnością i bogactwem barw. Dodatkową atrakcją były wraki, na których
schronienie miały różnego rodzaju kolorowi podwodni mieszkańcy.
Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy, w
zależności od uprawnień i umiejętności
nurkowych. Na pokładzie mieliśmy też
dwie osoby, które robiły kurs OWD na Ku-

bie. Przyznam, że mieli niezłe warunki, jedynym minusem było to, że musieli dodatkowo przyswajać teoretyczną wiedzę
nurkową, bo na koniec kursu czekał ich pisemny test. Mimo wakacyjnych warunków
udało im się zaliczyć test i zdać egzamin.
Tym samym grono nurków powiększyło się
o dwie kolejne osoby.
Nazajutrz na pierwsze nurkowanie skierowaliśmy się do miejsca zwanego Punta
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Perdis. Tam ponowie mieliśmy możliwość
podziwiania przepięknych stworzeń morskich i ścianek pokrytych kolorową rafą.
Podczas kolejnego nurkowania odwiedziliśmy miejsce o nazwie Cenote de 35 Anniversario. Nigdy wcześniej nie nurkowałam
w takim zbiorniku wodnym. Trochę miałam
obawy, jak to będzie w jaskini i czy dam radę, ale okazało się, że było świetnie. Wrażenia pozostały niesamowite! Do cenotu
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zostaliśmy dowiezieni, wraz z całym sprzętem, niewielkim busem. Zatrzymaliśmy się
przy drodze i potem czekał nas już tylko
około 200-metrowy spacer przez las, wraz
z całym ekwipunkiem nurkowym. Na
szczęście ekipa z bazy nurkowej była tak

miła i uprzejma, że sprzęt dziewczyn zaniosła na miejsce. Tam okazało się, że do lustra
wody mamy jeszcze ponad dwa metry w
dół, jednak nie było czasu na zastanawianie się, czy skoczyć, czy nie, bo trzeba było uciekać przed wściekłymi komarami. I
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tak po kolei wskakiwaliśmy do niewielkiego
jeziorka, wokół którego wznosiły się dość
wysokie formacje skalne.
Na powierzchni woda była słodka, jasnozielona, o niezbyt wysokiej temperaturze
około 20 stopni. W miarę zanurzania się widoczność się pogarszała, obraz był zamazany i falujący. Dziwne wrażenie, gdy nie
można złapać ostrości. To niesamowite zjawisko nazywa się halokliną i powstaje w
wyniku mieszania się wody słodkiej i słonej. Kilka metrów głębiej zaczęła się woda
słona i jej temperatura była już trochę wyższa, wynosiła 28 stopni, wtedy też wróciła ostrość widzenia.
Gdy już się zanurzyliśmy według ustalonego porządku, spojrzałam w górę i ukazał
mi się przepiękny widok, przebijającego się
przez wodę światła pomiędzy ścianami
skalnymi. Zwarci i gotowi z włączonymi latarkami rozpoczęliśmy nurkowanie. Trzeba
było w miarę uważać, żeby nie zmącić wody osadami znajdującymi się na skałach i
tym samym nie pogorszyć widoczności. W
cenocie podziwialiśmy głównie niesamowite formacje skalne. Ryb było niewiele, a jak
już się pojawiały, to tylko przy wejściu do
cenotu. Płynęliśmy w głąb, przez korytarze,
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tunele. Dotarliśmy do ściany z nieregularnymi naciekami skalnymi, tam nawróciliśmy i rozpoczęliśmy powrót. Nurkowanie,
na głębokości około 30 metrów, trwało ponad 40 minut.
W tym samym czasie, gdy nurkowaliśmy
w morzu, druga ekipa nurkowała w cenocie El Brinco Cenote.
Po dwóch nurkowaniach wróciliśmy
wszyscy do Playa Larga do naszych cas.
Wreszcie mieliśmy chwilę na odpoczynek i
posiłek.
Po południu pogoda się załamała i zaczęło padać, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wsiedliśmy do busa, który po nas
przyjechał i pojechaliśmy do bazy po
sprzęt. Podczas pakowania ekwipunku jeszcze trochę kropiło, ale gdy dotarliśmy na
miejsce, nie było już śladu po deszczu. Podobnie jak przy cenocie, przywitała nas plaga komarów, więc trzeba było szybko się
zbierać i zanurzać do wody. Komary były
takie namolne i szybkie, że nie lada wyczynem okazało się nałożenie maski, bo owady wciąż do niej wlatywały. Miałam tę
przyjemność sprawdzenia na własnej skórze, jak to jest mieć komara pod maską…
Na nocne nurkowanie w morzu wybrali14
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śmy Cueva de los Péses. Mimo że nurkowaliśmy tam już pierwszego dnia, nocą w
świetle latarek wszystko prezentowało się
zupełnie inaczej. Cudownie było móc to
wszystko obejrzeć w nocnej scenerii. A co
najważniejsze, wszyscy byliśmy zadowoleni! Pod wodą spędziliśmy w sumie ponad
50 minut. Pakując się po nurkowaniu, mu-

sieliśmy uważać na kraby, gdyż wyłaniały
się znienacka zza budynku i mogły same
zapakować się nam do toreb.
Wróciliśmy dość późno, z uśmiechami
na twarzy. Pozostała część ekipy trochę na
nas czekała, bo kolację mieli podać dopiero po naszym powrocie z nurkowania. Za
parę chwil na stół wjechało wyczekiwane
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jedzenie. Po dniu pełnym wrażeń bez marudzenia udaliśmy się na zasłużony nocny
odpoczynek.
Kolejny i zarazem ostatni dzień nurkowy
obejmował również trzy nurkowania.
Pierwsze w cenocie Cueva de los Peces.
Ten cenot był troszkę mniejszy od poprzedniego, maksymalnie mogło do niego wejść
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sześć osób, ale ukazywał równie piękne formacje skalne i niesamowitą grę światła dochodzącego z powierzchni. Promienie
przeciskające się przez szczeliny tworzyły
cudowny klimat. Przy wejściu do cenotu
można było zaobserwować niewielkie ilości rybek, gdzieniegdzie można też było zobaczyć krewetki. Nurkowaliśmy na
głębokości ponad 25 metrów, powyżej 30
minut.

Po nurkowaniu w Cueva de los Peces
przemieściliśmy się do kolejnego miejsca tj.
do Los Tuneles. Naszym środkiem transportu znowu był żółty szkolny autobus. Nie
wiem jak to było zorganizowane, ale wyglądało, że autobus jechał do jakiegoś miejsca i po drodze zabrał nas wraz ze
sprzętem. Gdy do połowy ubrani, w piankach, ładowaliśmy się do środka i zajmowaliśmy miejsca, by dotrzeć do upragnio-

16

nego celu, wewnątrz siedzieli już jacyś obcy ludzie…
Mieliśmy chwilę przerwy, ponieważ czekaliśmy na pełne butle. W tym czasie druga
ekipa została przetransportowana do cenotu Cueva de los Peces – to było ich drugie
nurkowanie.
Po krótkim odpoczynku czekało nas drugie nurkowanie w morzu, które niczym nie
odbiegało od poprzednich, widoki były
przepiękne, kolorowo i błogo. Około godziny przebywaliśmy w tak czarujących okolicznościach przyrody.
Po obiedzie udaliśmy się na ostatnie już
nurkowanie na Kubie do miejsca El Tanque.
Niektórzy odpuścili sobie to nurkowanie,
dlatego nie dzieliliśmy się już na dwie tury.
Ekipa z bazy nurkowej bacznie się nami
opiekowała pod wodą. To nurkowanie, to
było COŚ! Kto nie był z nami, niech żałuje,
bo to, co tam zobaczyliśmy, zapierało dech
w piersiach. Niby podobne widoki, podobne dno, kolory, barwy, rafa, ryby, ale było
coś niesamowitego. To rozłożenie i ukształtowanie dna oraz jakiś cudowny klimat, jakaś magia. Oczywiście widoczność była na
około 40 metrów, tunele, tuneliki, jaskinki i
nawet niewielki wrak.
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Zostaliśmy poprowadzeni przez tunel, po
wypłynięciu z niego ukazała nam się wielka
otchłań. Ściana pełna różnych barw korali,
gąbek, kolorowych gorgonii, która ciągnęła
się w nieskończoność. Można było stracić

poczucie głębokości. Ach, to był widok! To
było najlepsze nurkowanie w pakiecie! Taka wisienka na torcie na sam koniec. Tym
razem pod wodą byliśmy około 50 min.
Po zakończonym nurkowaniu udaliśmy
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się do bazy, gdzie opłukaliśmy nasz sprzęt,
pożegnaliśmy się z ekipą z bazy nurkowej i
wróciliśmy do cas.
Osoby nienurkujące tego dnia udały się
na wycieczkę rowerową po okolicy. Wypo-
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życzyły rowery i pozwiedzały przepiękne
plaże. Towarzyszył im nasz opiekun Piotr.
Wrócili zadowoleni i trochę zmęczeni.
Po trzech dniach nurkowych przyszła pora na odpoczynek i relaks. Można było podegustować rum pod różnymi postaciami i
bez większych ograniczeń. Podczas kolacji,
do przysłowiowego kotleta, przygrywali
nam lokalni grajkowie.
Następnego dnia mieliśmy wycieczkę
objazdową. Podróżowaliśmy naszym żół-

tym, amerykańskim, szkolnym autobusem,
w taki upał… Tak trzęsło! Na początek udaliśmy się do Parku Narodowego Salinas,
oglądać flamingi. Na słonowodnych terenach zalewowych prowadziła jedna droga,
niezbyt szeroka, tylko utwardzona z masą
dziur. Wzdłuż niej, po obu stronach, była
woda. Na początku drzewa gęsto porastały
okolicę drogi, potem pojawiła się niższa roślinność tj. krzewy, krzaki. Udało nam się
zobaczyć i flamingi, ale tylko bardzo młode
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osobniki, które nie miały tak intensywnego
koloru. Za ich różowe ubarwienie odpowiada specyficzny gatunek skorupiaków, którymi się żywią.
Kolejnym miejscem do odwiedzenia była wioska w dżungli tj. Hondones. Nie zabawiliśmy tam długo, przewodnik przez
chwilę opowiedział nam o tym miejscu, po
czym skierowaliśmy się do ośrodka nad
morską zatoką w Caleta Buena. Tutaj mieliśmy czas wolny dla siebie, na plażowanie,
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odpoczynek i relaks. Wejście było płatne,
ale już zostało wliczone w koszt wycieczki
i można było tam korzystać z otwartych barów i restauracji bez ograniczeń – do wyboru do koloru: jedzenie i napoje, w tym
drinki. Tego dnia pogoda niestety nie rozpieszczała, bo złapał nas deszcz, dość moc-

no padało. Udało nam się jednak trochę poleżakować i zrelaksować. Przeczekaliśmy
chwilę i przyszedł czas na powrót do cas.
Wieczorem udaliśmy się na uroczystą kolację pożegnalną wraz z zespołem na żywo.
Następny dzień to przejazd amerykańskimi samochodami do Trinidadu. Zapakowaliśmy walizki na dachy aut i w drogę, do
kolejnego miejsca noclegowego. Mieliśmy
możliwość zobaczenia drogi, na której su-
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szono ryż. Na asfalcie była usypana biała
ścieżka szerokości około pół metra, po której normalnie przejeżdżały samochody.
Wyglądało to fajnie, tylko że potem ten ryż
Kubańczycy jedzą…, na szczęście przed
konsumpcją jest oczyszczany z drobnych
kamyczków.
Po drodze zatrzymywaliśmy się m.in. w
Cienfuegos, tzw. Perle Południa i stolicy
prowincji. W Punta Gorda – dzielnicy rezy-

Nuras.info 1/2017
dencjalnej koncentrują się najciekawsze zabytki z epoki kolonialnej – Pałac de Valle i
inne, piękne rezydencje, parki, port jachtowy. Dzielnica zlokalizowana jest na wąskim cyplu zamykającym od strony wschodniej malowniczą Zatokę Cienfuegos. Miasto znane jest z życia nocnego. Po krótkim

zwiedzaniu pojechaliśmy na obiad koło
plaży Rancho Laguna, a następnie do delfinarium. Wstęp na show był płatny, dodatkowo niektóre osoby skorzystały z możliwości popływania z delfinami i za to też
trzeba było dodatkowo zapłacić. Późnym
popołudniem dojechaliśmy do Trinidadu.
Dość sprawnie rozlokowaliśmy się w casach i po krótkiej przerwie poszliśmy na ko-
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lację do restauracji. Następnie pochodzi- liśmy trochę po miasteczku i na chwilę zasiedliśmy w knajpce, w której był zespół
grający na żywo muzykę kubańską. Bardzo
miło spędziliśmy czas słuchając muzyki i
popijając tutejszy rum.
Drugi dzień pobytu w Trinidadzie spędziliśmy na zwiedzaniu malowniczej Valle de
los Ingenios (Doliny Cukrowni), z pozostało-
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ściami przetwórni i plantacji trzciny. Dawniej był to jeden z najbogatszych regionów
cukrowniczych na Kubie. Wspinaliśmy się
na wieżę, do pokonania było trochę schodów, z której obserwowana była cała plantacja i nadzorowana praca niewolników. Po
powrocie z wycieczki i zjedzeniu obiadu,
zwiedzaliśmy z przewodnikiem Trinidad.
Później był czas wolny, na ewentualne zakupy pamiątek i drobiazgów, dla ułatwienia
rozdzieliliśmy się na małe grupki.

Tu była świetna okazja, żeby rozdać upominki lub dobić transakcji wymiany. Kubańczycy chętnie za sprzedawany towar
przyjmowali ubrania, zapalniczki, maszynki do golenia, długopisy czy szczoteczki do
zębów. Typowa transakcja barterowa, dlatego przed wyjazdem można przejrzeć zawartość swojej szafy i zabrać te ubrania,
które są nam niepotrzebne i potem rozdać
je ludziom na ulicy lub dokonać wymiany
na inny towar na straganie.
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A jaka była radość i wdzięczność dzieci, jak
otrzymały lizaki czy długopisy. Później, jak
tylko nas widzieli, nie odstępowali nas na krok
w nadziei, że jeszcze coś od nas dostaną.
Wieczorem mieliśmy małe święto, tj.
imieniny Małgorzat. Były to dość nietypowe imieniny, ponieważ trochę tych Gosiek
było, mianowicie cztery. Do tego doszła
rocznica ślubu jednej z par. Późnym wieczorem udaliśmy się jeszcze na dyskotekę,
ale to nie była zwykła dyskoteka, tylko dyskoteka w jaskini. Wstęp był płatny, w cenie
był jeden drink do odbioru w barze. Była
zabawa i tańce w kubańskich rytmach, nie
było niestety muzyki na żywo, ale klimat
ten lokal niewątpliwie posiadał.
Ostatni już raz zmienialiśmy miejsce
noclegowe i tym razem była to Havana. Rano, po śniadaniu, zapakowaliśmy się, wrzuciliśmy walizki do autokaru i wyruszyliśmy
w drogę. Mieliśmy do pokonania ponad
350 km. Po drodze nie zwiedzaliśmy już
nic, tylko robiliśmy sobie postoje na rozprostowanie kości i na szybki posiłek przy
przydrożnej stacji benzynowej.
Po południu dojechaliśmy do Havany,
tutaj też sprawnie zostały przydzielone casy w dzielnicy Centro Havana. Połowa eki-
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py miała mieszkania w wieżowcu, z którego rozpościerał się piękny widok na miasto.
Pozostałe osoby były rozproszone w mniejszych casach, ale wszyscy byli w miarę blisko siebie.
Obiadokolację mieliśmy w restauracji,
do której musieliśmy kawałek podejść.
Dzięki temu mogliśmy zobaczyć Havanę i

jej mieszkańców oraz ich codzienne życie.
Po wspólnym posiłku wróciliśmy do swoich
cas i mieliśmy wolny czas. Każdy mógł sobie robić co chciał. Niektórzy udali się na
wieczorny spacer wzdłuż promenady Malecon, innym udało się dotrzeć na dyskotekę. Było wiele możliwości i opcji spędzenia
czasu, według uznania.
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Zwiedzanie Havany mieliśmy przewidziane na następny dzień, po śniadaniu
wszyscy zebraliśmy się w wyznaczonym
miejscu i udaliśmy się w miasto.
Najpierw spacerowaliśmy promenadą
Malecon do Starego Miasta. Tam zwiedzaliśmy cztery słynne place Plaza Vieja, Plaza
de Armas, Plaza Catedral i Plaza San Fran-
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cisco, bary Hemingway’a i Parque Central.
Następnie po małym posiłku skierowaliśmy
się do kabrioletów, które na nas już czekały na ulicy w Starej Havanie. Mieliśmy zaplanowaną przejażdżkę aleją Allande,
dojechaliśmy na Plac Rewolucji, do dzielnicy Miramar i Vedado, po drodze mijali-

śmy cmentarz Colon, który jest największą
nekropolią świata. Po objazdówce wróciliśmy do cas i po krótkim odpoczynku udaliśmy się do restauracji na pożegnalną
obiadokolację.
Wieczorem część ekipy poszła do klubu
na show, a druga część ekipy na dyskotekę.
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Na początku byliśmy rozdzieleni, ale później wszyscy wylądowaliśmy w jednym klubie.
Rano mieliśmy umówione samochody,
które zawiozły nas na piękną plażę 25 km
od Havany. Przed odlotem udało nam się
jeszcze wykąpać w morzu, poopalać się,
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odpocząć i zregenerować siły, mimo że
deszcz nas zaskoczył. Wyglądało, że się
mocno zaciągnęło i już nie zobaczymy niebieskiego nieba, ale na szczęście na koniec
słońce wyszło.
Nie wszystkie osoby pojechały na plażę,
część wybrała zwiedzanie Havany na własną rękę.
No cóż, przyszedł czas na pożegnanie z
Kubą… i na powrót do domu.
Najważniejsze, że wszyscy byliśmy za-

dowoleni z wyjazdu, ekipa dopisała, wspaniali ludzie się zebrali i stworzyli świetną atmosferę. Jest co wspominać.
Podczas tego wyjazdu mieliśmy okazję
poznać Kubę z zupełnie innej strony, poczuć jej klimat, poobcować z mieszkańcami, podziwiać dziewiczą naturę, posłuchać
na żywo muzyki, potańczyć, pojeździć
amerykańskimi samochodami, czy podegustować rum i najlepsze cygara na świecie
oraz oczywiście ponurkować w przewspa-
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niałych miejscach nurkowych. Udało nam
się to wszystko zobaczyć, przeżyć w zaledwie dwa tygodnie. Na dodatek przemierzyliśmy tylko część wyspy w poszukiwaniu
przygody.
Najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, to
spakować walizkę i tam pojechać. Zobaczyć
prawdziwą Kubę na własne oczy, postawić
stopę na tej pięknej wyspie i poczuć to na
własnej skórze. Gwarantuję, że przewspaniałe wspomnienia pozostaną na zawsze.
Na koniec przydatne informacje:
Jedzenie na Kubie nie jest powalające,
raczej dość skromne:
Śniadanie to najczęściej: sok ze świeżych
owoców (często dosładzany cukrem), ciepłe mleko, kawa, owoce (ananas, banany,

