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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Ma gicz ne za cho dy słoń ca od bi ja ją ce się w lu strach mórz i je zior, któ rych ta jem ni ce zgłę bia my pod czas

wa ka cji, co dzien nie co raz wcze śniej za po wia da ją zbli ża ją cą się noc. To nie wąt pli wie pierw szy zwia stun stop -
nio we go wy ci sza nia let nie go sza leń stwa, top nie nia tłu mów tu ry stów wy po czy wa ją cych wśród gwa ru po pu lar -
nych świa to wych ku ror tów, to ta kże za po wiedź ko rzyst niej szych je sien nych ofert, z któ rych wła śnie te raz mo gą
sko rzy stać wszy scy ci, któ rzy ca łe upal ne la to spę dzili w kli ma ty zo wa nych biu row cach, od pi su jąc na po zdro -
wie nia przy ja ciół prze sy ła ne z da le kich pod ró ży czy też śle dząc fo to gra fie roz ba wio nych ko le gów po ja wia ją -
ce się na por ta lach spo łecz no ścio wych.

Z za in te re so wa niem cze ka my na barw ne re la cje po wra ca ją cych z wa ka cyj nych nur ko wań, je ste śmy cie ka -
wi jak spę dzi li ście ten naj wspa nial szy okres w ro ku, czy po sta wi li ście na na sze pol skie wo dy, czy jed nak
za pra gnę li ście spraw dzić co tam sły chać w głę bi nach od le głych eg zo tycz nych kra jów, a mo że spo tka li ście
np. sy re ny? Wszyst kie na de sła ne wspo mnie nia we zmą udział w kon kur sie, w któ rym mo żna zdo być mię dzy
in ny mi ka me rę spor to wą z obu do wą, ale nie tyl ko – szcze gó łów szu kaj cie w nu me rze. Szcze gól nej uwa dze
po le ca my go rą ce wspo mnie nia z mroź nej lip co wej wy pra wy na bie gun, a ta kże po ra dy cel ni ków od no śnie
za ka za nych pa mią tek z wa ka cji, sprawdź cie uwa żnie czy nie zdo bią Wa szych miesz kań. Opo wie my jak ba -
wili się mło dzi adep ci nur ko wa nia pod czas obo zu nad je zio rem Hań cza. Od wie dzi my rów nież kil ka bał tyc -
kich wra ków, któ re za chwy ca ją, ale rów nież sprzy ja ją re flek sji, jak mali i bez rad ni je ste śmy wo bec po tę żnej
si ły ży wio łów. Pa mię taj cie o tym po zna jąc pod wod ne za ka mar ki na szej pla ne ty.
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10 lip ca 2017 ro ku sa mo lot nio są -
cy na szą eki pę ku ko lej nej przy go dzie
wy lą do wał na Ark ty ce. Już z okien
sa mo lo tu ob ser wo wa li śmy nie sa mo wi -
te fior dy Sval bar du (Spits ber gen).
Dzień był wspa nia ły ze wzglę du na
po go dę – bez wietrz nie i sło necz nie,
tu na Ark ty ce to praw dzi we bło go sła -
wień stwo. Po wyj ściu z ma lut kie go
lot ni ska wi dok nas za chwy cił, en dor -
fi ny zni we lo wa ły zmę cze nie or ga ni -
zmów, a oczy sa me śmia ły się do
ho ry zon tu.

Ca ły ten re gion od kry ty zo stał przez W.
Ba rent sa w 1596 ro ku. Praw do po dob nie
zna ny był Wi kin gom we wcze snym śre -

Spitsbergen
Wyprawa nurkowo-odkrywcza na Arktykę
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dnio wie czu, a sło wiań scy że gla rze znad
Mo rza Bia łe go do cie ra li tam już w XIII. Od
1920 ro ku jest w po sia da niu Nor we gii (za -
rzą dza re gio nem nor we ski gu ber na tor). W
1934 pierw sza pol ska wy pra wa wy ko na ła
na Zie mi To rel la pierw sze w hi sto rii ba da -
nia pol skich na ukow ców.

Na zwa Spits ber gen, tj. ostre gó ry, zo sta ła
nada na przez ho len der skich od kryw ców ar -
chi pe la gu, któ rzy w 1596 ro ku uj rze li spi cza -
ste wierz choł ki gór wy ła nia ją ce się z mo rza.
Na to miast na zwa Sval bard ozna cza zim ne
wy brze ża i po raz pierw szy po ja wi ła się w
is landz kich źró dłach pi sa nych w XII wie ku.