Nuras.info 1/2017
guawa), chleb, masło, miód, dżem, omlet;
Obiad – ryba, krewetki, kurczak lub wieprzowina z dodatkami – ryż, fasola czarna
lub kolorowa w formie gęstej zupy, typowe
dla regionu warzywa gotowane lub smażone (yuca, maniok, batat, malanga, platany).
Czasami spaghetti z krewetkami lub obiad

wegetariański;
Kolacja podobna do obiadu, często dodatkowo zupa, langusta a także owoce lub
deser.
Zakwaterowanie – casa particular pokoje
dwuosobowe przy rodzinach kubańskich.
Muzyka – zewsząd dochodzą dźwięki
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kubańskiej muzyki, można usłyszeć następujące instrumenty:
güiro – instrument ten składa się z dwóch
elementów – suszonego owocu tykwy z wyrzeźbionymi poprzecznymi rowkami oraz
drewnianego pręcika (zwanego też púa),
który podczas pocierania wydobywa z in-
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strumentu charakterystyczny dźwięk;
El bongó – bębenki;
Maraca – jest wykonana z gliny, skorupy
orzecha lub dyni osadzonej na drewnianym
trzonku. W jej wnętrzu znajdują się nasiona
lub małe kamyczki;
Gitara
Trąbka
Waluta – są dwie waluty:
kubańskie peso (CUP);
kubańskie peso convertible (CUC), czyli

waluta dewizowa, której używają turyści.
Najlepiej zabrać ze sobą euro, jest to najkorzystniejsze rozwiązanie. W kantorach
lub bankach wymienić można euro na peso. W przypadku dolarów USD doliczany
jest podatek 10%.
Język – hiszpański, chociaż gdzieniegdzie można się porozumieć po angielsku.
Agnieszka Jaworowska
fot. Miłosz Dąbrowski

26

2
0
1
6

Zapraszamy
do udziału
w kolejnej edycji
plebiscytu
Czytelników
Magazynu
Nuras.info
i zachęcamy
do wytypowania
OSOBY oraz
PRODUKTU 2016,
które w mijającym
roku zasłużyły
na szczególne
wyróżnienie

Nuras.info 1/2017

Rummu,
cud podwodnego świata cz. 2
Rummu, Estonia. Egzotyczna nazwa, długi czas kompletnie poza moimi wyobrażeniami, że kiedykolwiek
wybiorę się w tę stronę Europy.
Wszystko zaczęło się od jakichś
zdjęć i chyba dwóch filmików. Obejrzałem filmiki, zdjęcia, ale nie wykonałem minimalnego choćby wysiłku,
by sprawdzić na mapie, gdzie to jest.
Ostatni etap naszej wycieczki, teraz już
tylko wzdłuż Muru do naszej platformy. Patrzę na komputer, znowu sześćdziesiąt minut nurkowania. Jeszcze kilka minut
poświęcamy na meandrowanie wśród zatopionego lasu. Widzę jednak, że nurkowie
28
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już wymęczeni, zziębnięci i butle bliskie rezerwy. Kończę wycieczkę.
Zmieniamy butle przepływając do Stacji
Pomp. Docieramy na miejsce już gotowi do
skoku do wody. Plusk i szybko opadamy na
dno. Nie wiem, czy to pierwsze chmury
przysłaniające niebo, czy ogólnie słabsza

wizura w tym miejscu, ale mam wrażenie,
że jest tu ciemniej, mroczniej. Przy dnie leży dużo złomu, przypadkowego, niejasnego przeznaczenia, niczego nieprzypominającego. Sam budynek jest samotny, wysoki,
ale nieszczególnie duży i niespecjalnie wart
eksplorowania. Wycieczka jest szybka,
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krótka, chyba nie trwa trzydziestu minut.
Zamykam cały nasz podwodny pochód,
więc zaliczam najsłabszą wizurę. Skala
miejsca robi wrażenie, ale ja dalej wspominam światło grające pięknymi refleksami w
szczelinach budynków przy Murze. Kiedy
tu wrócę, może bardziej skupię się na tym
miejscu, teraz wracam z wycieczki nienasycony doznaniami. Przed nami jednak kolejny skok do wody – znowu krótkie
nurkowanie, tym razem baraki. Szereg lekkich budynków, jakieś stoły robocze, jakieś
porzucone narzędzia. Wizura zdecydowanie słabsza, szkoda, bo miejsce pewnie też
potrafi wyglądać uroczo. Teraz trudno docenić jego urok – widać „ledwie” tyle, co w
przeciętny dzień na Zakrzówku. Kluczymy
między barakami, zaglądamy przez wąskie
szczeliny. Baraki nie nadają się do eksploracji, zwykle są albo niedostępne, albo za ciasne, albo zawalone jakimś złomem. W
jednym baraku zauważam zabawną podsufitową instalację, całą stertę żarówek unoszących się pod sufitem, niczym baloniki
wypełnione helem. To jest ostatnie miejsce
na mapie dzisiejszych naszych nurkowań.
Jedno z ostatnich, jakie naniesiono na mapy
dla nurków. Są jeszcze pozostałości kopar-
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ki, te jednak poczekają na naszą kolejną wizytę w Rummu. Jest też pewnie wiele ciekawych miejsc wartych zwiedzenia, może
nie na tyle spektakularnych, by je nanosić
na mapę, ale ogólnie akwen nie posiada
konkretnej mapy podwodnej, w ten sposób
stając się akwenem tajemniczym i zachęcającym do spontanicznej eksploracji. I właśnie taki szatański plan rodzi mi się, kiedy
wracamy na obiad. Większość ekipy ma
dość nurkowania na dziś, ale ja czuję dalej
chęci. Mam ochotę na nocne. A raczej na
„nocne”, bo pomimo później godziny (a
przecież mamy maj!) wcale jakaś ćma nie
nadchodzi. Ani na wejście, ani na wyjście z
wody. Na nurka namawiam Łukasza. Klarujemy sprzęt, gdy inni odkorkowują wino,
psykają piwkami. A niech ich. Już wyluzowani, odprężają się, po prostu wrzucają
bieg na lenia i zaczynają beztroski wieczór.
A my ładujemy się do wody z naszego brzegu, nie wiedząc, czy to ma w ogóle sens.
Zanurzamy się. Jest płytko, płasko i wizura
na metr. Już wcześniej zauważyliśmy, że
każdego dnia w tym miejscu następuje ten
sam cykl – rano cała nasza zatoka ma kryształowo czystą wodę, widać wszystko. Stopniowo, w ciągu dnia woda robi się coraz

bardziej mętna, tworzy się mleczna zawiesina. Pod wieczór woda już bardziej przypomina mleko. Mam nadzieję, że jak
odpłyniemy kawałek na środek akwenu, wizura się poprawi, dopiero w tym miejscu
zaczniemy skręcać równo z brzegiem, zrobimy krótką wycieczkę, zawrócimy i potem
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znowu w mleko. Płyniemy jakiś czas w tej
zawiesinie, przy dnie jest ciut lepsza widoczność, ale teren jest płaski, nijaki. Czuję narastający we mnie gniew, że wpadłem
na najdurniejszy pomysł z tym nurkowaniem podwieczornym. Ryb, jak za dnia
praktycznie nie było, tak teraz też ich nie
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ma. Nocny nie jest wcale nocny, bo panuje wciąż tylko półmrok, a my płyniemy na
kompas na wprost przed siebie w mlecznej
zawiesinie, przy dnie na jakichś trzech,
czterech metrach. Nagle… staje się magia!
Wrażenie jest po prostu kosmiczne. To jak
jakaś sztuczka, dzieło najgenialniejszego

iluzjonisty. Jakiś podwodny Copperfield robi swoje teatralne „abrakadabra” i staje się
coś niesamowitego… Dno gwałtownie znika, a przed nami rozpościera się otwarta
przestrzeń, którą widać! Nie jest to może
Grunersee z wodą typu kryształ, ale widoczność jest znakomita, a dno nagle ury-
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wa się i opada piękną stromą ścianą na dobre dziesięć metrów. Dookoła porozrzucane są ogromne głazy. Nie kamyki,
kamienie, głazki, głazy – głazulce, potworne, zwaliste bryły skalne. Uśmiech kwitnie
mi na twarzy, sygnalizuję Łukaszowi, że jest
fajnie, że to jest coś ekstra. Widzę w jego
oczach podobną radość. Jest tajemniczo,
mrocznie, latarki przydają się, choć dalej
światła nie brakuje. Widzimy dużą ilość tajemniczych czarnych bryłek na dnie. Spotykamy też pierwsze, bardziej śmiałe oznaki
życia. Okonia rodzinka kręci się w tym
miejscu i jest wybitnie zaskoczona obecnością bulgoczących potworów. Kręcimy się
w lewo i w prawo, czas leci, wiem, że pora
ruszać do brzegu, ale nie mam na to najmniejszej ochoty. Jeszcze jeden kamień,
jeszcze kawałek wzdłuż ściany, jeszcze minuta. W końcu daję za wygraną, trzeba
kończyć. Wracamy na płaską płyciznę, płyniemy do brzegu. Wraca mleczna zawiesina. Teraz dokładnie widzimy jej warstwę
nachodzącą na warstwę czystej wody. Coś
jakby haloklina. Czasami granica jest bardzo wyraźna, tak jakby nisko zawieszone
chmury nad gładkim stepem i my lecący
pod chmurami. Żałuję, że moje stare GoPro
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nie daje rady uwiecznić w wystarczająco
rzetelny sposób piękna tego zjawiska. Wynurzamy się wprost pod nogi biesiadujących na pomoście członków wyprawy.
Wino, pomost, klar na wodzie, klar na niebie. Tylko nasza grupa i ciche okoliczności
przyrody – surowej, dzikiej, chłodnej, ale
urzekającej. Właściwa motywacja do wdrożenia przyspieszonej procedury rozebrania

się ze sprzętu nurkowego i już po kilkunastu minutach mogliśmy się delektować winkiem obserwując nadchodzącą ćmę,
spokojne lustro Rummu, przyrodę układającą się do nocnej ciszy. Koledzy nie wierzyli naszym relacjom spod wody. Sam się
nie mogłem nadziwić, że to mleko widzia-
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ne z pomostu nagle zniknie, że zaraz po jakichś kilkunastu metrach płynięcia natrafimy na gwałtowne urwisko podwodne i
będziemy podziwiać podwodne ściany kamieniołomu. Nie musiałem ich przekonywać, wiedziałem, że to po prostu trzeba
zobaczyć na własne oczy. Tak czy siak
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główny plan nurkowań mieliśmy zamknięty. Następnego dnia część z nas rozpoczynała powrót do Polski, a reszta miała w
planach zwiedzanie estońskiej stolicy, Tallina.

O Tallinie zdążyłem się dowiedzieć tylko
tyle, że stał tutaj nasz podwodny okręt –
ORP Orzeł, że był tu internowany i że jego
załoga dokonała śmiałej ucieczki okrętem,
pomimo braku map i niekompletnego wy-
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posażenia jednostki. Wiedziałem, że ma
ładną starówkę położoną na wzgórzu. Przewodnik wspominał jeszcze o ciekawostce
architektonicznej – całej dzielnicy zabudowanej drewnianymi chałupami, takim ro-
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dzajem „Świdermajera” estońskiego. Nic
więcej o Tallinie nie wiedziałem.Nie będę
Was zanudzał szczegółami naszej wycieczki, dość powiedzieć, że zrobiliśmy długi
spacer po starówce. Rzeczywiście jest duża, rzeczywiście leży na wzgórzu. Budynki
robią wrażenie pnąc się po zboczu wzgórza, architektura nie zaskakuje, nie różniąc
się specjalnie od naszej. Czuć, że to miejsce

dużo bardziej autentyczne niż warszawska
starówka, jest gdzie się poszwendać, niektóre budynki urzekają. Widok na tallińskie
wybrzeże Bałtyku też czaruje, niemniej jednak mnie dość szybko zaczęło ciągnąć do
Rummu. Nie czułem powiązania z tym miastem – owszem, było ciekawe, pewnie gdyby się w nie zagłębić poważniej i na dłużej,
odkryć można by jego ciekawą duszę. Mnie

35

jednak miasta rzadko wciągają, raczej od
nich uciekam. Wolę prowincję, wolę bliski
kontakt z przyrodą. Z chęcią wracałem nad
jezioro planując już, że zrobimy sobie wycieczkę wokół, wleziemy na Górę Popiołową, obejrzymy panoramę Rummu z góry. A
jeszcze głębiej we mnie utkwiła myśl, by
jeszcze raz zanurkować wzdłuż muru więziennego. Wracając, omawialiśmy plany na
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ostatnie popołudnie nad zalanym gułagiem.
Spacer na górę wydawał się świetnym pomysłem, ale ja zacząłem przebąkiwać o
jeszcze jednym nurkowaniu. Znalazłem
jednego chętnego, pozostali mieli już dość
nurkowań – woleli spacer. Zatem podzieliliśmy się obowiązkami. Załadowaliśmy się
w dwa auta. Moją spokojną Toyotkę combi
i bartkowego potwora 4x4 – podrasowanego Nissana Patrola. By dojechać do miejsca,

gdzie da się wejść na teren, gdzie znajduje
się góra, trzeba zjechać z asfaltu i objechać
akwen. Droga w tym miejscu na początku
jest całkiem przyzwoita, jednak jeżeli pragniemy dojechać aż pod samo jezioro, czeka nas odcinek specjalny – dziury i doły są
gargantuiczne – w dodatku często wypełnione błotem i wodą. Nawet nie próbowałem męczyć mojej spokojnej Toyotki,
przerzuciliśmy szpej do bartkowej bestii i
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ruszyliśmy w nasz mały offroad. Z każdym
metrem przejażdżki, rzucania nami po kabinie Patrola uświadamiałem sobie, jak mądry był to pomysł. Moja biedna Toyotka
powiesiłaby się na pierwszym dole. Drogi
tej nie polecam użytkownikom cywilnych
aut, ani pseudoterenowych SUVów. Ta droga to jeden wielki wykrot, czasami tylko dla
niepoznaki lekko się prostujący. Dojechaliśmy nad wodę. Zrzuciliśmy sprzęt nurkowy
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na brzeg i zeszliśmy do lustra wody. Mur
było widać już stąd, z powierzchni, zatopiony las też majaczył w oddali. Ustaliłem
plan nurkowy z Łukaszem, moim dzielnym
partnurem – idziemy po wschodniej stronie

muru, w lesie, potem przeskakujemy na
drugą stronę muru i dopływamy do budynków po przeciwnej stronie, tam buszujemy
tyle, ile nam zawartość butli pozwoli i wracamy. Spacerowicze w tym czasie zdoby-
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wają szczyt góry i podziwiają widoki.
Rozpoczynamy nurkowanie, szybko
przekraczamy linię podwodnego lasu i meandrujemy między drzewami. Spotykamy
kilka malowniczych bajorek siarkowodoru.
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Zawisamy nad nimi, delektując się bajkowością widoków. Czuję się jak w zaczarowanym lesie, mrocznym, tajemniczym,
skrywającym jakieś tajemnice. Jakbym był
postacią z klasycznej bajki podrasowanej

przez szaleńca uwielbiającego horrory – za
chwilę Czerwony Kapturek wypadnie zza
drzew z wielkim srebrnym toporkiem, a
przed nim będzie uciekał przepakowany
wilkołak. Suniemy powoli, mając cały czas
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mur po lewej stronie. Za kolejnym drzewem
skręcamy na mur, przepływamy nad starymi
lampami oświetlającymi niegdyś zamkniętą część karnego obozu. Surrealistyczne
wrażenie obcowania z rzeczywistością in-
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nego czasu. Niegdyś rzecz praktycznie niemożliwa dla człowieka – dla osadzonego
tutaj skazańca – pokonanie wysokiego muru zakończonego kolczastym drutem,
oświetlonego mocnymi lampami dającymi
charakterystyczną żółtą poświatę, pilnowanego przez surowych i czujnych strażników. Teraz ja przelatuję nad tym murem,
lewitując dobre cztery metry nad ziemią.

Odlatujemy w stronę głównej bramy i budynków, a ja czuję, że każdy metr naszej
wycieczki to żegnanie się z tym miejscem i
rosnący żal, że jest to ostatnie nurkowanie
tego wyjazdu, że jutro rano zamkniemy
sprzęt w autach i ruszymy w drogę do Polski. Sentymentalna wycieczka po już zeksplorowanych budynkach domyka ramy
tego wyjazdu. Skupiam się na fotografowa-

niu i filmowaniu lokacji, największy budynek znowu wdzięczy się w słonecznych
promieniach i fantazyjnych cieniach grających na wodzie. Łapię różne dziwne ujęcia,
umykam Łukaszowi, by znaleźć dobry kąt
do zdjęcia, wynurzam się i kluczę wokół
betonowych filarów, nie wiedząc, że na pobliskiej górze druga część ekipy widzi nas
w wodzie i fotografuje. Oglądane potem
wspólne zdjęcia – moje ujęcie góry z wody
i zdjęcie Bartka z góry, wprost na mnie –
ładnie domykają całość naszego ostatniego
dnia w Rummu. Miejsca magicznego, jedynego w swoim rodzaju, wartego odwiedzenia, wartego ponownej wizyty. Będę tu
wracać.
Kuba Cieślak
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Gozo
Gozo – 2,5 godziny lotu z Warszawy. Kiedy św. Paweł (Szaweł) – ten,
który najbardziej uciskał chrześcijan w
owych czasach, ten, któremu ukazał
się Jezus Chrystus i przemówił do
niego: „Szawle, Szawle, dlaczego
mnie prześladujesz?” – wypływał z
Grecji w kierunku Rzymu, wiatr porwał łódź i poniósł załogę wraz z pasażerami w liczbie ponad 240 osób
gdzieś… w głąb Morza Śródziemnego. Gdy już wszyscy tracili nadzieję
na przeżycie, ów Szaweł zapewnił, że
nikt nie zginie. Następnego ranka
ukazała im się wyspa Malta. Nikt nie
zginął, mimo że łódź została rozszarpana przez fale…
W 2016 roku dwukrotnie odwiedziłem
Gozo (drugą co do wielkości maltańską wyspę). Obie wyprawy, wrześniowa i sylwe42
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strowa, pozwoliły mi dość dobrze poznać
nurkowe możliwości tych urokliwych zakątków Morza Śródziemnego. Jednak nie
samym nurkowaniem człowiek żyje… Jak
obserwuję na kolejnych wyprawach, ważne
jest również, jak można spędzić czas po

nurkowaniu – czyli co warto zobaczyć,
gdzie odpocząć, a gdzie się zabawić. Właśnie w tym aspekcie, z perspektywy nurka,
postaram się przedstawić Gozo. Artykuł potraktujcie, jako przewodnik w pigułce, nie
tylko nurkowy…
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Wysepka jest nieduża – 7 km szerokości
i 14 km długości. Tygodniowy wyjazd w
zupełności wystarczy, żeby zobaczyć najciekawsze miejsca nurkowe, choć jest ich
tu aż 26. Aby mieć szansę na obejrzenie
wszystkich atrakcji nurkowych, warto od-
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wiedzić wyspę Gozo przynajmniej dwukrotnie. Siedem dni powinno wystarczyć także, aby poznać najciekawsze zakątki
wyspy pod względem turystyki lądowej.
Gozo słynie z niesłychanie krystalicznej
wody, szczególnie w okresie letnim, kiedy

nie ma sztormów. W innych miesiącach
przejrzystość wody nie jest aż tak doskonała, jednak nie mniejsza niż 20-30 metrów
widoczności!
Gozo znajduje się na środku Morza Śródziemnego. Przeważnie wieją tu zachodnie
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lub północne wiatry, co wcale nie znaczy,
że czasami nie dmucha z południa i ze
wschodu, dlatego miejsca nurkowe znajdują się z różnych stron wyspy. Gdy wieje z
zachodu, nurkuje się od wschodniej strony
i alternatywnie, w zależności z której strony
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wieje, wybiera się odpowiednią stronę wyspy.
Gdybym jak najkrócej miał scharakteryzować nurkowania na wyspie Gozo, musiałbym w pierwszej kolejności wymienić –
wraki, pionowe ściany oraz groty i jaskinie.
W końcu Gozo to wyspa zbudowana głów-

nie z piaskowca i wapienia, czyli miękkiego materiału, który fale, podwodne prądy i
wiatr z łatwością wypłukują. Zazwyczaj odwiedza się miejsca leżące na większych
głębokościach, ze względu na znajdujące
się właśnie tam atrakcje. Najciekawsze wraki, ściany czy jaskinie znajdujemy poniżej
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dwudziestu kilku, a czasem i trzydziestu
metrów. Zatem początkujący nurek zapamięta Gozo jako trochę kamieni, podmorskiej trawy i płytkie groty, oczywiście nie
zdając sobie sprawy z atrakcji na większych
głębokościach, stąd potrzeba AOWD i Deep Divera jest tu tak duża. Można oczywiście zdobyć te uprawnienia nurkując
właśnie tutaj!
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Comino Caves to obowiązkowe miejsce
nurkowe, nawet dla początkujących. Maksymalna głębokość to zaledwie 16 metrów.
Czekają tam na nas wspaniałe groty i miejsce, gdzie lokalni przewodnicy oswoili ryby
do karmienia. Latem jest ich tu naprawdę
dużo, spływają się do grup nurkowych, jak

rybki w akwarium, gdy już widzą, że nadszedł czas karmienia.
Inną atrakcją, której nikt nie chce ominąć, są zatopione nieopodal brzegu trzy leżące obok siebie wraki. Wszystkie zostały
zatopione sztucznie, na potrzeby turystyki
nurkowej. Jeden niestety odwrócił się stęp-
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ką do góry i jest mało atrakcyjny, lokalni
przewodnicy wręcz odradzają wchodzenie
do niego. Natomiast pozostałe dwa to gwarancja wspaniałych nurkowań do maksymalnej głębokości 40 metrów. Jedynym
utrudnieniem jest wejście, a szczególnie
wyjście z wody w czasie wiatru zachodnie-
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go i południowego, gdyż tworzą się wówczas spore fale i w zależności od siły wiatru
może być to miejsce nawet niebezpieczne
– nie ze względu na nurkowanie, ale właśnie trudności z wyjściem z wody. Często
przy takim wietrze trzeba zweryfikować
plan nurkowy i pojechać w miejsce, bardziej osłonięte od wiatru. Opisane wraki leżą dosłownie kilkaset metrów obok tzw.

Red Bay (Czerwona Zatoka), gdzie szkoli się
wszystkich owudziaków albo robi pierwsze
nurkowanie rozpływowe. Nazwa Czerwonej Zatoki pochodzi od koloru wody, jaki
przybrała podczas ataku Turków na Maltę
w czasach średniowiecznych.
Blue Hole na Gozo i obok Azura Win-
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dow to kolejne miejsca, które każdy chce
zobaczyć… Kto nie kojarzy z pocztówek
malowniczego, skalnego łuku wychodzącego w morze? Kto nie chciałby zanurkować
w wydrążonej w skałach studni, będącej
jednym z ciekawszych miejsc nurkowych
nie tylko na Gozo, ale i w ogóle na Malcie?
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Sztormy w tym miejscu są niezwykle spektakularne, pokazują siłę morza, zanurkować
więc można tylko przy spokojnej wodzie.
W innym przypadku fale „zmielą” nurka na
ostrych skałach. Tuż obok znajduje się
miejsce zwane Garden Reef z ogromną ja-

skinią na 30 metrach głębokości. Nie powinni go pominąć w swych planach nurkowych zwłaszcza miłośnicy fotografii
podwodnej. W grudniu 2016, podczas wyjazdu sylwestrowego mieliśmy okazję podziwiać siłę fal rozbijających się o Azura
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Window podczas sztormu. Potęga przyrody
dosłownie zapiera dech w piersiach. Niektóre fale rozlewały się w niebo na 20 metrów. Jedna, na naszych oczach, porwała
gapiów z półki skalnej. Cudem nikt nie został zmyty do morza, jednak byli ranni.
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Uczestniczyliśmy wówczas w akcji ratowniczej – siedem osób poszkodowanych z ranami ciętymi, połamanymi kośćmi.
Naprawdę w takich chwilach morze uczy
pokory.
Około 150 metrów od Blue Hole jest
miejsce zwane Inland See. Ciekawy twór
geologiczny, swoją tajemniczością powo-

duje, że każdy chce tam zanurkować, ale i
na nienurkujących towarzyszy czekają
atrakcje, np. możliwość przepłynięcia tunelem w skale łodzią za 4-5 euro. Warto skorzystać.
Reqqa Point to miejsce od północnej
strony wyspy Gozo. Trzeba mieć szczęście,
aby tam zanurkować, gdyż jak wieje, to
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zwykle od tej strony morza. Wspaniałe
miejsce z kilkoma jaskiniami i grotami na
różnej głębokości. Jedna z nich znajduje się
na 20 metrach i płynie się w jej głąb około
20 minut. Wypłyca się na końcu do 6 metrów głębokości. Płynąc tak długo musimy
mieć jednak świadomość, że jest tam już
kompletnie ciemno i nie jest to nurkowanie
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dla każdego. Podczas nurkowania 3 stycznia 2017 roku znalazłem w zagłębieniu mały kamień upamiętniający śmierć jakiegoś
nurka w tej jaskini. Owszem, jaskinia jest
ogromna (trzy autobusy wjechałyby tam

obok siebie), ale im dalej, tym ciemniej, aż
w końcu błękitna brama ze światłem wprowadzająca nas do środka znika. Tak więc
pełna powaga i skupienie, jeśli chcemy tam
nurkować. Obok znajduje się jaskinia, do
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której wejście jest na 36 metrach głębokości. W środku odnajdujemy prowadzący do
góry komin. Całe miejsce charakteryzują
pionowe ściany opadające do 30-40 metrów głębokości.
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To tylko kilka przykładów nurkowisk w
okolicach Gozo. Jest ich znacznie więcej i
na 100% każdy znajdzie tam swoje ulubione miejsce, które najbardziej zapadnie mu
w pamięci. Ja najbardziej zapamiętałem
nurkowanie na farmie tuńczyków. Nurko-

wanie z dwoma tysiącami ryb osiągających
do dwóch metrów długości robi ogromne
wrażenie. Zdjęcia i filmy wychodzą tam
niesamowite, atrakcyjność miejsca potwierdzać mogą emocje, jakie każdy nurek wylewa z siebie po wyjściu z takiego nurko-
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wania. Malta i Floryda były to jedyne dwa
miejsca na świecie, gdzie w 2016 roku pozwalano nurkować z tuńczykami w klatce.
Tak więc warto było!
Na Gozo jest także kilka malowniczych
zatoczek, w których można zanurkować,
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gdy wieje np. Zatoka Galeonów, gdzie piraci ładowali niewolników porywanych z
Malty w dawnych czasach. Niby nic ciekawego pod wodą, ale jak ktoś chce zobaczyć
rybę zwaną Piotrosz (St. Peter Fish), to w
tym miejscu właśnie występują. Polowałem
na nią z aparatem od 15 lat, a tu ciach. Na
dwóch metrach paradują jedna obok drugiej, jak się masz!

Co ciekawego można zobaczyć na lądzie?
To zależy, kto czego szuka oczywiście.
Są piękne plaże i zatoczki z knajpkami, kawiarniami i pensjonatami tak urocze, jak
przedstawiają to pocztówki. Na Malcie i
Gozo jest w sumie 400 kościołów, kaplic i
sanktuariów. Najważniejsze miejsce kultu
Matki Boskiej jest na Gozo w Ta’Pinu. W
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XVI wieku Matka Boska ukazała się prostej
wieśniaczce, zapraszając ją do ówczesnej
kapliczki słowami „ejja, ejja”, co po maltańsku znaczy „chodź, chodź”. Później
okazało się, że nie tylko ona doświadczyła
objawienia Matki Boskiej, aż w końcu ówczesny biskup uznał te zdarzenia za cud i
zdecydował, aby zbudować tam większy
kościół na miejscu kaplicy. Pierwszy robot-
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nik, który wbił tam kilof, chcąc zburzyć kaplicę, złamał rękę, co uznano za znak Boży.
Zatem kościół zaczęto dobudowywać do
kaplicy. W 1919 roku zbudowano olbrzymią bazylikę, a miejsce to jest uznawane do
dziś za sanktuarium maryjne Ta’Pinu. Słynie z wielu uzdrowień i łask Bożych. Podobnie jak naszą Matkę Boską Jasnogórską,
bazylikę odwiedzał nawet papież Jan Paweł
II, dokładając do obrazu Matki Boskiej z
Ta’Pinu pięć gwiazd i pierścień. Kolejny papież Benedykt także odwiedził Ta’Pinu i podarował Matce Boskiej złotą różę. Obok
bazyliki jest góra z drogą krzyżową. Z góry
rozpościera się wspaniały widok. Warto się
tam udać, jeśli nie dla uniesień duchowych,
to chociażby, aby zrobić piękne zdjęcia,
zwłaszcza o zachodzie słońca.
Oczywiście siłą rzeczy, goszcząc na Gozo, będziemy w stolicy tej wyspy Rabbat,
potocznie zwanej Viktorią. Główna atrakcja turystyczna to Cytadela z licznymi kafejkami przylegającymi z każdej strony.
Warto zapamiętać, że wyspa jest mała, a
jeżdżą po niej dość liczne autobusy miejskie i turystyczne. Nie ma opcji, aby się
zgubić. Wszędzie jedzie się 5-15 minut. Turystyczne dwupiętrowe busy z odkrytym da-

chem wożą turystów w najciekawsze miejsca (bilet – 18 euro na cały dzień). Natomiast autobusy publiczne dojeżdżają do
miejsc, gdzie ludzie żyją, mieszkają, pracują. To wydatek 1,5 euro.
Xlendi czy Marsalforn to typowe miejscowości turystyczne z knajpkami na brzegu
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morza. Niesłychanie malownicze miejscowości. Jak to ktoś określił z naszej grupy sylwestrowej, takie Saint Tropez. To właśnie
tam odkryliśmy knajpki z doskonałą kuchnią i ogromnymi porcjami smakowitych potraw. W styczniu 2017, podczas sztormu w
Marsalforn obserwowaliśmy rozbijające się
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fale sięgające do czwartego piętra pobliskich budynków. Niesamowity spektakl, pokaz siły morza i natury w ogóle.
Podczas pierwszej wyprawy, we wrześniu, jeszcze panowały temperatury letnie,
zarówno w wodzie, jaki i na powierzchni,
było dużo słońca i gorące noce. Drugi wyjazd, który organizowałem w okresie sylwestrowym, przebiegał we wspaniałym słońcu
i temperaturach w ciągu dnia dochodzących do 16 stopni, a w słońcu nawet do 23
stopni. Oczywiście noce były już chłodniejsze. Woda przy powierzchni miała nawet
19 stopni, czyli taka Chorwacja w maju.
Można nurkować w mokrych skafandrach,
ale grubych i na pewno z dociepleniem. Po
Nowym Roku nastąpiła zmiana frontu i temperatura spadła do 8 stopni, choć w Polsce
w tym czasie było minus 20. Niewątpliwą
zaletą wyjazdu zimowego jest to, że turystów o tej porze roku jest jak na lekarstwo.
Chociażby na Azura Window, latem zobaczymy tam 200-300 osób. Teraz spacerowało 20-30 osób. W kilku miejscach
nurkowych byliśmy absolutnie sami, co
oczywiście miało korzystny wpływ na
przejrzystość wody. Zatem nie widzę powodu, żeby nie można było tu przyjechać

w okresie sylwestrowym na fenomenalne
nurkowania, trochę pozwiedzać i skosztować lokalnej kuchni.
Czy latem, czy jesienią na pewno warto
odwiedzić Gozo. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przy okazji pojechać choćby na
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pół dnia na Maltę do stolicy La Valletta i pozwiedzać wspaniałe fortyfikacje.
Polecam! Tak sobie myślę, że wrócę tam
jeszcze nie raz!
Rudi Stankiewicz
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Projekt Zanurzenie
Po wspaniałym roku 2016 przyszedł
czas refleksji oraz podsumowań tego
niezwykłego okresu w moim życiu.
Dla mnie był to rok pod hasłem projektu „Zanurzenie”, który miałam
okazję rozpocząć dokładnie na początku stycznia 2016 roku. Projekt
„Zanurzenie” to program, w którym
wraz z grupą nurków realizowałam
eksploracje
zachodniopomorskich
zbiorników wodnych w celu obalania
mitów lub potwierdzania zasłyszanych
przekazów. W skrócie – sprawdzamy
czy pod wodą ukryte są skarby!
W styczniu nagrywaliśmy pierwszy odcinek na terenie byłych Zakładów Jedwabiu
Wiskozowego Wiskord w Szczecinie. Było
bardzo ciężko, pamiętam ten dzień jak dziś.
Zdjęcia zaczęliśmy o 7 rano, było -20 stopni Celsjusza. W dodatku okazało się, że nie
nagramy wszystkiego w jeden dzień, więc

Prowadząca program wskazuje prawdopodobne miejsce zatopionego obiektu
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spędziliśmy tam również następne dwa dni.
Ale nikt nie mówił, że będzie łatwo… Na
nurków wybrałam Jacka Kowalewskiego,
którego poznałam w Ińsku i Krzysztofa Haracza z Szkoły Nurkowania Dive Point. Wydawcą programu i kamerzystą głównym
został Wojciech Wirwicki. Rolę kamerzysty
posiłkującego pełnił mój przyjaciel z li-

ceum, Szymon Pawlik. Sam program z perspektywy kamerzysty, według mnie, wydawał się nudny. Zaproponowałam więc
współpracę również Andrzejowi Podbielskiemu i Piotrowi Krutulowi z Fromair.tv,
którzy dodatkowo wykonali ciekawe ujęcia
z góry, za pomocą dronów. Oczywiście
mieliśmy również własnego fotografa Ada-

Na planie programu “Zanurzenie”

Wyprawa z echosondą w poszukiwaniu wraku

ma Myśków, który uchwycił każdą chwilę
na planie. Wszystkie zdjęcia zaprezentowane w tym artykule są właśnie jego autorstwa. Oczywiście czym byłby program bez
gości – świadków, którzy naprowadzają nas
na pewne tropy. Po wstępnym zmontowaniu pilotażowego odcinka – zrodziła się nazwa programu „Zanurzenie”. Nasz fotograf
Adam namówił swoich znajomych: grafika

Plany dzialań na Jeziorze Stolsko
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Podczas kręcenia na Jeziorze Stolsko złapala nas burza
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Piotra Tchórzko i muzyka Marka Krupę, aby
stworzyli logo i muzykę przewodnią do programu. I tak powstał pierwszy odcinek.
Miejscem, w którym postanowiliśmy nagrać kolejną część programu było Jezioro
Szmaragdowe (zbiornik, który jest pozostałością po kopalni kredy mieszczące się w
Norbert Daraz - prace podwodne

Współpraca z Norbertem Darazem od prac
podwodnych

Szczecinie). Nurkowie zwiedzili wówczas
pozostałości kopalni, której metryka sięga
początku XX w. Po nagraniu drugiego odcinka, zaprezentowaliśmy obydwie produkcje podczas oficjalnej premiery 6 lutego
2016 roku w Szczecińskim Inkubatorze Kultury. Następnie udostępniliśmy odcinki w
sieci. W obydwu tych miejscach zostaliśmy
bardzo ciepło przyjęci.
Trzecią lokalizacją, którą uwieczniliśmy
w projekcie było Jezioro Głębokie w Szczecinie. Nasi nurkowie, podczas poszukiwań
zatopionego wozu opancerzonego, natrafili tam na skrzynkę amunicji ćwiczebnej.
Nie obyło się oczywiście bez przygód, gdyż
musieliśmy czekać na policję, aby zabezpieczyła nasze znaleziska.
Najbardziej w moich wspomnieniach i
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uzywamy echosondy

Nurkowie Krzysztof Haracz i Jacek Kowalewski
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sercu zapisał się jednak odcinek o Latającej
Fortecy B-17 (Flying Fortress B-17) z jeziora Stolsko. Jest to dla mnie w sumie najważniejszy element „Zanurzenia”, ponieważ o
tym wraku czytałam już będąc na studiach.
Wówczas w książkach i w Internecie dużo
było legend na jego temat. To, że był i jest
w zbiorniku było pewne. Jednak chciałam
pokazać, jak zastraszająco szybko została

wyciągnięta z niego większość części (nie
mówię tutaj o legalnych inspekcjach, tylko
o szabrownikach, którzy niestety, ale wyrywali jego części z wody). Zanim zaczęliśmy
nagrywać odcinek na jeziorze Stolsko,
skontaktowałam się z pierwszą osobą, która w latach 90. wydobywała fragmenty samolotu. Było to Jerzy Janczukowicz –
legenda polskiej podwodnej archeologii.