Mo wa jest cza sa mi o Spits ber ge nie, cza sa -
mi o Sval bard. O co w tym cho dzi? Ja też nie
bar dzo wie dzia łem. A za tem Sval bard jest
nor we ską pro win cją w Ark ty ce obej mu ją cą
swym za się giem ar chi pe lag Spits ber gen, któ -
re go naj więk szą wy spą jest wła śnie Spits ber -
gen. Znaj du je się 1100 km od Bie gu na
Pół noc ne go. Jest to praw dzi wa kra ina lo du,
oko ło 60% po wierzch ni wy spy po kry wa
wiecz na zmar z li na. Wpły wa my do fior du i od
ra zu z miej sca wi dzi my 7-12 lo dow ców. Jest
to kra ina dzi ka, bez lud na. Na wy spie ży ją dzi -
ko nie dźwie dzie po lar ne. Z ja kiej kol wiek osa -
dy ludz kiej nie wol no wy cho dzić bez bro ni
pal nej. Dla ko goś, kto dość ma wiel kich me -
tro po lii, ha ła su i zgieł ku cy wi li za cji jest to ide -
al ne miej sce, aby tro chę urwać się w
sa mot ność ci szy. Spa ce ru jąc ca ły mi dnia mi
po wy spie je dy ny mi ży ją cy mi isto ta mi, ja kie
spo tka my są pta ki, cza sa mi uda nam się do -
strzec li sa po lar ne go, w wo dzie fo ki, a da lej
na pół no cy – mor sy. Da lej od Lon gy ear by en
je ste śmy zda ni wy łącz nie na sie bie.

Głów ne wy spy ar chi pe la gu:
Ve st spits ber gen (Spits ber gen Za chod ni,

od 1969 ro ku na zy wa ny Spits ber ge nem),
Nor dau stlan det (Zie mia Pół noc no -

-Wschod nia),



Nuras.info 8/2017

6

Ba rentsřya (Wy spa Ba rent sa),
Ed geřya (Wy spa Ed ge’a),
Prins Karls For land (Zie mia Księ cia Ka ro -

la). To wła śnie tu ob ser wo wa li śmy mor sy.
Łącz na po wierzch nia po nad 1000 wysp i

wy se pek two rzą cych ar chi pe lag wy no si 62
800 km2.

W 2008 ro ku Na tio nal Geo gra phic Ad -
ven tu re uzna ło Spits ber gen, głów ną wy spę
Sval bar du, za naj lep sze miej sce dla ama to -
rów zi mo wych przy gód na śnie gu i lo dzie.

Naj więk szą miej sco wo ścią ar chi pe la gu
jest Lon gy ear by en (oko ło 2000 miesz kań -
ców), uzna wa ne za nie ofi cjal ną sto li cę
Sval bar du. In ne osa dy to: Ba rents burg, ro -
syj ska osa da, nor we ska sta cja ba daw cza w
Ny -Ĺle sund oraz pol ska sta cja po lar na w
Horn sund, gdzie prze by wa ze spół zło żo ny
z kil ku na ukow ców.

Już pierw sze go dnia do wie dzie li śmy się,
że dzie sięć dni przed przy lo tem, pod czas
rej su na szym jach tem, po przed nia gru pa na
wła snej skó rze do świad czy ła po tę gi na tu ry.
Pod pły nę li do lo dow ca na oko ło 300 me -
trów (ta kie jest mniej wię cej mi ni mum we -
dług lo kal nych prze pi sów), lo do wiec na gle
ocie lił się wiel ko ścią ma łe go blo ku miesz -
kal ne go i fa la tsu na mi przy kry ła jacht. Za -

rów no jach to wi, jak i za ło dze nic się nie
sta ło (je dy nie drob ne po tłu cze nia, ogól ny
ba ła gan na jach cie), jed nak ka pi tan wspo -
mi na to wy da rze nie pod kre śla jąc, że na -
uczy ło go ogrom nej po ko ry do ota cza ją cej
na tu ry.

Do mnie na to miast po wo li do tar ło... „a
więc to na praw dę się zda rza”. Dru gie go
dnia po na szym przy by ciu, przed wy pły nię -
ciem w mo rze idzie my z ka pi ta nem do gu -
ber na to ra ode brać po zwo le nie na nasz rejs,
a na stęp nie wy po ży czyć broń. Nie wol no
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scho dzić na ląd bez bro ni ze wzglę du na
nie bez pie czeń stwo ata ku nie dźwie dzia po -
lar ne go.

Wy po ży czy łem ka ra bin Win che ster i do -
dat ko wo 20 na boi dla ca łej gru py, aby ka -
żdy miał oka zję strze lić w ra mach ćwi czeń.
Na bo je ćwi czeb ne ró żnią się od tych na

zwie rzę ta, na nie dźwie dzia wy po ży cza ne
są łącz nie z ka ra bi nem. Mi mo że ka żdy
chciał by zo ba czyć bia łe go ol brzy ma, le piej
jed nak na nie go nie tra fić. Śred nio co dwa
la ta ktoś gi nie w wy ni ku ata ku nie dźwie -
dzia. Jed nym z bar dziej tra gicz nych wy da -
rzeń by ło to z 2014 ro ku, gdy zwie rzę