Butleeeeee

Dziś ciepły, starszy pan z ogromną wiedzą,
której mu skrycie zazdroszczę. Wymieniliśmy się setkami maili. W kwietniu, podczas
kręcenia programu „Zanurzenie”, przyjechał, aby nam pomóc. Było to dla mnie bardzo piękne poświęcenie – bo przyjechał aż
z Gdańska ze swoimi kursantami, aby po-

operatorzy kamer
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być kilka godzin z naszą ekipą. Wtedy również, mimo bardzo wzmożonej ostrożności,
z pontonu, którym kierowałam, nagle uszło
50% powietrza… To był jedyny moment, w
którym bardzo się bałam. Na szczęście zachowaliśmy z pasażerami zimną krew i dopłynęliśmy do brzegu.

Kolejnym miejscem, w którym kręciliśmy
program było jezioro Bartoszewo. Krążyły
tam legendy o zatopionym pojeździe pancernym. Niestety, nic nie odnaleźliśmy, za
to w kilku miejscach nasz sonar reagował
dość dziwnie. Kilka dni później okazało się,
że w miejscu, gdzie nasz nurek poszukiwał,
Zza kulisów z gościem

była niewielka ilość niewybuchów. Następne odcinki również w jakiś sposób przypominały, że to co robimy, mimo że bardzo
uważamy, jest dla osób o nerwach ze stali...
W kolejnym etapie zgłębialiśmy tajemnice jednej z szczecińskich Cementowani
Stern. W 1862 r. za sprawą Gustawa Adolfa Toepffera, stała się ona jednym z potężniejszych imperiów przemysłowych w
Niemczech. Pozostałości po Toepfflerach w
szczecińskiej dzielnicy Zdroje można znaleźć bardzo wiele. Co ciekawe, sieć dróg
biegnących przez puszczę nie różni się
zbytnio od dróg prowadzących do rezydencji czy do cementowni, co sprawia, że są to
miejsca wciąż dostępne i przyciągające eksploratorów.

Zza kulisów z gościem o tunelach
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Po zakończeniu nagrywania odcinka o
Cementowni Stern zostaliśmy zaproszeni do
projektu: „Jezioro Tajemnic”, które jest realizowane w Drawsku. Wybraliśmy się tam
i nakręcaliśmy dwa odcinki: o Jeziorze
Drawsko oraz o Pałacu w Siemczynie.
Ostatnim miejscem, w którym kręciliśmy
odcinek były tereny związane z Bitwą o

Szczecin, przez które prowadził nas regionalny pasjonat i historyk Michał Rembas.
Jak zauważyliście drodzy Czytelnicy, powstało dziesięć ciekawych odcinków dotyczących
historii
naszego
regionu.
Większość epizodów tworzyliśmy w Szczecinie, ze względu na lokalny patriotyzm.
Dodatkowo, od początku października

2016 r. do dzisiejszego dnia, nasz program
jest wyświetlany na ogólnopolskim programie Adventure HD. I myślę, że to jest wystarczający dowód na to, że programy,
które uświadamiają nam, jaką mamy piękną
historię – przyciągają.
Rok 2016 uważam za udany. Wraz z
przyjaciółmi z programu marzymy, że następne sezony projektu „Zanurzenie” będziemy mogli realizować w innych
zakątkach województwa zachodniopomorskiego, a nawet w całej Polsce… Tymczasem zapraszam Was drodzy Czytelnicy na
stronę www.zanurzenie.pl, gdzie będziecie
mogli zobaczyć wszystkie dostępne odcinki.
Na rok 2017 patrzę z uśmiechem na
ustach. Już wiem, że będzie to kolejny rok
kręcenia materiałów do programu „Zanurzenie”. Ale tym razem poza zachodniopomorskim – przynajmniej taki jest nasz cel.
A do Was mam ogromny apel. Jeśli jesteście
chętni do współpracy – piszcie śmiało do
redakcji. Oni pokierują Was do nas. A teraz
życzę Wam Szczęśliwego Nowego Roku,
aby ten rok był lepszy od poprzedniego!
Natalia Kasowska

Kręcimy w Pałacu Siemczyno

Fot.: Adam Myśków
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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

Magazyn Nuras.info
pobierany jest średnio
w 65000 egz.,
nie może zabraknąć
w nim Twojej reklamy
klikn ij po s zczegó ły
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Wrak bombowca B-17
w jeziorze Stolsko
Starsi mieszkańcy miejscowości Stolec wspominają, że w latach osiemdziesiątych przyjechały wojska rosyjskie, który wydobywały fragmenty tajemniczego samolotu. Wówczas teren plaży był zamknięty dla wszystkich, a na
pomostach leżały szczątki samolotu. W latach późniejszych, gdy już można
było swobodnie pływać łódką po akwenie, pewien starszy mieszkaniec Stolska wspomina, że kiedyś podczas łowienia ryb zahaczył o coś na dnie. Gdy
szarpał wędką, na powierzchni pojawiły się plamy oleju. Już dziś wiadomo,
że spoczywały tam silniki samolotu.
Historia upadku Latającej Fortecy B-17
do jeziora Stolsko
Jest 21 czerwca 1944 roku. Przegrana
Niemiec, choć wydaje się przesądzona, nie
sprawia, że lotnicy z Luftwaffe zamierzają
komukolwiek odpuszczać. Ich ofiarą staje
się Latająca Forteca B-17, która jest bohaterem tego artykułu. Uczestniczyła ona w misji przeprowadzonej 29 maja 1944 w

nalotach na zakłady lotnicze w Poznaniu.
Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe ostatecznie wszystkie bombowce zostają skierowane na cel zastępczy: Berlin.
Gdy docierają do celu – rozpętuje się piekło. Pojawiają się smugi kondensacyjne i
eksplozje wybuchów artylerii przeciwlotniczej. Amerykanie ponieśli wówczas dużo
strat: 17 maszyn, 150 uszkodzonych samo66

Archiwalne zdjęcie Latających Fortec B- 17
Źródło: : http://lotniczapolska.pl/B- 17- LatajacaForteca- z- Jeziora- Stolsko,34513

lotów powróciło do baz. Latająca Forteca z
jeziora Stolsko należała do powyższego
szyku. Została ostrzelana przez liczne niemieckie myśliwce i musiała oderwać się od
grupy bombowców. Wraz za nią ruszyły
niemieckie myśliwce. Prawdopodobnie pi-
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Formacja samolotów B- 17 w powietrzu. Źródło:
http://lotniczapolska.pl/B- 17- Latajaca- Forteca- zJeziora- Stolsko,34513

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

lot B-17 chciał się ratować i uciec do neutralnej Szwecji. Jednak nie udało mu się i
samolot został zestrzelony. Kierując się w
stronę ziemi, zapalił się. W międzyczasie
pasażerowie samolotu zaczęli wyskakiwać.
Załoga, poza jednym członkiem, miała wię-

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.

cej szczęścia, ponieważ zdążyła opuścić samolot i dostała się tylko do niewoli. Jeden z
ostatnich – Amos Estrada (strzelec ogonowy
obsługujący dwa działa) został zabity w powietrzu. Zwlekał z wyskoczeniem z samolotu, ponieważ jeden z jego butów
zaklinował się we włazie samolotu. On ja67

ko jedyny miał żonę i dzieci. Reszta to byli
kawalerowie.
Samolot B-17 – najlepiej znany bombowiec z czasów drugiej wojny światowej
Flying Fortress B-17 był silnie uzbrojonym samolotem. Miał 13 karabinów maszynowych, ogromny udźwig bomb (2200 kg).
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Fragmenty latającej fortecy w Jeziorze Stolsko. Autor zdjęcia Piotr Wit – członek stowarzyszenia
modelarzy szczecińskich „Szczeciński Paprykarz Modelarski

Został również zaprojektowany tak, aby
wytrzymać poważne uszkodzenia. Od
1935 roku do maja 1945 wyprodukowano

12 732 samoloty B-17, z czego około 4 700
zostało zestrzelonych w różnych okolicznościach, co stanowi 37% strat. Mimo to zdo68

był przydomek samolotu niezniszczalnego.
Eksploracja Gdańskiego Klubu Płetwonurków Rekin

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 jeziorem Stolsko było wiele ekspedycji, które miały na celu określenie, jaki samolot leży w wodzie. W latach 90. Gdański
Klub Płetwonurków Rekin rozpoczął wieloletnią ekspedycję nurkową. To właśnie
dzięki działaniom prezesa powyższego klubu – Jerzego Janczukowicza – wrak bombowca został zidentyfikowany. Bombowiec
B-17, o numerze 44-6117, był nowym, pozbawionym kamuflażu samolotem, który

wszedł do służby w maju 1944 r. Maszyna
uczestniczyła w czterech lotach bojowych,
dwa razy nad Hamburgiem i dwa razy nad
Bordeaux. W czasie jednego z lotów bojowych samolot uległ poważnemu uszkodzeniu. Niezbędne stało się wykorzystanie
elementów pochodzących z innego samolotu, pokrytego standardowym jednolitym
kolorem oliwkowym. Dlatego nurkowie z
Gdańskiego Klubu Rekin natknęli 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
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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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fragmentów B17 z Jeziora Stolsko przez Gdański
Klub Płetwonurków Rekin.
fot. Jerzy Janczukowicz

Zwodowanie nurków do wody i nurka od prac
podwodnych

kryte oliwkową farbą skrzydło. W konsekwencji maszyna miała nietypowy dwukolorowy kamuflaż.
Projekt Zanurzenie
W 2016 roku grupa filmowa projektu
„Zanurzenie” potwierdziła, że resztki wraku
samolotu nadal pozostają w jeziorze Stolsko. Działając wraz z Gdańskim Klubem
Płetwonurków Rekin oraz z Muzeum Mo-

fragment skrzydła samolotu wydobytego w latach dziewięćdziesiątych
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Widoczność w jeziorze nie przekracza zazwyczaj
50 cm.
fot. Paweł Chęciński
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Fragment blachy ze skrzydła samolotu. Wiele mieszkańców miejscowości Stolec posiada takie fragmenty
samolotu.
fot. Szymon Pawlik

toryzacji i Wojskowości w Tanowie, ekipa
zajęła się poszukiwaniem fragmentów sa-

Fragmenty Pałacu von Raminow
fot. Adam Myśków
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molotu, które pozostały jeszcze na dnie jeziora. Podczas tej eksploracji odnaleziono

Podgląd z drona na aktualne działania podczas
eksploracji Jeziora Stolsko przez grupę nurków w
2016 roku
fot. Adam Myśków
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miejsca, w których znajdują się szczątki.
Pobrano również próbki blach do dokładniejszej identyfikacji. Istotne jest również,
że choć Stolsko ma głębokość trzech metrów, pod tymi trzema metrami nurkowie
zauważyli pięciometrową grubą warstwę
mułu. Pod koniec roku 2016 Muzeum Motoryzacji i Wojskowości w Tanowie wystąpiło o zgodę na wydobycie Latającej
Plamy oleju w pewnej części jeziora. To właśnie
dokładnie w tym miejscu pod wodą w mule leżą
fragmenty latającej fortecy z uszkodzonymi silnikami.
fot. Adam Myśków

Cmentarz w Stolsku

fot. Adam Myśków

Cała grupa uczestnicząca w przedsięwzięciu
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Fortecy B-17. W najbliższym czasie zostaną
podjęte kroki, aby ostatecznie wydobyć
wszystkie fragmenty B-17 pozostałe w jeziorze Stolsko.
Model Latającej Fortecy B-17
Szczątkami samolotu B-17 pozostawionego w jeziorze Stolsko zainteresował się
również Klub Modelarski Paprykarz Szczeciński. Jeden z jego członków, Piotr Wit,
stworzył model amerykańskiego bombowca. Dzięki temu można zobaczyć, jak wyglądał ten samolot przed jego ostatnim
lotem.
Natalia Kasowska
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Zapraszamy
na nurkowania
w zimnych
zakątkach globu.
Czerwiec – Islandia
Lipiec – Spitzbergen
Wrzesień – SAFARI
na Lofotach

Magazyn Nuras.info
pobierany jest średnio
w 65000 egz.,
nie może zabraknąć
w n im Two jej rekla my
kliknij po szczegóły

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
77

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja
elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się
na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do
nas. Twój artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za
to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8.
Redakcja Magazynu
Nuras.info - kontak:
wydawnictwo@nuras.info
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Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK
Podsumowanie 2016 r.
Rok 2016 dla Komisji Działalności
Podwodnej był wyjątkowy, był bowiem rokiem jubileuszowym. Obchodziliśmy 60- lecie powstania naszej
organizacji, co oznacza, że był to
okres ciężkiej i wzmożonej, ale bardzo satysfakcjonującej pracy, nie zawsze
związanej
z
możliwością
obcowania z przyrodą i eksploracją
podwodnych głębin. Jednak, jak co
roku, instruktorzy i płetwonurkowie
KDP spędzali najwięcej czasu nad i
pod wodą, co zaowocowało nadaniem tysięcy uprawnień rekreacyjnych
i specjalistycznych. W 2016 się działo…

Chcąc obchodzić nasze wielkie święto w
wyjątkowej atmosferze, na miejsce jubile-

Uroczystości 60-lecia KDP
Nie spotkaliśmy się, jak co roku od lat na
początku stycznia, na Zlocie instruktorów,
lekarzy i działaczy KDP na Kalatówkach.

uszu, a zarazem zlotu, wybraliśmy przepięknie położony, między dwoma jeziora-

fot. Michał Mikuła
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mi, Hotel Zamek Ryn. Termin przesunęliśmy ze stycznia na kwiecień.
Początek roku to żmudne i szczegółowe
prace związane z przygotowaniem jubileuszu, czyli pozyskanie ciekawych i wartościowych prelegentów, a także zaprojektowanie unikatowych pamiątkowych medali,

statuetek, koszulek, długopisów i innych gadżetów.
Uroczystości Jubileuszu 60-lecia wraz ze
Zlotem instruktorskim odbyły się w dniach
7-10 kwietnia. Ilość uczestników przerosła
nasze oczekiwania, bo program i ranga imprezy przyciągnęły do Zamku Ryn ponad

dwustu trzydziestu gości. W piątek rano
Zlot instruktorów oficjalnie otworzył Przewodniczący KDP Michał Górny, który w
swoim wystąpieniu przywitał wszystkich
gości oraz podsumował 2015 rok oraz 60
lat funkcjonowania KDP jako lidera i twórcę nurkowania rekreacyjnego w Polsce.

fot. KDP
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Marcin Dąbrowski, wiceprzewodniczący
ds. szkolenia, podsumował szkolenie w
2015 roku oraz przedstawił kierunki na
2016 r. Marcin Kasprzak, sekretarz KDP,
zreferował temat „Jakości i Bezpieczeństwa”. Odbyła się również obrona przewodu M3 Marcina Wajdyka – „Płetwonurek
poszukiwacz – wydobywca KDP/CMAS –
nowy program i prezentacje szkoleniowe”.
Następnie do późnego wieczora trwały
wykłady i prelekcje, które poprowadzone były przez sławy nurkowania: „Powrót do Klingerta” – Karina Kowalska, Justyna Wasiak,
„Algorytmy czasu rzeczywistego, co to jest?
Zalety?” – inż. Attilio Piacente, „Rozważania
o medycynie nurkowej – teraźniejszość i
przyszłość” – prof. Frantisek Novomesky,
„Meksyk – turystyka, projekty i szkolenia jaskiniowe” – Krzysztof Starnawski. Wieczorem część nieoficjalna, która z dziedzińca
zamkowego przeniosła się do podziemi z
klubem nocnym i dyskoteką, gdzie rozmowy
i dyskusje skończyły się późną nocą. W sobotę do obiadu wykłady poprowadzili: „Uczysz
nurkować – ucz fotografować, czyli co każdy
instruktor musi wiedzieć o fotografii podwodnej?” – Piotr Stós, „Innowacje w komputerach
nurkowych” – inż. Attilio Piacente „Ewolucja

dekompresji” – dr hab. Jacek Kot, „Współczesne możliwości hydrografii w zakresie
poszukiwania i identyfikacji obiektów podwodnych” – Dariusz Grabiec.
O godzinie 17.00 rozpoczęła się sesja jubileuszowa, w której udział wzięło ponad
dwustu zaproszonych gości. Po oficjalnym
rozpoczęciu i przywitaniu gości przez Mi-

chała Górnego przystąpiono do wręczenia
pamiątkowych statuetek i medali 60-lecia
KDP oraz medali i dyplomów PTTK. W sesji jubileuszowej udział wzięli między innymi: Doradca Prezydenta Andrzeja Dudy –
Piotr Nowacki, Sekretarz Generalny CMAS
Hassan Baccouche, Przewodniczący CRASA Valentin Stashevsky.

fot. KDP
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Po części oficjalnej goście rozpoczęli
świętowanie obchodów 60-lecia, podczas
koncertu zespołu GLASSGO. Był to wyjątkowy czas towarzyskich rozmów, tańców i
zabawy do białego rana.