wy cią gnę ło za gło wę z na mio tu śpią ce go
tu ry stę, dru gi za czął ucie kać i nie dźwiedź
rzu cił się na nie go roz ry wa jąc, trze ci z obo -
zu w ostat niej chwi li prze ła do wał ka ra bin i
za strze lił ol brzy ma. Ka ra bin trze ba tu no sić
za wsze ze so bą w po ło wie za ła do wa ny.
Gdy krę ci my się po głów nym mie ście Sval -
bar du lub wcho dzi my do ja kie goś do mo -
stwa, ba ru czy skle pu, ko mo ra ka ra bi nu
mu si być pu sta i wszy scy mu szą to wi dzieć.
Lo kal ne prze pi sy bez pie czeń stwa dość do -
kład nie o tym mó wią. Oczy wi ście, aby wy -
po ży czyć ka ra bin, trze ba mieć po zwo le nie
na broń. W na szym przy pad ku miał je ka pi -
tan. Je śli ktoś chce od wie dzić Spits ber gen, a
nie ma ta ko we go, nie do sta nie po zwo le nia
od gu ber na to ra na wy ciecz kę w te ren. Mo -
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żna oczy wi ście za pła cić i za brać ze so bą
prze wod ni ka, któ ry jest też ochro nia rzem.

W przy pad ku tej eks pe dy cji to ja no si łem
broń – od by łem od po wied nie prze szko le -
nie i zgo dę od ka pi ta na na sze go jach tu.

Roz pi sa łem się o lo kal nych prze pi sach,
szcze gó łach tu ry stycz nych, a tym cza sem
dru gie go dnia po zro bie niu za ku pów w
mar ke cie spo żyw czym i za tan ko wa niu au -
ta wy ru sza my z ma ri ny w Lon gy ear by en na
wiel ką przy go dę. Pły nie my do Pi ra mi den,
póź niej pod lo do wiec, a w dro dze po wrot -
nej do Lon gy ear by en. Plan za kła da nur ko -
wa nie przy ma łej wy sep ce nie ma lże na
środ ku fior du Bil le fjor den. Oka za ło się po
wszyst kim, że to re zer wat przy ro dy, gdzie
nie ko niecz nie mo żna nur ko wać, ale po zo -
sta jąc w nie świa do mo ści da li śmy ra dę.

Do Pi ra mi den (ina czej Mia sto Du chów),
opusz czo nej osa dy, gdzie Ro sja nie wy do -
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by wa li wę giel ka mien ny, do pły wa my oko ło
pół no cy. Cu mu je my do pro wi zo rycz nej kei
i idzie my na spa cer. Ktoś z gru py dziel nie
wy rwał do przo du. 

Ka pi tan na tych miast zwró cił mu uwa gę,
że nie dźwiedź mo że cza ić się za ro giem,
do słow nie za ka żdym bu dyn kiem. Idzie my
za tem ra zem, ja dum nie ma sze ru ję z wy po -
ży czo nym win che ste rem. Wi dok to dla Po -

la ków ra czej nie prze cięt ny, za tem rzu ci li
się na mnie z apa ra ta mi fo to gra ficz ny mi,
jak bym co naj mniej był Le onar dem Di Ca -
prio.

W mie ście za rzą dza nym przez Ro sjan
miesz ka ło nie gdyś oko ło 1000 osób. Nie -
zbyt do brej ja ko ści wę giel ka mien ny oraz
wy so kie kosz ty trans por tu spo wo do wa ły, że
miej cie to prze sta ło być ren tow ne. Dla Ro -

sjan by ło to wbrew po zo rom wy ma rzo ne
miej sce pra cy – miesz ka nie, je dze nie,
wszyst ko za dar mo i do dat ko wo wy so ka
pen sja. Gwoź dziem do trum ny oka za ła się
ka ta stro fa lot ni cza sa mo lo tu TU 134 w
1986 ro ku. Sa mo lot ze 140 oso ba mi na po -
kła dzie roz bił się o gó rę w oko li cach Lon gy -
ear by en. Jel cyn za rzą dził za mknię cie osa dy
i szyb ki wy jazd do kra ju. Wi dać, że bu dyn -
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ki, ba sen, kan ty na, kuch nie, miesz ka nia
opusz czo ne by ły w wiel kim po śpie chu. W
wie lu przy pad kach oso bi ste rze czy zo sta ły
tak, jak by ktoś na chwi lę tyl ko od szedł, aby
za raz wró cić do co dzien nych za jęć. Jest to
nie wąt pli wie miej sce, któ re na pew no war -
to zo ba czyć. Ra no, już z mło dą ro syj ską
prze wod nicz ką, idzie my zno wu na zwie -
dza nie Pi ra mi den. Pierw sza in for ma cja –
dwa ty go dnie te mu w mie ście gra so wał nie -
dźwiedź. No ład nie. Oczy za czę ły nam
cho dzić na wszyst kie stro ny. Zwie dza my
za kąt ki mia stecz ka, czy ra czej na le ża ło by
po wie dzieć osa dy – tra wa spe cjal nie przy -
wie zio na z Ukra iny, po mnik Le ni na, na pi sy
z cza sów daw nej świet no ści ko mu ni zmu.
Oczy wi ście przy ro da za czę ła anek to wać
nie któ re za ka mar ki ja ko swo je. Świet nym
przy kła dem jest je den z bu dyn ków w cen -
trum, któ ry me wy za adap to wa ły na swo je
lę go wi ska. Na ko niec do cie ra my do kan ty -
ny, w je dy nym ho te li ku w mie ście dla kil -
ku na stu miesz kań ców, a tam: barszcz
ukra iń ski, pi wo, al ko ho le wsze la kiej ma ści.
Kuch nia i miej sce kom plet nie nie pa su ją ce
do licz by osób, któ re obec nie miesz ka ją w
tym mie ście. Sztuk 12. Jed nak za mia rem
Ro sjan jest zro bie nie z te go za kąt ka atrak -