Bardzo dziękujemy Wam za obecność
podczas tak ważnego dla nas wydarzenia i
zaangażowanie w rozwój Komisji Działalności Podwodnej. Szczególnie dziękujemy
tym jednostkom, które reprezentowane by-

ły na Jubileuszowym Zlocie przez swoich
Działaczy.
Atmosferę i krótką relację 60-lecia KDP
możecie zobaczyć na filmie nakręconym
przez FREE FROG TV.

fot. KDP
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https://vimeo.com/177163980
Targi, Konferencje, Kongresy, Demodays, Konkursy, Wyprawy…
Od początku 2017 roku zaangażowaliśmy się w działalność propagującą nurkowanie w Klubach Komisji Działalności
Podwodnej. Jako KDP uczestniczyliśmy w
Targach Wiatr i Woda oraz Podwodna
Przygoda. Jak co roku, nasze Kluby i Centra
Nurkowe mogły przedstawiać swoją bogatą ofertę szkoleniową oraz propozycje turystyki podwodnej krajowej i zagranicznej.

Wspólnie z AKP KRAB AGH dwukrotnie
organizowaliśmy warsztaty, prelekcje i
wspólne bezpieczne nurkowania w Kamieniołomie Zakrzówek podczas organizowanych tam Demodays.
Przedstawiciele KDP/CMAS brali udział
w światowym kongresie CMAS w Rzymie,
w którym uczestniczyli reprezentanci z całego świata. Naszą federację reprezentowali Przewodniczący KDP Michał Górny i
Wiceprzewodniczący KDP Marcin Dąbrowski. Podczas kongresu odbyły się bar-

fot. AKP KRAB AGH
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dzo ważne spotkania z Prezydent CMAS
Anną Arzhanovą i Sekretarzem CMAS Hassanem Baccouche, którzy potwierdzili bardzo silną pozycję KDP zarówno w Polsce,
jak i na świecie. Na kongresie ogłoszono
ranking najaktywniejszych federacji krajowych TOP 10, gdzie kolejny rok z rzędu
znalazła się KDP. Wysoka pozycja i awans
z ósmego na szóste miejsce w ilości wydanych certyfikatów pozwoliła umocnić pozycję KDP w światowym i europejskim
CMAS.
Marcin Dąbrowski – wiceprzewodniczący ds. szkoleniowych – brał udział w spotkaniu Komitetu Technicznego CMAS.W
spotkaniu uczestniczyli jego członkowie
oraz Przewodniczący Federacji Węgier dr
NyíriIváni Sekretarz Generalny CMAS Hassan Baccouche. Podczas spotkania omawiano w szczególności zagadnienia z
zakresu edukacji i materiałów szkoleniowych m.in. dotyczące wydania prezentacji
i podręcznika do kursu P1. Przewodniczący
federacji węgierskiej opisał plany wdrożenia pływania szybkiego w płetwach na
igrzyska olimpijskie w 2024 roku. Poruszano również kwestie związane z weryfikacją
standardów uzyskiwania stopnia Instruktora
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M3. Podczas spotkania omówiono postęp
prac nad szkoleniem na obiegu zamkniętym
oraz o możliwości przystąpienia CMAS do
RESA. Przedstawiono także sprawozdanie z

projektu, który CMAS objęło patronatem,
dotyczącego eksploracji wraków w Jutlandii, w 100 rocznicę bitwy.
Pod koniec roku ogłosiliśmy na naszym

fanpage‘u CMAS Polska kolejną edycję konkursu „Zdjęcie na kalendarz KDP”. Jak co
roku, do wygrania były cenne nagrody
ufundowane przez Technikę Podwodną,

fot. KDP
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Ubezpieczenia Nurkowe – ERGO HESTIA,
Kwark, cyfrowe.pl oraz KDP.
Dwukrotnie zespół płetwonurków, składający się z naukowców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i
działaczy Podkomisji Naukowej Komisji

Działalności Podwodnej ZG PTTK, prowadził podwodne badania roślinności Morskiego Oka i Wielkiego Stawu pod Rysami.
Skartowano całe Morskie Oko i otrzymano ciekawe wyniki, które obecnie są przygotowywane do publikacji.

Szkolenie…
Działalność szkoleniową realizowaliśmy
w ramach kursów centralnych prowadzonych przez kadrę instruktorów M3 oraz specjalistów w dziedzinie nurkowania.
Instruktorzy KDP przeprowadzili między in-

fot. Marcin Dąbrowski
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nymi kursy dla instruktorów M1 i M2, nitroksu podstawowego i zaawansowanego,
nurkowania nocnego, wrakowo – morskiego, nawigacji podwodnej, w suchych skafandrach,
płetwonurka
ekologa,
eksploratora, konfiguracji bocznej, itd.
Uruchomiliśmy również kursy instruktora skuterowego oraz przygotowania miesza-

IK

N
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nin oddechowych. Praca dydaktyczna oraz
zaangażowanie kadry spowodowała rozwój
kadry KDP o ponad sto nowych specjalizacji i kwalifikacji instruktorskich. Od 2017
roku zgłoszenie na kursy centralne odbywać się będzie drogą elektroniczną, poprzez formularze na naszej stronie
internetowej. Nie ma potrzeby wysyłania
dokumentów pocztą.

Pod koniec roku Komisja przegłosowała
nowe programy szkoleniowe na rok 2017.
Programy zostały przeredagowane oraz
zmieniono szatę graficzną, format na A4 i
sposób montażu poszczególnych stron.
Wymiana programu, czy jednej strony, nie
będzie wymagała zmiany całego programu.
Modułowe podejście do programów pozwala na zmianę lub dodanie nowych stop-
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ni. KDP planuje wydawanie raz w roku aktualizacji, która będzie przesyłana do instruktorów. Na naszej stronie dostępne są

wersje PDF, które można wykorzystać w
urządzeniach mobilnych, jeśli nie mamy
możliwości korzystania z programów w for-

macie drukowanym A4. Do programów dołączono również dokumenty, które instruktor powinien wypełnić podczas kursu.

fot.
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Patryk Marcinkowski
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Zmodyfikowany został program kursu
P2, który dopasowano do wymogów i programu CMAS. Usunięto z programu szkolenia wynurzanie z zatrzymanym oddechem
z głębokości 20 m, dodano trzy nurkowania, po kursie płetwonurek P2 nie może
nurkować dekompresyjnie.

fot. KDP
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Pod koniec 2016 roku KDP wdrożyła do
wykorzystania prezentacje szkoleniowe do
kursu Płetwonurka Trymiksowego (PT1).
Prezentacje opracował instruktor M3 Adam
Słucki.
Opracowana została również ankieta ze
szkoleń centralnych organizowanych przez
KDP, której celem jest zwiększenie jakości
kursów prowadzonych przez kadrę centralną.
Plany na 2017…
W 2017 roku wracamy na Kalatówki,
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gdzie spotkamy się na zlocie instruktorów KDP. Na naszym
fanpage‘u ogłosimy konkurs fotograficzny „Zdjęcie na kalendarz KDP/CMAS”, dlatego już teraz róbcie zdjęcia znad i
spod wody.
W planach mamy również wspólne spotkania w ramach
targów Wiatr i Woda oraz Podwodna Przygoda, Demodays i
konferencji nurkowych. Dodatkowo w tym roku planujemy
uczestnictwo w VII edycji Międzynarodowego Festiwalu Nurkowania Wrakowego w Warszawie (11 lutego, Uniwersytet
Warszawski) oraz w Konferencji Baltictech w Gdyni 2017
(25-26 listopada).
Na początku br. zamierzamy wdrożyć E-certyfikat
KDP/CMAS, który jest po wstępnych testach. Planujemy również wprowa- dzenie do ścieżki szkoleniowej KDP programu
szkolenia osób z niepełnosprawnością ruchową. Przygotowujemy już kolejne wyprawy do Doliny Pięciu Stawów i do
Wielkiego Stawu w Karkonoskim Parku Narodowym.
Pod koniec roku zakładamy wydanie podręcznika Płetwonurek P2 KDP/CMAS autorstwa Krzysztofa Rojka.
Będziemy uczestniczyli w kongresie wyborczym zarządu
CMAS, który odbędzie się pod koniec kwietnia.
Oczywiście w roku 2017, jak zawsze, planujemy ciężką
pracę szkoleniową, w ramach kursów centralnych, na których
zawsze kierujemy się maksymą „Jakość i Bezpieczeństwo”.
Na wszystkie imprezy i kursy serdecznie zapraszamy całą
Brać Nurkową. Śledźcie naszą stronę www.cmas.pl oraz fanpage CMAS Polska, gdzie będziemy publikować wszystkie informacje.
89
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Marcin Wajdyk

Członek KDP ZG PTTK

Instruktor M3 KDP/CMAS.

m.wajdyk@cmas.pl
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SPELEOnurkowanie i Honzo Dive 2016
Podsumowując niedawno miniony
rok jest okazja i powspominać, i posnuć plany na właśnie rozpoczynający się 2017. W ubiegłym roku były
zarówno sukcesy, jak i plany, których
nie udało się zrealizować. Tym samym przechodzą na następny rok, bo
nie odpuszczamy pewnych tematów i
cały czas staramy się aktywnie spędzać czas – nurkując, grotołażąc,
wspinając się itd.
Rok SPELEOnurkowy zaczęliśmy od akcji treningowej w tatrzańskiej jaskini Kasprowa Niżna. Dwoma zespołami nurków
po dwie osoby, Mateusz Popek i Mariusz
Linke oraz Kuba Maciejewski i ja, planowaliśmy dotrzeć za Syfon Warszawiaków.
Wspierała nas potężna grupa grotołazów ze
Speleoklubu Bielsko-Biała, gdyż logistycznie jest to dość skomplikowana akcja. Cały
sprzęt dla czterech nurków trzeba przetransportować przez kręte i miejscami ciasne korytarze suche, co zajmuje ładnych

kilka godzin. Następnie pozostaje już tylko
nurkować, przeplatając pokonywanie podwodnych korytarzy z partiami suchymi występującymi pomiędzy syfonami. Jest tam i
wspinaczka w sprzęcie nurkowym, i podchodzenie pod wodospady, i przeciskanie
się pod wodą przez wąski otwór Syfonu

Autor w Alchichica

Muminków. Obydwa nasze zespoły dotarły
do sali za Syfonem Warszawiaków. Jest to
najdłuższy syfon w Polsce, liczy 333 m długości. Jest bardzo ciekawie ukształtowany i
nurkowanie tam to prawdziwa przyjemność, mimo że woda ma temperaturę zaledwie 3 stopni Celsjusza. Po zakończonej

fot. Piotr Karpiński
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akcji oczywiście cały sprzęt należy z jaskini retransportować. Takie akcje rozkładamy
na kilka dni, by mieć siłę na kolejne kroki.
Podczas tego wyjazdu zrobiliśmy także
szybką akcję nurkową w j. Dudnica. Tu
nurkował także Michał Smaga – było to jego pierwsze nurkowanie w jaskini, ale jako

absolwent Warsztatów SPELEOnurkowania
poradził sobie doskonale.
Luty minął szybko na przygotowaniach
do wyprawy eksploracyjnej PKN w Meksyku, a także na przygotowywaniu prelekcji
na Targi Wiatr i Woda. Tuż po marcowych
targach wraz z Piotrem Karpińskim polecie-

Autor w Actun Ha

fot. Piotr Karpiński
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liśmy do Meksyku. Stanowiliśmy polski akcent Proyecto Karstologico Nacional (PKN)
– projektu, któremu szefuje mój meksykański przyjaciel, nurek jaskiniowy i grotołaz,
a także wykładowca geologii na Uniwersytecie Meksyku (UNAM), dr Rafael Lopez. Jego celem jest eksploracja syfonów
znajdujących się na dnie głębokich jaskiń
w górach Sierra Negra. Wyprawa była bardzo owocna, niestety nadal nie można opublikować zdjęć ukazujących nasze
działania, z uwagi na pierwszeństwo National Geographic, który był głównym sponsorem wyprawy. Pozostaje mi tylko
wspomnieć, że działaliśmy w głębi jaskiń
Topizatl, Xocotlat i Sumedero del Rio Xocotlat zlokalizowanych w górach Sierra Negra,
w stanie Puebla, których otwory znajdują
się na wysokości blisko 2000 m n.p.m. Podczas wyprawy udało się odkryć 500 m podwodnych korytarzy: 400 m w dziewiczym
wywierzysku w j. Topizatl, 70 m w nigdy
dotąd niebadanym syfonie w głębi j. Topizatl, 30 m syfonu w j. Xocotlat i 70 m suchej studni za tym syfonem, przy czym
znajduje się on na głębokości -330 m. J. Sumedero del Rio Xocotlat okazała się niedrożna na około -200 m, mimo że włożyliśmy

Actun Ha2

fot. Piotr Karpiński
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dużo wysiłku, by ją udrożnić. Wszystko
obijaliśmy i poręczowaliśmy podczas wyprawy, co zabierało sporo czasu i energii,
jednak było jedynym sposobem, by bezpiecznie dostać się na dno tych jaskiń i wrócić. J. Topizatl znajduje się na dnie kanionu,
niemal 500 m poniżej drogi i tę trasę też
musieliśmy codziennie pokonywać ze
sprzętem. Nie mogliśmy nic zostawiać na

Wodociągi

fot. Anna_Budziarek

dole ze względu na możliwość kradzieży.
Poza działaniem w Sierra Negra uczestniczyliśmy w badaniach terenowych UNAM,
nurkując w zalanych kraterach wulkanów
Alchichica i La Preciosa znajdujących się

Poprawki i nurkowania_pokursowe
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na wysokości ponad 2300 m n.p.m., gdzie
testowaliśmy sprzęt nurkowy i speleologiczny udostępniony nam przez sponsorów
wspierających wyprawę. Testy te kontynuowaliśmy także w cenotach na Jukatanie, a

fot. Wojtek Jasiak
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działo się to jeszcze przed rozpoczęciem
głównej części wyprawy. Były to produkty
firm Apeks, Ammonite System, Aqualung,
Gando, Santi, KDP-CMAS, wsparła nas także Armada Finanse i oczywiście UNAM.
Wróciliśmy do kraju na początku maja.
Następnego dnia po powrocie stawiłem
się na ćwiczenie poligonowe żołnierzy re-

zerwy do 2 Mazowieckiego Pułku Saperów
w Kazuniu. Miałem tam okazję przyjrzeć
się m.in. pracy nurków-saperów, choć moim głównym zajęciem było zastępowanie
dowódcy kompanii inżynieryjnej.
Następnego dnia po powrocie z poligonu
w Bemowie Piskim pojechałem na Dolny
Śląsk, do Zimnika, prowadzić Warsztaty

Alchichica

fot. Piotr Karpinski
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SPELEOnurkowania. To były cztery dni maja poświęcone na intensywne szkolenie
nurkowo-jaskiniowe i speleonurkowe oraz
piąty – poświęcony technikom linowym.
Przećwiczyliśmy szereg sytuacji, które mogą zdarzyć się podczas nurkowania w jaskini, wszyscy zaliczyli ćwiczenia i byli gotowi
wziąć udział w wyprawie SPELEOnurkowania do jaskiń na południu Europy. W
Warsztatach SPELEOnurkowania udział
wzięli: Patrycja Karczewska, Bartłomiej Trygar, Eryk Kresa, Jerzy Lelito, Wojciech Jasiak, Paweł Drakus, Krzysztof Jersak,
gościliśmy także Łukasza Korka prowadzącego część linową oraz Annę Budziarek,
Agnieszkę Dobrzańską i Jacka Strejczyka
„Homera”.
W czerwcu miałem okazję zanurkować
w jednym z obiektów Wodociągów Warszawskich. Wciskanie się w różnego rodzaju rury, ssaki i inne elementy systemu pomp
było ciekawym doświadczeniem. Widoczność może nie rozpieszczała, ale za to temperatura wody niemal jak w Egipcie, no i w
końcu to samo centrum miasta. Nie udało
się natomiast zrealizować zaplanowanych
na czerwiec i lipiec wyjazdów mających na
celu eksplorację syfonów w tatrzańskiej ja-
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skini Obcasna Vyvieracka oraz w znajdującej się w Kosowie jaskini Gryka e Madhe.

Będziemy próbowali w bieżącym roku. Dopiero w sierpniu pojechaliśmy do Bośni, by

Kurs nawigacji w Honoratce

fot. Anna Budziarek
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uczestnicy Warsztatów SPELEOnurkowania
nabrali praktyki pod stropem i uzyskali certyfikaty PJ-1 KDP-CMAS. Mogłem im je
wręczyć z pełnym przekonaniem, że na nie
zasłużyli swoją ciężką pracą i treningiem.
We wrześniu odbyła się kolejna edycja
Warsztatów SPELEOnurkowania, tym razem
w Krakowie. Po raz pierwszy realizowaliśmy je na Bagrach, gościł nas Klub 5 Fal i
Radek Jurkowski. Po niewielkim przygotowaniu akwen nadawał się do przeprowadzenia Warsztatów i kursu jaskiniowego
PJ-1, w czym brali udział Michał Sojka, Bartłomiej Pitala, Michał Pahl i Piotr Lubaczewski. Gościliśmy także Jurka Lelito i
Jarka Malinowskiego.
W październiku pojechałem do Egiptu, na
safari organizowane przez Nautikę. Celem
były rafy St.John’s, a moim zadaniem opieka
nad grupą nurków z niepełnosprawnością i
koordynacja ich nurkowań. Znalazłem się
tam dzięki Kasi Oleś, mojej kursantce z obozu HSA w Chorwacji przed dziesięciu laty.
Wykonaliśmy szereg ciekawych nurkowań
wokół najpopularniejszych raf tego rejonu i
zadowoleni wróciliśmy do kraju.
W listopadzie pojechałem do środkowych Włoch, do Toskanii, by przyjrzeć się
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kilku jaskiniom znajdującym się na południe od najpopularniejszego rejonu jaskiniowego Włoch, Veneto. Finalnie nie udało
mi się dotrzeć do żadnej z nich – na przeszkodzie stawała skomplikowana nawigacja we włoskim terenie (bez e-nawigacji i
GPSa szkoda czasu – teraz już to wiem),
korki na włoskich autostradach, festyny w

miastach, które spowalniały przemieszczanie się i w końcu ciemność, która zapadała
nim zdążyłem znaleźć dziurę. Ale szlak
przetarłem i na pewno spróbuję w przyszłości ponownie.
Późnym latem i jesienią oraz jeszcze w
grudniu prowadziłem kursy specjalistyczne
w systemie KDP-CMAS: nocne PNO, nawi-

Po pozytywnym ukończeniu kursu w Bośni

fot .Krzysiek Jersak

gacyjne PNA, side-mountu PKB-1 oraz P-2.
Poza tym nurkowałem na zaproszenie Kasi
Oleś w zalewie Siczki w Radomiu oraz udałem się w Bieszczady i zanurkowałem w Sanie, u ujścia rzeki do Soliny. W obydwu
tych miejscach mogłem potrenować nurkowania w zerowej widoczności, takiej, gdzie
nawet przyłożonego do maski kompasu czy
komputera nie widać – co na pewno także
warto czasem poćwiczyć.
W tym roku planuję prowadzić kolejne
Warsztaty SPELEOnurkowania i kursy jaskiniowe oraz inne kursy systemu KDP-CMAS.
W planie mam także przełożone z ubiegłego roku wypady eksploracyjne w Tatry Słowackie i na Bałkany – do Serbii, Kosowa i
Czarnogóry. Takie wyjazdy to zawsze okazja dla absolwentów Warsztatów SPELEOnurkowania i członków naszej grupy na
nurkowania pod stropem w znanych nam
już jaskiniach i pomoc przy eksploracji zupełnie nieznanych partii podwodnych jaskiń. A zawsze ciekawa przygoda i
poznanie regionów Europy, gdzie regularna
turystyka jeszcze nieczęsto dociera.
Dominik Graczyk „Honzo”
honzo@o2.pl
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Nurklub RAJA
2016 był rokiem, w którym jasnowidz Jackowski z Człuchowa wieszczył wojnę i ogólnie wielką katastrofę. Przy takich perspektywach
trudno było zdecydować dokąd pojechać ten ostatni raz, przed pójściem
do okopów.