cji tu ry stycz nej dla przy pły wa ją cych go ści.
Pro my tu ry stycz ne ty pu Co sta Con cor dia z
dwo ma, a na wet trze ma ty sią ca mi tu ry stów
na po kła dzie nie są tu rzad ko ścią. Tyl ko
przez pierw sze dwa dni wi dzie li śmy trzy ta -
ko we w oko li cy.

Opusz cza my Pi ra mi den i pły nie my pod
lo do wiec w tym sa mym fior dzie.

Za trzy mu je my się oko ło 400 me trów od
czo ła lo dow ca, któ ry trzy ra zy cie li się na
na szych oczach. Pu bli ka na po kła dzie jach -
tu jest za chwy co na, szo ty apa ra tów fo to gra -
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ficz nych dźwię czą ca ły czas, a na wet tu i
ów dzie śmi ga dron ro biąc nie sa mo wi te uję -
cia. To, co mnie naj bar dziej za sko czy ło, to
ogrom na ilość pta ków w tych oko li cach.
Mnó stwo, praw dzi we ty sią ce pta ków ró -
żnych ga tun ków. Tu i ów dzie wy nu rza się
fo ka. Wy cze ku je my na bie łu gi (ina czej na -

rwa le), acz kol wiek ten zwie rzak jest bar dzo
pło chli wy. Wszy scy na pa wa ją się wi do -
kiem. Wresz cie ru sza my z po wro tem do
Lon gy ear by en, je dy nej cy wi li za cji na tym
ar chi pe la gu. Po dro dze za trzy mu je my się
na nur ko wa nie przy wy spie. Wi docz ność
przy po wierzch ni wy no si oko ło 4 me trów,

po ni żej 10 do 15 me trów. Do 9 me trów głę -
bo ko ści wi dzi my al gi cha rak te ry stycz ne dla
te go re gio nu, po ni żej już sa me ska ły z mnó -
stwem czer wo nych, po ma rań czo wych i
bia łych ukwia łów. Spo ty ka my kra by, śli ma -
ki, nie licz ne ry by ty pu dia beł mor ski, ge ne -
ral nie skor pe no wa te. W tym miej scu ma ła
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ścian ka opa da z 9 do 18 me trów i da lej pła -
sko dno scho dzi po wo li do głę bin. Pierw -
sze nur ko wa nie po ka za ło, że wo da jest tak
sło na, że do su che go ska fan dra trze ba za -
brać nie 12, ale 16 kg oło wiu. Po wy pły nię -
ciu na stęp ne go dnia z Lon gy ear by en

pod ró żu je my już w desz czu. Po go da się po -
psu ła, ni ski pu łap chmur, wil got no i tem pe -
ra tu ra wo dy 6oC, na po wietrz ni po dob nie.
Pły nie my do wyj ścia z głów ne go fior du Is -
fjord, gdzie jesz cze te go sa me go dnia, po
nur ko wa niu u pod nó ża lo dow ca, uda je my