Oczywiście przez cały rok jeździliśmy
też po Polsce i sąsiadach, wszędzie stwierdzając sporo wody, czasem nawet z wizurą ponad dwumetrową.

Ja już jestem za stary, ale ekipę trudno
byłoby zebrać. Stanęło na mieszance miejsc
starych i nowych. Najpierw odwiedziliśmy
sojuszniczą Austrię i sprawdziliśmy potencjał obronny Attersee i okolicznych mniejszych, aczkolwiek wyżej położonych
jezior. Potem na uzbrojonym w baterię butli dużego kalibru SS OceanOne zbadaliśmy
dokładnie archipelag Wysp Liparyjskich z
naciskiem na współpracę z Vulcanem, bo
ma w zapasie, jakby co, trochę gorącego towaru. Potem była jeszcze Chorwacja, a na
zakończenie roku Mauritius, idealnie położony dla planu B (daleko od wszystkiego i
pośrodku niczego).
100

Dodatkowo, poprzez Fundację Do Przodu, nurkowaliśmy i szkoliliśmy super ekipę
w ramach HSA.
Podsumowując, katastrofy nie było, woj-
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ny też nie, a z formy hybrydowej były tylko
jackety TUSA, i to wcale nie zielone. Rok
2016 zaliczamy do udanych. W 2017 będzie jeszcze ciekawiej, bo z Nurklubu przekształcamy się w klub nurkujących
backpackersów! Przed nami, poza klasycznymi safari i wyjazdami nurkowymi, trekkingi i wyprawy na trasach nienurkowych, z
częścią pod wodą jako wisienką na torcie…

CENTRUM NURKOWE
Doskonale zaopatrzony salon sprzętu nurkowego,
bogata oferta nurkowań, wypożyczalnia sprzętu,
podróże, serwis, ubezpieczenia
Kursy nurkowe: tQPETUBXPXF
tTQFDKBMJTUZD[OF

tUFDIOJD[OF
tJOTUSVLUPSTLJF

tQJFSXT[BQPNPD

e-sklep: www.frogfish.pl
www.hydrozagadka.pl

MAx
SDI/TDI, HSA, PADI
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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
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Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
Obserwator na brzegu
Najważniejsza rola obserwatora powierzchniowego, znajdującego się na
brzegu, to obserwacja przez lornetkę
bąbli powietrza wydechowego, pojawiających się na powierzchni. W ten
sposób doświadczony obserwator
może bardzo dużo dowiedzieć się o
tym, co się dzieje pod wodą i czy
wszystko jest w porządku. Jeśli bąble są spokojne, o normalnej objętości, wydobywają się w stałych
odstępach czasu, oraz bąble partnerów są obok siebie, to zapewne
wszystko jest w porządku.
Można też ustalić, z jaką prędkością nurkowie się poruszają, czy nie za szybko, co
mogłoby doprowadzić do zadyszki. Czy
płyną po izobacie czy też w dół po stoku jeziora i na jakiej głębokości aktualnie są – to
ostatnie można przecież ustalić z bardzo

dużą dokładnością, praktycznie co do metra, znając mapę batymetryczną jeziora i
przejrzystość wody, oraz zakładając, że
nurkowie nurkują prawidłowo w stałym
kontakcie wzrokowym z dnem. Można też
bardzo wiele sytuacji awaryjnych przewidzieć, zanim one wystąpią. Na przykład, jeśli widzi się, że bąble zespołu nurków
poruszają się tak, że schodzą dokładnie w
dół po stoku, nie zaś pod kątem do linii największego spadku, czyli nurkowie starają
się maksymalnie szybko zwiększyć głębokość idąc prosto w dół po stoku, a potem
nagle bąble zatrzymują się w jednym miejscu – od razu wiadomo, co za chwilę będzie. Prawdopodobnie nurkowie na chwilę
zatrzymali się, być może dlatego, że jeden
z nich ma problem z przedmuchaniem, ale
ponieważ dotychczas szli po linii największego spadku zamiast pod kątem do niej,
więc za moment dogoni ich chmura ich
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własnego mułu spływającego za nimi w ich
śladzie torowym. Gdy ta chmura ich ogarnie, pogubią się i być może nie odnajdą, a
za chwilę awaryjnie wynurzą. Bystry i doświadczony obserwator przewidzi to i wyśle w to miejsce łódkę, zanim jeszcze
sytuacja naprawdę się wydarzy. Takich
przykładów sytuacyjnego reagowania mógłbym podać tysiące, a ich bagaż zbiera się
latami nabierania doświadczenia w pracy.
Również jeśli bąble nie pokazują się
obok siebie, tylko jeden za drugim, świadczy to o tym, że asekuracja jest nieprawidłowa i partnerzy nie płyną obok siebie
tylko jeden za drugim, co oczywiście jest
złe. Jeśli jeszcze dodatkowo odległość między nimi powoli zwiększa się, oznacza to,
że „tylny” partner najzwyczajniej nie może
nadążyć za „przednim” i za chwilę dostanie zadyszki, co sprowokuje awaryjne wynurzenie, narkozę azotową lub zalodzenie
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automatu. Widzimy nadciągającą sytuację
awaryjną, mimo że jesteśmy na powierzchni, czyli na przykład trzysta metrów dalej i
trzydzieści metrów płycej niż obserwowani
nurkowie!
Jeśli odległość między bąblami zwiększa
się, ale szybko, zaś jeden z bąbli pozostaje
nieruchomy, oznacza to, że jeden z partnerów zaplątał się w coś, zaś drugi tego nie
zauważył i odpłynął od niego. Oczywiście
wtedy ważniejszy dla nas jest ten zaplątany
i należy wysłać po niego zespół na dół. Jeśli zaś bąble oddalają się od siebie szybko,
ale oba się poruszają, wówczas oczywiście
nikt nie jest zaplątany, nastąpiło najzwyklejsze zgubienie nurków, co oczywiście jest
złe, ale na co jest przecież standardowa
procedura, krótkiego poszukania pod wodą
i spokojnego wynurzenia z odszukaniem się
na powierzchni. Oczywiście taką grupę należy teraz szczególne starannie obserwować i sprawdzać, jak rozwiązują problem,
w który się wpakowali. Być może, jeśli jeden z pary wynurzy się i nie będzie w stanie zobaczyć bąbli partnera, obserwator
będzie musiał ręką wskazać mu, w którym
miejscu znajduje się ten z nurków, który się
nie wynurzył. Obserwator stojący na pomo-

ście czy na łodzi widzi przecież jego bąble,
których być może nie widzą partnerzy, obserwujący z niskiego pułapu, bo zaledwie z
samej powierzchni. Zawsze osoba spokojnego i wyraźnie widocznego obserwatora
pacyfikuje sytuację i sprawia, że wszyscy
stają się spokojniejsi, co w ogólnym rozrachunku wychodzi wszystkim na dobre i to
nawet w najbardziej dramatycznych sytuacjach.
Nawet jeśli bąble wychodzą rytmicznie i
obok siebie, ale tempo oddechów jednego
z nurków jest wyraźnie szybsze niż tempo
oddechów partnera lub partnerów, może to
świadczyć o tym, że ten nurek z szybszym
oddechem ma problem z utrzymaniem takiej prędkości płynięcia jak grupa i może za
chwilę dostać zadyszki. Podejrzewać to należy zwłaszcza wtedy, gdy grupa porusza
się pod wodą dość szybko.
Zaburzenia oddechu, spostrzeżone przez
lornetkę przez obserwatora to pierwsza informacja o wypadku nurkowym. Jeśli bąble
powietrza wydechowego przestaną być
spokojne i rytmiczne, jeśli zamiast nich pojawi się ciągły wypływ powietrza, a zwłaszcza bardzo obfity, zaś woda w miejscu,
gdzie bąble wychodzą zabarwiona jest na
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biało, to znaczy że nurkowie wynurzają się
i to być może awaryjnie. Obserwator dowie
się o tym pierwszy i to nawet jeszcze zanim
problem pojawi się na powierzchni i ktokolwiek zdąży zareagować. Spokojna i rzeczowa, ale niezwłocznie podjęta, decyzja
obserwatora, żeby na przykład wysłać w
dane miejsce łódkę asekuracyjną, może
okazać się bezcenna.
Oczywiście niekiedy mówi się, że pierwsza informacja o wypadku nurkowym to
„krzyk od strony wody”, ja sam też w zasadzie tak uważam. Jednak, jeśli rzeczywiście
jest to pierwszy sygnał, jaki organizator
otrzymał, może to niestety świadczyć o niestarannej, albo w ogóle nieistniejącej, obserwacji powierzchniowej.
Stanowisko obserwatora trzeba tak dobrać, żeby w miarę możliwości widział całe nurkowisko, czyli cały akwen, na którym
się nurkuje. Daleko wysunięty w jezioro pomost jest zwykle dobrym miejscem. Niekiedy jednak baza jest położona w zatoce, zaś
nurkuje się poza zatoką – albo odwrotnie i
obserwator nie ma takiej szansy, żeby cały
akwen widzieć. Należy wtedy wysłać go
łódką dalej od brzegu, w takie miejsce skąd
już będzie mógł wszystko widzieć. Osta-
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tecznie można, i czasem trzeba, wyznaczyć
po prostu kilku obserwatorów, którzy w sumie będą widzieli całą powierzchnię akwenu. W naturalny sposób i bez dodatkowych
poleceń funkcje obserwatorów pełnią ci
nurkowie, którzy razem popłynęli gdzieś łodzią, a akurat nie są w danym momencie
pod wodą, tylko przebywają na pokładzie
łodzi, bo właśnie wyszli z wody albo za
chwilę wejdą do wody. Jeśli jednak stano-

wisko obserwatora jest gdzie indziej niż na
brzegu w bazie, trzeba przemyśleć łączność
pomiędzy obserwatorem a bazą oraz kto w
tej bazie zostanie i będzie obsługiwał nurkowania jako asekuracja brzegowa. W moich bazach zaproponowałem łączność przy
pomocy najzwyklejszych, tanich telefonów
komórkowych. Jest to mniej widowiskowe
rozwiązanie niż stosowane niekiedy krótkofalówki, ale moim zdaniem znacznie skuteczniejsze. W zasadzie wszędzie w Polsce
jest już zasięg, oczywiście należy to wcześniej sprawdzić pływając łódką po jeziorze
z telefonem i obserwując zasięg. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, jak sprawa
zasięgu wygląda podczas deszczu oraz w
tych zatokach, które są otoczone wysokimi
drzewami, zwłaszcza podczas deszczu lub
po deszczu. Wtedy problemy z zasięgiem
są zwykle największe.
Obserwator w nocy ma trudniejsze zadanie, ale powinien się starać robić ile zdoła.
Na pewno powinien odpowiadać na znaki
światłem pokazywane przez nurków na powierzchni po wynurzeniu. Nurkowania
nocne są zwykle przeprowadzane blisko
brzegu, więc być może nie ma już wtedy
potrzeby przygotowywania łodzi, która mo104

głaby popłynąć po nurków, którzy awaryjnie wynurzyli się daleko od brzegu. Jednak
nie należy też całkiem pozbawiać się takiej
możliwości, na przykład przez zamknięcie
silnika łodzi na klucz w magazynie itd. O
konieczności pełnego dostępu do całego
wyposażenia bazy podczas trwających nurkowań będzie jeszcze mowa.
Tomasz Strugalski

Powyższy tekst zawiera fragmenty bestsellerowej książki Tomasza Strugalskiego
„Wszyscy muszą wrócić – filozofia nurkowania”. Tę i pozostałe książki tego autora
można kupić tu: http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
Autor jest instruktorem nurkowania, a także adwokatem, doktorem nauk prawnych,
prowadzi własną Kancelarię Adwokacką
www.adwokat.strugalski.pl Jest zwolennikiem surowej, wysokiej odpowiedzialności
organizatorów sportu czy rekreacji za bezpieczeństwo uczestników. W czasach gdy
prowadził bazy nurkowe, w prowadzonych
przez niego bazach w Polsce i za granicą,
przez blisko 20 lat nigdy nie zdarzył się wypadek.
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Stowarzyszenie TO MA SENS
W 2016 roku przeprowadziliśmy
kolejny kurs HSA, który ukończyło
dziewięciu uczestników. Przez osiem
miesięcy spotykaliśmy się na zajęciach na basenie klubu Bodyshape w
Warszawie. Z ogromną pomocą i
wsparciem klubu nurkowego BUDDY
prowadziliśmy tam etap basenowy i
wykłady z teorii.

Podczas wakacji (czerwiec - wrzesień)
kursanci mieli okazję zobaczyć, o co tak
naprawdę chodzi pod wodą i sprawdzić
swoje umiejętności – w pięknych odmętach
Adriatyku (baza Nautici, Stary Grad, wyspa
Hvar) oraz na Zakrzówku. Bez względu na
rodzaj niepełnosprawności (amputacja ręki
na wysokości przedramienia, stan po Haine-Medina, po udarze, po operacjach krę-
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gosłupa, z mózgowym porażeniem dziecięcym) każdy musiał pod wodą wykonać ćwiczenia wymagane na certyfikat nurka HSA.
I tak dziewięciu nowych nurków HSA
ukończyło sezon 2015-2016.
Kochamy to, co robimy a czynimy to z
pasji, w swoim wolnym czasie, absolutnie
wolontarystycznie.
Wciąż poszukujemy środków na pokrycie kosztów wynajęcia basenu, wypożyczenia sprzętu, zorganizowania i przeprowadzenia obozów nurkowych w 2017 r.
Naszym marzeniem są wyprawy HSA do
Egiptu, Chorwacji, może jeszcze dalej…
Dlaczego warto przekazać nam 1%?
Ania, kursantka HSA:
“Zajęcia nurkowe zorganizowane przez
„Stowarzyszenie To Ma Sens” w dwóch słowach MAJĄ SENS! Dają mi poczucie, że
mogę zrobić coś, na co nigdy nie zdecyduje się ogromna większość sprawnych. Po
prostu jestem z siebie dumna, a to miłe
uczucie. Widzę też, że dumne są ze mnie
moje dorosłe dzieci. Chwalą się znajomym,
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że matka właśnie zaczęła nurkować i cieszy się życiem, a nie użala nad utrudnieniami i upływającym czasem.