się da lej na oglą da nie mor sów. Cel zo sta nie
osią gnię ty oko ło 1.00 w no cy, tak więc już
ko lej ne go dnia scho dzi my na ląd, aby zo -
ba czyć te wiel kie ciel ska. Nur ko wa nie przy
Bo he man ne set (re zer wat pta ków) na uczy ło
nas, że tam gdzie lo do wiec scho dził do wo -
dy, dno nie bę dzie ostro opa da ło w głę bi -
ny, tyl ko ła god nie. W koń cu przez ty sią ce
lat lo do wiec zno sił osad z gór. Na dnie spo -
tkać mo żna mnó stwo je żow ców, kra bów, a
w to ni – per ło pła wów i plank to nu, gdzie -
nie gdzie kre wet ki i po je dyn cze ry by den ne.
Miej sce oka za ło się dość mo no ton ne w po -
rów na niu z na szym pierw szym nur ko wa -
niem. Nie mniej jed nak to Mo rze Gren lan-
dz kie. Kto nur ko wał w Mo rzu Gren landz -
kim? To jed nak brzmi dum nie. Pły nie my za -
tem na mor sy, któ re oglą dać mo że my już
na Mo rzu Ark tycz nym... Oko ło pół no cy
ktoś z na szej dwu na sto oso bo wej za ło gi za -
uwa żył wiel ką fon tan nę wy do by wa ją cą się
z mo rza. Po chwi li cha rak te ry stycz ny
okrzyk „wie lo ry by” ze rwał na no gi tych
wszyst kich, któ rzy spa li już w ka ju tach.
Wszyst kie apa ra ty po szły w ruch. Jest pół -
noc. Z cię żkich warstw ni skie go pu ła pu
chmur cu dow nie wy cho dzi słoń ce i oświe -
tla mo rze. Wiel kie ciel ska prze wa la ją się
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mię dzy nie du ży mi fa la mi. Li czy my. Ktoś
krzyk nął pierw szy – pięć sztuk! Pa trzy my na
fon tan ny wy do by wa ją ce się z ol brzy mów
oko ło 300 me trów od nas. Na gle tuż przy
ło dzi, oko ło 30 me trów od nas, wy nu rzył
się min ke wha le. Aż sły chać jak od dy cha,
zer k nął okiem na na szą łódź, kil ka ra zy wy -
mie nił po wie trze w swo ich gi gan tycz nych
mie chach i za nur ko wał. Gdy nur ko wał, płe -
twa wy cho dzi ła po nad po wierzch nię wo dy.
Wów czas okrzy ki ra do ści mi mo wol nie wy -
do by wa ły się z ust wszyst kich ob ser wa to -
rów. Tak nie re al ne, a jed nak to wi dzi my! Z
in nych ga tun ków wie lo ry bów, któ re mo żna
tu ob ser wo wać, wy stę pu ją jesz cze blue
wha le, whi te wha le, bo whe ad wha le,

hump back wha le,sperm wha le, pi lot wha le
i oczy wi ście or ki, czy li kil ler wha le. Pły nie -
my da lej, ko ło dru giej w no cy ko twi czy my
przy cy plu, gdzie ży je nie du ża ko lo nia mor -
sów. Ci, któ rzy nie po ło ży li się spać, fo to -
gra fu ją mor sy pły wa ją ce wo kół na sze go
jach tu. Ci, któ rzy nie wi dzie li, z sa me go ra -

na wy cho dzą i pa trzą na brzeg, gdzie kil ka
sztuk prze wa la się na pla ży pil nu jąc re wi -
ru. Już wie my, że gdy w oko li cy są mor sy,
nie wol no wcho dzić do wo dy. Zwie rzę ta są
bar dzo te ry to rial ne i nur ko wa nie w tym
miej scu nie ko niecz nie mo gło by się do brze
skoń czyć. To ciel sko ma kły wiel ko ści oko -
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ło pół me tra. Tyl ko pa trząc na bie ra my po -
ko ry, mi mo że na lą dzie zwie rzę ta te są
ocię ża łe. Po śnia da niu plan za kła da po pły -
nię cie pon to nem na brzeg i oglą da nie tych
ol brzy mów bli żej. Emo cje ro sną. Ra no, co u
nas zna czy ło oko ło 11.00-12.00, ru sza my
pon to nem po trzy oso by na brzeg. Pły nę z
pierw szą gru pą, ja ko ochro niarz ze strzel -
bą. Do pły wa my za ma ły cy pel i już wi -
dać… są! Ma łe sta do mor sów wy le gu je się
na czar nej pla ży nie opo dal ko lo nii lę go wej
ry bitw ark tycz nych. Scho dzi my na ląd, idę
na wy dmę zo ba czyć, czy nie wi dać gdzieś
na ho ry zon cie nie dźwie dzia. Nie dźwie dzia
nie ma, ale z nie ba mo ją gło wę ata ku ją ry -
bi twy, mu sia łem wejść w ich ob szar lę go -
wy. Przy pły wa ją ko lej ni uczest ni cy
wy pra wy. Po cząt ko wo bar dzo ostro żnie
pod cho dzi my do mor sów, trzy ma my dy -

stans. Po chwi li zda li śmy so bie spra wę, że
nie wie le so bie ro bi ły z na szej obec no ści.
Pod cho dzi my więc nie co bli żej, wciąż jed -
nak za cho wu jąc bez piecz ną od le głość.
Wiel kie, pięk ne zwie rzę ta... W wo dzie pły -
wa jesz cze kil ka sztuk. Nie wie rzy my wła -
snym oczom, że da ne by ło nam to
zo ba czyć na kom plet nym od lu dziu, na wy -
spie Prins Karls For lands.

Wi dać mor sy upodo ba ły so bie wła śnie tę
pla żę, gdyż w miej scu ich od po czyn ku jest
wy bu do wa ny ma ły do mek dla na ukow ców
czy też bio lo gów, któ rzy cza sa mi ob ser wu -
ją zwie rzę ta. Gdy już na sze oczy na cie szy -
ły się wi do kiem dzi kich ssa ków mor skich,
wra ca my na łódź i pły nie my da lej w kie run -
ku pol skiej sta cji ba daw czej „To ruń”. 

cdn
Rudi Stankiewicz

Zapraszamy
na nurkowania 

w zimnych
zakątkach globu.

SAFARI
na Lofotach
i Arktyka

Nie możesz przeoczyć tych wypraw
chyba, że nie rusza Cie:

- przejrzystość wody do 150 m
- nurkowanie w arktycznych

jaskiniach
- nurkowania

w akompaniamencie Orek

Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl

tel.601321557

http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
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Wakacyjny konkurs Nuras.info
Główna nagroda - SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ - już czeka w redakcji na ZWYCIĘZCĘ!
Do wygrania są również latarki nurkowe, lusterka oraz inne cenne nagrody.
Jak ją zdobyć?
Wystarczy opisać swoje najwspanialsze nurkowanie, podzielić się podwodnymi emocjami i wrażeniami z głębin, które okazały się czarujące,
zaskakujące, przerażające, a z pewnością warte tego, by tam powrócić.

Jak powinien wyglądać konkursowy artykuł?
Prasa cyfrowa nie zna ograniczeń, więc tekst może zawierać dowolną ilość znaków, nie mniejszą jednak niż 1000 słów. Koniecznie dołącz dobrej
jakości fotografie, które nie tylko podniosą walory tekstu, ale również przybliżą Cię do NAGRODY GŁÓWNEJ. Możesz dołączyć także film!

Gdzie i w jakim terminie należy przesłać artykuł?
Konkurs trwa przez całe wakacje, więc relacje można wysyłać najpóźniej do 31 sierpnia 2017.
Komplet materiałów prześlij przez naszą stronę: h6p://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
W razie problemów lub wątpliwości skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@nuras.info

Czy wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na łamach NURAS.INFO?
Na łamach Magazynu zamieścimy wszystkie prace konkursowe zaakceptowane przez Grono Redakcyjne.

W jaki sposób zostanie wyłoniony ZWYCIĘZCA?
Spośród wszystkich opublikowanych na łamach Nuras.info artykułów GŁÓWNĄ NAGRODĘ otrzyma autor najciekawszej relacji wybranej przez
Redakcję i Współpracowników Magazynu, przy czym za najlepszą pracę konkursową niekoniecznie zostanie uznane najbardziej egzotyczne
nurkowanie. Równie istotny jest sposób przedstawienia, lekkie pióro i efektowne fotografie.

Kiedy zostanie ogłoszony wynik?
SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ powędruje do ZWYCIĘZCY najpóźniej 30 września.
Przewidziane są również drobne upominki dla autorów kolejnych dwóch najlepszych tekstów.

Naszym Czytelnikom życzymy udanych wakacji

mailto:redakcja@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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14 stycz nia 1993 ro ku wy szedł w
mo rze. Z opóź nie niem, bo jesz cze w
por cie na pra wiali mu fur tę za ła dun -
ko wą, któ ra spra wia ła kło po ty, jak
wie le in nych rze czy, któ re szwan ko -
wa ły na tym stat ku. Nie lu bia ny przez
za ło gę, nie for tun ny i pro ble ma tycz ny
był prak tycz nie od po cząt ku. Prze -
chy lał się już na otwar tym mo rzu, w
por tach zde rzał się z ku tra mi, sil ni ki
lu bi ły na wa lać, a na do miar złe go
uległ po wa żne mu po ża ro wi, po któ -
rym je go wła ści ciel nie le gal nie za lał
spa lo ny po kład be to nem, co jesz cze
po gor szy ło sta tecz ność pro mu. 

W trak cie sztor mu on je den nie da ra dy,
pod czas gdy po zo sta łe pro my do trą do por -
tów do ce lo wych, mi mo trud nej po go dy.
Sztorm rze czy wi ście jest nie ziem sko sil ny,
ale nie na ty le, by że glu ga bał tyc ka po cho -
wa ła się trwo żnie po por tach i cze ka ła na
po pra wę po go dy. Stat ki wy cho dzi ły w mo -

rze jak zwy kle. Prom wy ru szył z por tu krót -
ko przed pół no cą, spóź nio ny, z po śpiesz nie
ze spa wa ną fur tą, pró bo wał nad go nić stra -
co ny czas. Ka pi tan An drzej Uła sie wicz, do -
świad czo ny do wód ca, pły wa ją cy wcze śniej
na bliź nia czym pro mie „Mi ko łaj Ko per nik”,
de cy du je się zbli żyć do li nii brze go wej.