Na zajęciach nie czuję się inna. Instruktorzy są bardzo rzeczowi, służą pomocą,
ale bez cienia litości. Pomagają raczej zna-

leźć sposób, żeby niepełnosprawny stał się
równorzędnym partnerem w podwodnej
przygodzie. Ania”

NURKOWANIE BEZ BARIER MA
SENS, możesz nam pomóc wpisując
nasz nr KRS 0000331638 do PIT a jako
cel szczegółowy wpisz NURKOWANIE
107
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Jezioro tajemnic
Bardzo stara rzecz
Toporek znaleziony na polu ornym nieopodal jeziora Drawsko, pomiędzy Czaplinkiem a wsią Niwka, to jeden z najstarszych
artefaktów na ziemi drawskiej. Jego wiek
szacuje się na siedem tysięcy lat. Dzięki Akcji „Jezioro Tajemnic” właśnie powędrował
do koszalińskiego muzeum.
Jak ocenia Andrzej Kuczkowski, szef Działu Archeologii Muzeum w Koszalinie, od-

naleziony fragment toporka wykonany został najprawdopodobniej w południowej
części obecnych ziem polskich. Skała, z
której powstał, występuje bowiem w Sudetach. Przedmiotem tym posługiwali się w
piątym tysiącleciu p.n.e. najstarsi na ziemiach polskich rolnicy.
– Do tej pory nie mamy śladów trwałego
pobytu tych ludzi na Pomorzu. Być może
przedmiot ten trafił tu drogą wymiany lub
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też jacyś rolnicy penetrowali te rejony pod
kątem potencjału osadniczego – wyjaśnia
pan Andrzej, dodając: – Dzięki wspólnej re-
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alizacji projektu „Jezioro Tajemnic” do koszalińskiego Muzeum znowu trafił prawdziwy archeologiczny skarb.
– Toporek (właściwie to jego połowa, bo
rozwarstwił się) datowany jest na wczesny
neolit, związany z tzw. kulturą ceramiki
wstęgowej rytej. Z reguły wykonywano je z
bazaltu. Najczęściej spotykane są nad dolną Odrą, więc w okolicy jez. Drawsko to
rzadkość. Kolega z działu, który zajmuje się
epoką kamienia, jest zachwycony – dodaje
Andrzej Kasprzak, naukowiec z tego same-

go muzeum.
Krótko po przekazaniu znaleziska, co miało miejsce w „Pałacu Siemczyno”, odbyła
się intrygująca prelekcja na temat najnowszych odkryć, dokonanych przez archeologów nad jeziorem, w tym „grobowców
olbrzymów” z Piaseczna.
Jak wyjaśnił jeden z prelegentów Tomasz
Choroba, nie mają one nic wspólnego z
wszelkimi archeologicznymi mistyfikacjami, o których często można przeczytać w
Internecie. „Grobowce olbrzymów” są kal-
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ką językową z niemieckiego „Hünengraben”, dawnej i właściwie ludowej nazwy na
kopce kurhanowe, które często miały
ogromne rozmiary dochodzące do 50 metrów średnicy, a które zdaniem lokalnych
społeczności i legend mieścić miały szczątki gigantów.
Tych tam oczywiście nie było, ale archeolodzy znajdowali pod nasypami szczątki
ludzkie, najczęściej osób zajmujących wysokie miejsce w hierarchii społeczeństw
epoki brązu czy epoki żelaza. Legenda została zweryfikowana, ale nazwa – powielana na mapach – została, zwłaszcza w
najstarszej literaturze naukowej.
Wkrótce relacja wideo z przekazania artefaktu, które odbyło się podczas XI Henrykowskich Spotkań Kulturalnych organizowanych w siemczyńskim Pałacu, który również jest Partnerem Akcji i jako obiekt kryje
niejedną zagadkę. Niedawno odkryto tam
owiane legendą podziemne tunele. Drożny
jest niewielki fragment, zaś dokładny ich
bieg nie został jeszcze zbadany.
Muzeum w Koszalinie: http://www.muzeum.koszalin.pl/
Pałac Siemczyno: http://www.palacsiemczyno.pl/index.php?lang=pl
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Skafander ma już właściciela
Podczas sesji Rady Powiatu Drawskiego
w dniu 21 grudnia br. Starosta Stanisław Kuczyński wraz z Mariuszem Kurowskim z firmy ECN – Systemy Nurkowe wręczyli
nagrody laureatom konkursu „Odkryj Jezioro Tajemnic z Bare”.
Przypomnijmy, że spośród nadesłanych
z terenu całej Polski relacji z nurkowania w
jeziorze Drawsko w ramach Akcji Eksploracyjno-Historycznej „Jezioro Tajemnic” Jury
konkursowe wybrało doskonały i bardzo

pracochłonny film Roberta Bendiga – Wielowiejskiego ze Szczecina. W nagrodę
otrzymał on profesjonalny suchy skafander
firmy Bare model Trilam Tech Dry, ufundowany przez ECN – Systemy Nurkowe, ul. J.
Sobieskiego 6, 78-500 Drawsko Pomorskie,
o wartości ponad 5 tys. zł.
– Jako właściciel firmy nurkowej ulokowanej w Drawsku Pomorskim, widzę wzmożone zainteresowanie nurków z całej Polski
przyjazdem nie tylko nad jezioro Drawsko,
ale też pozostałe atrakcyjne akweny znajdu-

jące się w powiecie drawskim – powiedział
podczas wręczenia M. Kurowski. – To efekt
naszej wspólnej Akcji „Jezioro Tajemnic”.
Postanowiono także przyznać wyróżnienie Januszowi Olejniczakowi z Mirosławca,
który otrzymał kamerę podwodną ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim.
W konkursie udział wziął także Henryk
Kilczewski z Koszalina, Emil Kozak z Czaplinka, Bartosz Drzewiecki z Torzymia i Jerzy Sadowski z Gliwic. Wszystkie prace
zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz profilu fb „Jeziora Tajemnic”, zaś
zwycięska – jako ostatnia. Będą także
umieszczone na stałe w zakładce „Relacje z
poszukiwań”.
Strona internetowa sponsora nagrody
głównej – drawskiej firmy ECN Systemy
Nurkowe: http://www.bare.pl/

Biskup zaproszony do Akcji
Jezioro Tajemnic
W sobotę, 17 grudnia br., JE bp Krzysztof
Włodarczyk otrzymał z rąk Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego koszulkę
„Jeziora Tajemnic” z symbolicznym zaproszeniem do udziału w Akcji.
110
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Biskup gościł w Powiecie Drawskim z
okazji wyświęcenia odnowionego kościoła
filialnego pw. MB Królowej Polski w Mielenku Drawskim. Zaproszenie do Akcji wynika z kilku czynników, w tym m.in.
interesującej historii tzw. „małego kościółka” w centrum Czaplinka, który jest najstarszym zabytkiem tego miasta i kryje zagadki
związane zarówno ze średniowieczem, jak
i ostatnią wojną. Z pewnością najbardziej
intrygujące dokumenty historyczne doty-

czące tego miejsca mogą być w dyspozycji
władz kościelnych.
Innym interesującym przedmiotem, o
którym pisaliśmy już w ramach Akcji, są
narty, na których uczył się jeździć Karol
Wojtyła, późniejszy Papież, Święty Jan Paweł II. Obecnie znajdują się one w… Izbie
Muzealnej przy czaplineckim Rynku. Powszechnie wiadomo, że Karol Wojtyła kilkakrotnie korzystał z uroków jeziora
Drawsko oraz rzeki Drawy, które darzył
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szczególnym sentymentem. Powstał nawet
szlak Jego imienia. Podczas pobytów mieszkał w pobliżu jeziora w Czaplinku, w do
dziś istniejącej kamienicy.
Organizatorzy Akcji „Jezioro Tajemnic”
są przekonani, że pamiątka ta może mieć
charakter relikwii. Skąd taka opinia? Otóż
w kwietniu br. w nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore odsłonił w stołecznym Muzeum Sportu i Turystyki
relikwię św. Jana Pawła II, którą jest odrestaurowany kajak, jakim Biskup Wojtyła
pływał po pomorskich jeziorach i rzekach.
Czy narty także mogą zostać uznane za relikwię? Są ku temu przesłanki!
Akcję „Jezioro Tajemnic” doskonale opisywał także „Gość Niedzielny”. Fragment
publikacji znaleźć można pod tym linkiem:
http://koszalin.gosc.pl/doc/3126058.Od-guzika-do-UBoota
Redaktor „Gościa” Karolina Pawłowska
podzieliła się również swoimi refleksjami
na temat samej Akcji. Polecamy!
https://www.youtube.com/watch?v=OjytB1yzcQI&feature=youtu.be
Film – Zaproszenie Biskupa do Akcji Jezioro Tajemnic: https://youtu.be/LjpiBcoUiEo
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Kto zostanie „Dziewczyną
Jeziora Tajemnic 2017”?
Czy przyszłą „Dziewczynę Jeziora Tajemnic” czeka kariera, niczym dziewczynę
Bonda? Od 2 stycznia można było nadsyłać
zgłoszenia fotograficzne (twarz bądź cała
sylwetka) do nowego konkursu dla dziewczyn 18+.
16 grudnia 2016 r. Zarząd Powiatu
Drawskiego podjął uchwałę w sprawie
ogłoszenia konkursu na „Dziewczynę Akcji

Eksploracyjno – Historycznej Jezioro Tajemnic”. Celem konkursu jest wybór osoby, której wizerunek zostanie wykorzystany do
promocji Akcji Jezioro Tajemnic w 2017 roku.
Konkurs wystartował 2 stycznia 2017 roku. Do 14 stycznia można było nadsyłać
zdjęcia kandydatek do tytułu. Kolejnym etapem jest głosowanie poprzez dodawanie
„polubień” na dane zdjęcie (wygra kandydatka, która otrzyma największą ich liczbę).

Aby to umożliwić, fotografie zostaną opublikowane na profilu społecznościowym
Akcji „Jezioro Tajemnic”. Czternastego lutego komisja w Starostwie Powiatowym w
Drawsku Pomorskim podliczy oddane „polubienia”.
Wizerunek „Dziewczyny Jeziora Tajemnic” zostanie wykorzystany na publikacjach
związanych z Akcją, na stronach internetowych, czy bannerach. Przewidziano także
1000 zł nagrody dla laureatki oraz możliwość przyznania wyróżnień.
Regulamin konkursu na stronie projektu,
w zakładce „konkursy” pod adresem:
http://jeziorotajemnic.pl/dziewczyna-jeziora-tajemnic/.
Zapraszamy do głosowania!
Na zdjęciu: Dotychczasowa Twarz Akcji
„Jezioro Tajemnic” Aleksandra Kraska, II
Wicemiss Polski Pomorza Środkowego.

Rysa na dnie. Już wiemy więcej!
Kilka miesięcy temu podczas „Misji
Siemczyno” na zdjęciu sonarowym wykonanym przez Akademię Morską ukazała się
olbrzymia rysa na dnie Zatoki Henrykowskiej. Nie wypływa z niej gorąca woda, jak
przypuszczaliśmy. Wprost przeciwnie.
112
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Akademia Morska w trakcie ustaleń przed misją

Tajemnicze- pękniecie- w- dnie zat Henrykowskiej

Starosta S. Kuczyński i D. de Lorm podczas
przekazywania próbki
Fragment- rysy- w- dnie- zat.- SiemczynskiejHenrykowskiej

Zastępca Dyrektora Sanepidu włączyl się do
Akcji Jezioro Tajemnic

Nurkowie spenetrowali jezioro Drawsko
w miejscu, które wskazał kierujący „Misją
Siemczyno” Grzegorz Zaniewicz z Akademii Morskiej w Szczecinie. Studenci i naukowcy z tej uczelni przywieźli ze sobą
specjalistyczny sprzęt sonarowy, który zainstalowali na pokładzie stateczku „Per113

koz”. Na potrzeby misji został on wynajęty
od gminy Czaplinek dla Powiatu Drawskiego i udostępniony badaczom.
Opisywane wgłębienie w dnie ma ok. 40
metrów długości całkowitej i wyróżnia się
na otaczającym go płaskim obszarze, dlatego wzbudziło ciekawość poszukiwaczy. Jak
się okazuje, nurkowie penetrujący to miejsce (głębokość 30 m) zdołali obejrzeć jedynie fragment tego tworu, ze względu na
panującą tam bardzo niską temperaturę,
rzędu jedynie trzech stopni Celsjusza.
Trudno wyjaśnić, dlaczego jest tam tak
zimno. Nurkowie, poinstruowani przez Dariusza de Lorm (Szkoła Nurkowania ANDAtek), pobrali do butelki próbkę wody, którą
pan Dariusz przekazał Staroście Drawskiemu Stanisławowi Kuczyńskiemu.
Wkrótce w siedzibie Starostwa zorganizowano spotkanie z Leszkiem Andrukiańcem, Wicedyrektorem Powiatowej Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej w Drawsku
Pomorskim. Celem było m.in. omówienie
sposobu zbadania zawartości próbki, między innymi pod kątem zawartości w wodzie
zdrowotnych minerałów. Okazało się jednak, że próbka musi zostać pobrana do specjalnego pojemnika, który posiada
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SANEPID i dostarczona do badań niezwłocznie, jeszcze tego samego dnia.
Zagadka poczeka więc na rozwiązanie,
nim nurkowie powrócą w to miejsce ponownie.
W akcji uczestniczyli: Dariusz de Lorm,
Bartosz Drzewiecki, Dariusz Kuternowski
ze Szkoły ANDAtek, nurkowie ze Świdwina, nurkowie z Programu Adventure HD
„Zanurzenie” (Patrona Medialnego Akcji)
oraz członkowie stowarzyszenia „Wrakersi” (jednego ze sponsorów nagrody za „U-Boota” z jeziora Drawsko), Grzegorz
Forysiak i Sebastian Głowacki. Ekipy zakwaterowane były m.in. w Pałacu Siemczyno.
Filmik z wyprawy w ramach „Misji Siemczyno”: www.youtube.com

Każdy może zostać odkrywcą!
Ta tytułowa teza wyłania się z czwartej pracy nadesłanej na konkurs „Odkryj Jezioro Tajemnic z Bare”. Autor mieszka nad jeziorem
Drawsko. To Emil Kozak z Czaplinka. Natrafił m.in. na poniemiecki hełm i inne artefakty.
Oto relacja:
„Będąc płetwonurkiem amatorem, czy
też zawodowym, nie można oprzeć się po-

kusie i tajemnicy jeziora Drawsko. Jako perełka Pojezierza Drawskiego przyciąga wielu pasjonatów do poszukiwania skarbów
oraz pogłębiania wiedzy na temat tego
wspaniałego miejsca.
Zanurzając się w głębię „Jeziora Tajemnic” możemy natknąć się między innymi na
ławicę okoni przepływającą tak blisko, jak114

by chciały dać się pogłaskać (Z1), raki, które chętnie pokazują swoją odwagę strzelając szczypcami na przepływających nad
nimi nurków, czy też spotkać węgorza odpoczywającego na dnie akwenu.
Dla bardziej wytrwałych i dociekliwych
osób, czekają do odkrycia, kiedyś zatopione czy też porzucone lub zagubione, przy-
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kryte mułem różnego rodzaju fanty. Nurkując tu można natknąć się na wraki łodzi
(Z2), rowerów wodnych, zwalone, zatopione drzewa (Z3) oraz różnego rodzaju rośliny. Mając odrobinę szczęścia możemy stać
się odkrywcami, znajdując także mniejsze
skarby, takie jak poniemiecki hełm (Z4) czy
też starą drewnianą beczkę (Z5).

Pasjonaci historii mogą przyłączyć się do
Akcji Eksploracyjno – Historycznej „Jezioro
Tajemnic”, której założycielem jest Starosta
Drawski Stanisław Kuczyński, a której głównym celem jest odnalezienie i wydobycie
poniemieckiej ćwiczebnej łodzi podwodnej
do dziś niezidentyfikowanej. Za wrak przewidziana jest, wciąż rosnąca, nagroda pieniężna.
Jednym słowem dla każdego, nurkującego czy też nie, znajdzie się coś ciekawego
odkrywając przy tym niezliczone tajemnice naszego pięknego Jeziora Drawskiego.”
Pan Emil do swojej pracy dołączył także
dwa krótkie filmiki, przedstawiające zatopione drzewo oraz ławice ryb, a także mapki z lokalizacjami znalezisk. Serdecznie
dziękujemy za nadesłanie pracy!
Laureatem konkursu na najlepszą relację
z nurkowania w jeziorze Drawsko został
Robert Bendig – Wielowiejski ze Szczecina.
Jego film opublikujemy jako ostatni. Nagrodą w konkursie był Suchy Skafander firmy
Bare model Trilam Tech Dry. Sponsorem
Nagrody jest firma ECN – Systemy Nurkowe, ul. J. Sobieskiego 6, 78-500 Drawsko
Pomorskie. ECN Systemy Nurkowe:
http://www.bare.pl/
115
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Po kwerendzie: zatopiony
samochód był… wojskowy!

WANDERER 24 zastosowany w wojsku

Śledztwa historycznego – ciąg dalszy.
Wszystko wskazuje na to, że zatopiony
Wanderer W24, na którego części natknęli
się nurkowie w jeziorze Drawsko, był użytkowany przez niemiecką armię. Reszta samochodu, ochrzczonego już przez
niektórych mianem auta komendanta Kriegsmarine, w dalszym ciągu najprawdopodobniej spoczywa na dnie pod grubą
warstwą mułu, na co wskazują odczyty magnetometru.

Klapa- samochodu Wanderer

fot. ANDAtek

116

Wanderer - Obudowa licznika

piasta

W grudniu ub. roku w budynku LO w
Czaplinku, gdzie składowane są niektóre
znaleziska, Partner Akcji – koszalińskie Studio Historyczne „Huzar”, przeprowadziło
kwerendę. Jej celem był przegląd przedmiotów, które w 2016 r. wydobyte zostały z jeziora
Drawsko
w
ramach
Akcji
Eksploracyjno – Historycznej „Jezioro Tajemnic”. Wśród pamiątek po dawnych i całkiem współczesnych mieszkańcach regionu
udało się zidentyfikować kilka naprawdę interesujących artefaktów.
Jak podkreśla dr Łukasz Gładysiak, niewątpliwie najbardziej interesującym znaleziskiem są wydobyte z jeziora elementy
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niemieckiego samochodu osobowego, zidentyfikowanego w połowie września 2016
r. jako Wanderer W24. W czasie grudniowej kwerendy udało się wydzielić z ogółu
artefaktów przedmioty, mogące stanowić
części tego pojazdu. To maska – pokrywa
silnika z pozostałością emblematu, obudowa deski rozdzielczej oraz piasta koła (widoczne na zdjęciach). Odnaleziony został
także sam emblemat.
Na pierwszym z przedmiotów zachowały się pozostałości oryginalnej farby. Wstępna analiza pozwala domniemać, że

zastosowano w tym przypadku jeden z odcieni piaskowoszarych, tzw. Sandgelb (Wehrmacht Olive), który był standardowym
kolorem bazowym niemieckich pojazdów
wojskowych, wprowadzonym Dyrektywą
Nr 181 Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu dnia 18 lutego 1943 r.
– Sugeruje to wykorzystanie najpewniej
zatopionego w 1945 r. samochodu do celów wojskowych, prawdopodobnie jako
pojazdu sztabowego lub łącznikowego –
mówi Ł. Gładysiak. – Wydaje się to możliwe, zwłaszcza że sam model pojazdu przeznaczony był na rynek cywilny, natomiast
zjawisko włączania niewojskowych maszyn
w kolumny niemieckie w schyłkowym okresie II wojny światowej było powszechne.
Teza ta znajduje potwierdzenie zarówno w

Wanderer - Tarcza licznika
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archiwalnym materiale fotograficznym, jak
i filmowym, gdzie nie brak samochodów
cywilnych, malowanych kolorami ochronnymi.
Jak należało się spodziewać, duża część
artefaktów składowanych aktualnie w czaplineckim LO to przedmioty codziennego
użytku. Są wśród nich kotwice oraz ciężarki służące do stabilizacji łodzi, elementy zastawy stołowej – stłuczka szklana, butelki
po napojach, zarówno datowane na pierwszą połowę XX w., jak i okres późniejszy,
guziki itp.
Jednak historyka zainteresowało jeszcze
jedno, bardzo szczególne znalezisko. Napiszemy o nim już wkrótce!
Wszystkie znaleziska obejrzeć można
będzie także na II konferencji popularno-naukowej, która zaplanowana została w
ramach podsumowania projektu „Jezioro
Tajemnic” w LO Czaplinku na 18 lutego
2017 r. Już teraz serdecznie zapraszamy!
Strona internetowa Studio Historycznego
„Huzar”: http://shhuzar.wixsite.com/huzar2014
O zatopionym samochodzie pisaliśmy
m.in. już tutaj: http://jeziorotajemnic.pl/zatopione-auto-rozpoznane/
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Wanderer W24 zastosowany w wojsku.
Zdj. pochodzi ze strony http://www.webkits.com.br/