Prom po wo li skrę ca, usta wia jąc się bo kiem
do fa li. Na gle zmie nia się kie ru nek sil ne go
wia tru. Sta tek z uru cho mio nym wcze śniej
sys te mem kom pen sa cji ba la stu (któ re go nie
za le ca się uży wać na peł nym mo rzu, gdyż
nie jest w sta nie z wy prze dze niem re ago -
wać na si ły ży wio łu) otrzy mu je sil ne ude -

Znalazłem mój żywioł

MF Jan Heweliusz 1986
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rze nie na nie zba la sto wa ną bur tę. Za czy na
się moc no prze chy lać. Zry wa ją się cu my
trzy ma ją ce ła du nek pro mu – ogrom ne cię -
ża rów ki, wa go ny ko le jo we. Wszyst ko ni -
czym chło pię ce za baw ki za czy na jeź dzić
we wnę trzu pro mu po gar sza jąc je go sy tu -
ację. Osta tecz nie prze chył jest tak du ży, że
ka pi tan za rzą dza ewa ku ację. Jest 5:12 nad
ra nem, kie dy prom „Jan He we liusz” prze -
wra ca się do gó ry dnem i póź niej to nie w
oko li cach nie miec kiej wy spy Ru gia. Z wo -
dy ura to wa no le d wie dzie więć osób, wy -

łącz nie człon ków za ło gi, na szczę ście na
po kła dzie pod ró żo wa ło wte dy nie wie lu pa -
sa że rów (prom głów nie trans por to wał ti ry i
wa go ny, ruch pa sa żer ski był mi ni mal ny na
tej li nii). Zgi nę li wszy scy, wraz z resz tą za -
ło gi, łącz nie pięć dzie siąt pięć osób. Głów -
ną przy czy ną śmier ci by ło wy zię bie nie–
wo da mia ła le d wie kil ka stop ni. Wie lu
wska ki wa ło do wo dy w sa mych majt kach,
za nim przy by ła po moc, by ło już za póź no.
Wrak spo czął na płyt kim w tym miej scu
dnie, na nie ca łych trzy dzie stu me trach. Le -

ży bo kiem na jed nej z burt, je go płyt sza
część znaj du je się na głę bo ko ści dzie się ciu
me trów. Wrak ozna czo ny jest sta łą bo ją sy -
gna li zu ją cą miej sce ko lej nej mor skiej tra ge -
dii.

Ogrom ny nie miec ki ma so wiec pły nie
przez nie spo koj ny Bał tyk. Prze wo zi w
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swych ła dow niach zbo że, po nad dzie więć -
set trzy dzie ści ton ła dun ku, któ ry w trak cie
sil ne go sztor mu za czy na się prze su wać, co
po wo du je nie bez piecz ny prze chył. Zni ko -

ma za ło ga stat ku de cy du je się nadać sy gnał
SOS i opu ścić po kład. Jest 23 li sto pa da
1996 ro ku. Sta tek pły nął z Ru gii do Dar ło -
wa. Za czął to nąć mniej wię cej w po ło wie
dro gi. Pię cio oso bo wa za ło ga zo sta ła ura to -
wa na. Wrak opadł na dno w dwóch ka wał -
kach. Ru fa sta nę ła prak tycz nie pio no wo,
lek ko prze chy lo na na jed ną bur tę. Du ża
część dzio bo wa moc no się skrę ci ła i le ży

na bo ku. Przez ja kiś czas nie po tra fio no
usta lić do kład nej lo ka li za cji wra ku. Do pie -
ro ry ba cy wy ła wia ją cy w tym re gio nie du że
ilo ści zbo ża na kie ro wa li po szu ki wa czy na
to, że mo że to być miej sce spo czyn ku „Hal -
sten be ka”.

Ka pi tan Bor re sen pro wa dzi swój sta tek
wzdłuż li nii brze go wej Born hol mu. Na Bał -
ty ku pa nu je sztorm, za ło ga de cy du je się
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zbli żyć do wy spy, by scho wać się przed sil -
nym wia trem. Pięk ny, drew nia ny ga le as
(okręt wio sło wo -ża glo wy o dłu go ści osiem -
dzie się ciu me trów), zbu do wa ny w 1873 w
nor we skiej stocz ni Sta van ger, prze ci na fa le
bli sko skał Aars da le. W je go ła dow niach
znaj du ją się wy tło czy ny ole istych na sion,
któ re po wy ci śnię ciu ole ju uży wa ne by ły ja -
ko do da tek do pasz dla zwie rząt. Okręt wie -