Po kwerendzie:
poszukiwany czołg to…
amerykański Sherman?
Podczas kwerendy znalezisk z jeziora
Drawsko, którą koszalińskie Studio Historyczne „Huzar” przeprowadziło na koniec
2016 roku w czaplineckim LO, natrafiono
na bardzo intrygujący ślad. To część amerykańskiego czołgu, która została wyłowiona
z jeziora Drawsko. Nurkowie nie wiedzieli,
czym jest wyciągnięty niepozorny element.
Pozwoliła na to dopiero wykonana właśnie
identyfikacja.
Śledztwa historycznego – ciąg dalszy.
Słuchy o zatopionym w jeziorze czołgu krążą od lat. Nurkowie sprawdzili już kilka tropów, jednak nie okazały się one
prawdziwe. Po zakończeniu letnich nurkowań zrodziły się jednak wątpliwości co do
prawidłowego określenia lokalizacji. Podstawą poszukiwań było dość enigmatyczne
doniesienie spisane przed laty przez Jerzego Janczukowicza, guru polskich poszukiwań podwodnych, które jak się okazało,

może pasować do innego miejsca jeziora.
Tymczasem pojawił się konkretny ślad w
postaci elementu uzbrojenia czołgu. Mówi
prowadzący przegląd znalezisk dr Łukasz
Gładysiak:
– Zdecydowanie najciekawszym obiektem, jaki udało się wyłonić w trakcie grudniowej kwerendy jest chwyt pistoletowy
karabinu maszynowego z zachowanymi
szczątkowo, drewnianymi okładzinami.
Kształt elementu sugeruje, że pochodzi on z
amerykańskiego, ciężkiego karabinu maszy-

Chwyt karabinu
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nowego 7,62 mm Browning M1919. Znalezienie go w jeziorze Drawsko jest o tyle
prawdopodobne, że broń tego rodzaju, w
latach 1941-1945, wykorzystywana była w
szeregach Armii Czerwonej, przede wszystkim jako integralne wyposażenie bojowe
czołgów średnich M4 Sherman, wysyłanych
do Związku Radzieckiego w ramach umowy pożyczki-dzierżawy, Lend-Lease Act.
Jak jednoznacznie potwierdza chociażby
materiał zdjęciowy wykonany w epoce, pojazdy tego rodzaju znajdowały się na stanie
radzieckich oddziałów pancernych toczących boje na Pomorzu (czołgi M4 Sherman
w służbie Armii Czerwonej na fotografiach
wykonanych na przykład w rejonie Kołobrzegu wiosną 1945 r. uwiecznił między innymi foto-kronikarz polskiej 4. Dywizji
Piechoty im. Jana Kilińskiego, Józef Rybicki).
Zdecydowanie mniej prawdopodobne,
jednakowoż nie niemożliwe, jest także używanie tego rodzaju oręża, jako zdobycznego, przez jednostki Wehrmachtu lub
niemieckiego pospolitego ruszenia – Volkssturmu.
Wszystkie znaleziska obejrzeć można
będzie także na II konferencji popularno-
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-naukowej, która zaplanowana została w
ramach projektu, w LO Czaplinku, już 18
lutego 2017 r., na którą serdecznie zapraszamy!
Co naprawdę stało się z czołgiem? Czy
spoczywa gdzieś w głębinach jeziora?
O wcześniejszych poszukiwaniach czołgu pisaliśmy m.in. tutaj: http://jeziorotajemnic.pl/wyprawa-po-czolg/
Strona internetowa Studio Historycznego
„Huzar”, Partnera Akcji „Jezioro Tajemnic”:
http://shhuzar.wixsite.com/huzar2014

Leży od kilku stuleci…
Przedstawiamy trzecią pracę nadesłaną
na konkurs „Odkryj Jezioro Tajemnic z Bare”. Autor, Bartosz Drzewiecki z Torzymia,
natrafił pod wodą na dłubankę.
Oto relacja:
„Skupienie. Nieprzerwane i całkowite.
Niezbędne do nurkowania jak tlen. Pod wodą nie możesz działać pochopnie. Musisz
wsłuchać się w siebie. Jedynym słyszalnym
dźwiękiem jest odgłos wydychanego powietrza. Ty i otaczająca cię głębia.
Nadzieja odkrycia czegoś pod powierzchnią zawsze motywowała mnie niesamowicie. Jak małe dziecko szukające

skarbu. Ekscytacja niezmiennie podnosiła
mi poziom adrenaliny. I w końcu marzenie
się spełniło. Nigdy nie zapomnę tego dnia.
Rano, otwierając oczy, przeczuwałem,
że dzisiaj wydarzy się coś niesamowitego.
Jakkolwiek to brzmi, ja po prostu to czułem.
Wypłynęliśmy łodzią na najbardziej korzystne miejsce do zejścia pod wodę. Dotknąłem dłonią tafli, myśląc, że wizura w
jeziorze Drawsko ciągle pozytywnie mnie
zaskakuje – jest dobra. Wszedłem do wody.
Za każdym razem czuję ten sam dreszcz.
119

Schodziłem niżej i niżej, zostawiając nad
sobą cały ten niepokój i hałas. Napięcie
odeszło, wyciszyłem się. Tylko ja, moje myśli i bezmiar wody.
Płynąłem w dół. Zatrzymałem się, sprawdzając głębokość – 15 metrów pod powierzchnią.
Przeczesywałem
dno,
omiatając je światłem latarki. Nagle... coś
przykuło mój wzrok! Podpłynąłem bliżej,
serce przyspieszyło. Moim oczom ukazał
się fragment... tak, to dłubanka, leżąca tu
zapewne od kilku stuleci. Poczucie spełnie-
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nia zaparło mi dech. Dotknąłem jej, czując
kolejny dreszcz. Zrobiłem zdjęcia i wróciłem na powierzchnię, aby ogłosić moje odkrycie.”
Dziękujemy za nadesłaną pracę! Informacja o tej dłubance znalazła się latem
2016 r. w głównym wydaniu „Wydarzeń”
w telewizji Polsat.
Laureatem konkursu na najlepszą relację
z nurkowania w jeziorze Drawsko został
Robert Bendig – Wielowiejski ze Szczecina.
Nagrodą jest Suchy Skafander firmy Bare
model Trilam Tech Dry. Sponsorem Nagrody jest firma ECN- Systemy Nurkowe, ul. J.
Sobieskiego 6, 78-500 Drawsko Pomorskie.
ECN Systemy Nurkowe: http://www.bare.pl/

Więcej dla Dziewczyny! Ile?
500+

te działania – mówi przedstawiciel firmy Jagoda Dynowska.
EACTIVE to istniejąca już od 2000 roku
firma z branży internetowej. Aktywnie
współpracuje z różnymi instytucjami, wspomaga również ośrodki, fundacje, stowarzyszenia, czy miejskie domy kultury.
Pieniądze są już w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim i zostaną wręczone zwyciężczyni w dniu przekazania
nagrody przez Starostę Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego.
Firma zgłosiła się sama. Jej logo zostanie
umieszczone na stałe w zakładce „Popierają Akcję”, na stronie internetowej „Jeziora
Tajemnic”. Mile widziani są także inni
sponsorzy, którzy mogą ufundować nagrody dodatkowe dla wybranej w internetowym głosowaniu Dziewczyny Jeziora

Dość niespodziewanie wzrosła nagroda
w konkursie na Dziewczynę Jeziora Tajemnic. Firma EACTIVE z Wrocławia postanowiła ufundować nagrodę dodatkową w
wysokości 500 zł. Łącznie z nagrodą Starosty to już 1500 zł.
– Prowadzą Państwo bardzo ciekawą akcję i chcielibyśmy w jakiś sposób wesprzeć

Tajemnic. Z pewnością o tym napiszemy!
Kontakt w tej sprawie należy nawiązać z
Agnieszką Brzeźniakiewicz, Naczelnikiem
Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu, pod
numerem telefonu (94) 36 307 88 lub e-mail: jeziorotajemnic@powiatdrawski.pl

Statek – widmo
na jeziorze Drawsko!

Na jednym z największych akwenów
Polski już w kwietniu pojawi się jednostka o
bardzo niezwykłej historii. Sprowadził ją
Zbigniew Mikiciuk, Partner Akcji i przedstawiciel położonego nad jeziorem „Zamku
Drahim”. Szykują się wspaniałe rejsy turystyczne! Czy to powrót wielkich łodzi na
ten akwen?
120
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Jak wcześniej dzięki pomocy Czytelników ustaliliśmy, przed wojną po jeziorze
Drawsko pływały najprawdopodobniej aż
trzy jednostki, które mogły zabierać na pokład więcej niż pół setki osób. Pisaliśmy o
tym m.in. w tekście „Czy zagadka wielkich
łodzi została rozwiązana? (dostępny pod
linkiem: http://jeziorotajemnic.pl/czy-zagadka-wielkich-lodzi-zostala-rozwiazana/).
Czy statek już sprowadzony nad jezioro, to

zapowiedź renesansu tak dużych wycieczkowców na tym akwenie?
– Z nieukrywaną zazdrością spoglądałem
na Szczecinek, który na swoim jeziorze
miał dwa pasażerskie statki – mówi Z. Mikiciuk. – Jezioro Drawsko od dawna prosiło
się o wzbogacenie swojej oferty. Akcja „Jezioro Tajemnic” zmobilizowała mnie do zajęcia się tym tematem. Z racji mojego
zawodu marzyłem, by znaleźć taką jednost-
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kę, która miałaby przepiękną historię, czyli
tzw. duszę. W gazecie wyborczej natrafiłem
na interesujący artykuł o statku widmo, z tajemniczą przedwojenną historią. Pragnąłem
zrobić wszystko, by właśnie ten statek był
ozdobą jeziora Drawsko.
Motorowiec o którym mowa, został zbudowany w 1932 roku w stoczni w Królewcu z przeznaczeniem dla wyższych
dygnitarzy pruskich. Ze względu na duże
gabaryty do pierwszego swojego portu macierzystego w Węgorzewie zostaje przewieziony koleją w dwóch częściach. Przez dwa
lata pływał pod nazwą ,,Paul von Hindenburg’’. W 1934 roku przemianowany na
,,Jaegerhoehe’’ (Myśliwskie Wzgórza). Tak
go ochrzcił pierwszy łowczy Hermann Goring, nowy armator statku.
Na dziobie była prywatna kajuta Goringa, tylna część przeznaczona była zaś dla
gości. Odbywały się tam przyjęcia i uczty
myśliwskie. Pod koniec wojny statek został
zatopiony.
Po wojnie został wydobyty, wyremontowany i przeznaczony do turystyki masowej.
W swoim bogatym życiorysie wielokrotnie
zmieniał nazwy: w 1945 roku krótko nosił
nazwę „Świtezianka”, a w 1952 nazywał się
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już „Marceli Nowotko”. Następnie „Łyna”,
„Kaliningrad’”, po czym nastąpiła obecna
czarodziejska nazwa – „Róża Wiatrów’’.
Nad nim czuwała opatrzność, bo po wycofaniu go z żeglugi wielkich jezior mazurskich, został kupiony przez pasjonata, który
planował odbudowę, remont i powrót na
wodę. Dzięki temu, nie podzielił losu dwu-

dziestu przedwojennych statków mazurskich, nie został porzucony, zatopiony i oddany na złom. Właściciele zadbali, by
przez cały okres był pływający.
Na dzień dzisiejszy trwa gruntowny remont wykonywany przez specjalistów. Wymienione są już okna. Obecnie prace
koncentrują się na remoncie kapitalnym

środka statku. Uroczyste wodowanie planowane jest na kwiecień 2017 roku. Portem
macierzystym „Róży Wiatrów” będzie Czaplinek. W chwili obecnej można obserwować remont jednostki w okolicy zamku w
Starym Drawsku.
Zbigniew Mikiciuk, który sprowadził nad
Drawsko statek, jest również pasjonatem historycznych pojazdów i przedstawicielem
Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach k. Warszawy (wpisane w rejestr Państwowy pod numerem PRM/70/01). Eksponaty tego muzeum, w tym z wielką pieczołowitością odrestaurowane zabytkowe samochody, często goszczą na różnych
planach filmowych – ostatnio serialu „Bodo”, filmu „Historia Roya” czy „Miasto 44”.
Strona internetowa Muzeum: www.muzeum-motoryzacji.com.pl

„Pięćset plus” – po raz drugi!
Wygląda na to, że rozwiązał się worek z
nagrodami dla przyszłej Dziewczyny Jeziora Tajemnic. W każdej chwili mogą dołączyć następni – zapraszamy!
Do konkursu na „Dziewczynę Jeziora Tajemnic” zgłosiło się siedem kandydatek. Ty122
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siąc złotych „na dobry początek” ufundował Starosta Drawski. Kolejne pięćset przysłała firma EACTIVE z Wrocławia. Dziś taką
samą sumę zadeklarowała Gmina Czaplinek. Łącznie to już 2000 zł!
Ten konkurs to doskonała okazja dla
firm, aby zaistnieć w pozytywnym kontekście. Nadal można zostać sponsorem i ufundować gotówkę, bądź nagrody rzeczowe
dla „Dziewczyny”. Może to być np. zestaw
firmowych produktów, karnety, czy wiele
innych.
Logo fundatora zostanie umieszczone na
stałe w zakładce „Popierają Akcję”, na stronie internetowej „Jeziora Tajemnic”. Napiszemy także o tym w artykule, a firma
otrzyma Certyfikat Uczestnika Akcji! Oczywiście chętni będą mogli osobiście przekazać swoją nagrodę zwyciężczyni. Kontakt
w sprawie sponsoringu należy nawiązać z
Agnieszką Brzeźniakiewicz, Naczelnikiem
Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu, pod
nrumerem telefonu (94) 36 307 88 lub e-mail: jeziorotajemnic@powiatdrawski.pl
Celem konkursu jest wybór osoby, której
wizerunek zostanie wykorzystany do promocji Akcji Jezioro Tajemnic w 2017 roku,
m.in. na w publikacjach związanych z Ak-

cją, na stronach internetowych, czy bannerach.

Drawsko…
pływa po wielkich jeziorach
Jednorazowo może przewozić około 30
tys. ton ładunku. Zbudowano go w Chinach
w 2010 roku. Przedstawiamy statek M/S
Drawsko, który dzięki nazwie sławi nasze
jezioro na morzach i oceanach całego świata.

Ten ogromny statek może pływać po
oceanach, choć m.in. ze względu na zastosowanie, określa się go mianem „jeziorowca”. Jest specjalnie przystosowany do
pokonywania wąskich śluz i kanałów Wielkich Jezior Amerykańskich. Ma przy tym
imponujące rozmiary: 189,6 m długości i
23,6 m szerokości.
M/S Drawsko na filmie: www.youtube.com
Zdjęcie pochodzi ze strony: www.polsteam.com.pl/
Galeria zdjęć MS Drawsko dostępna jest
tutaj: www.marinetraffic.com

Wystartowało głosowanie na
Dziewczynę Jeziora Tajemnic!
Konkurs rozpoczęty. Od dziś (17 stycznia
2017) trwa wybieranie „Dziewczyny Jeziora
Tajemnic” na 2017 rok. W Dzień Świętego
Walentego (14 lutego, o godz. 14.00) zakończy się dodawanie „polubień” na zdjęcie
Waszej Kandydatki. Wygra ta, która otrzyma
ich najwięcej na profilu FB Akcji. Do dzieła!
Celem konkursu jest wybór osoby, której
wizerunek zostanie wykorzystany do promocji Akcji w tym roku. Znaleźć się ma
m.in. w publikacjach związanych z Jezio123
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rem Tajemnic, na stronach internetowych
czy bannerach.
14 lutego komisja w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim podliczy oddane „polubienia”. Oficjalne wyniki
zostaną ogłoszone 16 lutego 2017 r.
Dla laureatki przewidziano także nagrodę finansową. Tysiąc złotych „na dobry początek” ufundował Starosta Drawski.
Kolejne pięćset przysłała firma EACTIVE z
Wrocławia. Taką samą sumę zadeklarowała Gmina Czaplinek. Łącznie to 2000 zł!
Mile widziani są także kolejni sponsorzy,
którzy mogą ufundować nagrody dodatkowe
dla wybranej w internetowym głosowaniu
Dziewczyny Jeziora Tajemnic. Z pewnością
o tym napiszemy! Kontakt w tej sprawie należy nawiązać z Agnieszką Brzeźniakiewicz,
Naczelnikiem Wydziału Rozwoju i Promocji
Powiatu, pod nr. telefonu (94) 36 307 88 lub
e-mail: jeziorotajemnic@powiatdrawski.pl
Zapraszamy do „lajkowania” na wybraną dziewczynę!

Kula nie z tej ziemi?
Podczas prac ziemnych w pobliżu komisariatu Policji w Czaplinku robotnicy natknęli się na nietypowe znalezisko. To

prawie idealna kamienna kula. Czy mogła
ją stworzyć przyroda?
Kula znajdowała się około metra pod ziemią.
Robotnicy, którzy
ją
odkopali,
przynieśli
zna le zi sko
do właścicieli pobliskiej
rekonstrukcji
warowni
śre dnio wiecz nej
„Sławogród”.
Kula mieści
się w dłoni, ma
niewielką masę. W
pierwszej chwili przypomina starodawną kulę armatnią. Jej niemal w całości regularny
kształt zakłóca jednak małe wybrzuszenie,
rodzaj niewielkiej wypustki.
– To może sugerować, że jest to twór naturalny. Czy jednak przyroda jest zdolna do
124

stworzenia czegoś tak zdumiewającego? –
komentuje znalezisko Michał Uliński ze
„Sławogodu”.
Tego nie wiedzą na razie także naukowcy z
Muzeum w Koszalinie,
dokąd
przekazano
znalezisko.
Być może
Czy tel ni cy
zetknęli się
z czymś podobnym?
Co
może
być w środku? Prosimy o
sygnały!
Formularz
kontaktowy:
http://je zio ro ta jem nic.pl/zglos-informacje/
„Sławogród” jest jednym ze
sponsorów nagrody za „U-Boota” z jeziora Drawsko. www.facebook.com
Muzeum w Koszalinie jest Patronem Akcji. https://www.facebook.com/MuzeumWKoszalinie/
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All the best!

Rudi
Stankiewicz

Padi Staff no. 610805
www.bestdivers.pl
tel.601321557
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