zie je z ło tew skiej Ry gi do duń skie go Hel -
sin gor. Po go da nie roz piesz cza, sztor mo we
fa le utrud nia ją na wi ga cję. Sta tek wpa da na
ska ły i na nich osia da w no cy z 15 na 16
grud nia 1893 ro ku. Za ło ga jesz cze pró bu je
spły nąć ze skał i ura to wać ża glo wiec, jed -
nak ze pchnię ty przez fa le z mie li zny za czy -
na po grą żać się w to ni. Dla okrę tu nie ma
ra tun ku. Za ło ga wsia da do sza lup i ucie ka

na ląd. Okręt zni ka pod po wierzch nią wo -
dy, gdzie znaj du ją go nur ko wie po nie ca -
łych stu la tach, w 1976 ro ku, ba da jąc co
rwie sie ci lo kal nym ry ba kom. Okręt wciąż
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ma część omasz to wa nia i jest w do sko na -
łym sta nie. Za pa da de cy zja o usu nię ciu
omasz to wa nia, by nie za gra ża ło ono sie -
ciom ry bac kim.

Wie czo rem 7 lip ca 2017 ro ku za mel do -

wa łem się w ko ło brze skim por cie, gdzie
cze kał już na mnie M/Y „Dok tor Lu bec ki”.
Na po kła dzie obec na by ła więk szość eki py,
któ rą ze bra li śmy na nasz bał tyc ki rejs. Wi -
dok sa mot ne go Lu bec kie go przy ko ło brze -
skiej kei bu dził we mnie sil ne emo cje.
Pierw sze sko ja rze nie jest ma ło wy ra fi no wa -
ne, ale bar dzo cel ne: „So kół Mil le nium” z
Gwiezd nych Wo jen. Nie zbyt ele ganc ki,
nie szcze gól nie uro dzi wy, je go wiek od ci -

śnię ty jest na ka żdym ka wał ku po szy cia,
sze ro kie łzy rdzy gę sto po kry wa ją po ma lo -
wa ny kie dyś na bia ło ka dłub. Czuć w nim
jed nak moc i dziel ność. Wiesz, że za bie rze
cię tam, gdzie te go po trze bu jesz i że bę -
dziesz na je go po kła dzie bez piecz ny, choć
co dzien nie bę dziesz mie rzył się z bał tyc kim
ży wio łem, su ro wą na tu rą, zda ny tyl ko na
za ło gę i na sta tek. Spe cy ficz na zwar ta i wy -
so ka bry ła Lu bec kie go to prze my śla ny nie -
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miec ki pro jekt po cho dzą cy jesz cze z cza -
sów wo jen nych. Te go ty pu ku try tra ło we po
woj nie za adap to wa ne zo sta ły do ró żnych

ce lów woj sko wych, po ło wo wych czy na -
uko wych. Lu bec ki słu żył ja ko jed nost ka
peł no mor ska In sty tu tu Mor skie go do ba dań

ich tio lo gicz nych, oce ano gra ficz nych i geo -
lo gicz nych na mo rzach Pół noc nym i Bał ty -
ku. Po tem prze szedł w rę ce pry wat ne i
obec nie słu ży nur kom i węd ka rzom, któ rzy
prak tycz nie co week end wy pły wa ją w rej sy,
po wiel ką peł no mor ską przy go dę. W mię -
dzy cza sie jed nost ka wy naj mo wa na jest do
ró żnych za dań na uko wych i kon ser wa cyj -
nych, cho cia żby dla farm wia tro wych. Na
ten week end Lu bec ki sta je się na szym do -
mem.

Głów nym ele men tem pla nu na week end
był wrak pol skie go pro mu „Jan He we liusz”,
a do dat ko wą atrak cją nur ko wa nia na ma -
sow cu „Hal sten bek” i po głę biar ce „Ful ler”.
Nikt z nas nie przy pusz czał, jak cie ka wie
wy ewo lu uje na sza wy pra wa – z pro stej tra -
sy z Ko ło brze gu pod Ru gię i z po wro tem –
w peł no mor ską wy ciecz kę za ha cza ją cą do -
dat ko wo o duń ski Born holm. W pią tek wie -
czo rem wszy scy zre lak so wa ni i try ska ją cy
hu mo ra mi za sie dli na głów nym po kła dzie
Lu bec kie go i roz po czę li tra dy cyj ny ob rzęd
week en do wych wy praw nur ko wych. Na
stół przy wę dro wa ło wi no, whi sky, Bo ur bon
i ró żne za gryz ki. Z bo ku utwo rzy ło się ko ło
ama to rów szi szy, z któ re go co chwi la uno -
si ły się kłę by si we go, aro ma tycz ne go dy mu.
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Te ma ty roz mów by ły bar dzo ró żne, nie ko -
niecz nie skon cen tro wa ne wo kół ce lu na -
szej wy pra wy. Ktoś wspo mi nał ty dzień, ktoś
opo wia dał o mi nio nych nur ko wa niach, ktoś
do py ty wał o ja kieś szcze gó ły sprzę to we,
by ły dys ku sje o sprzę cie i kon fi gu ra cji. Jed -
ni oszczę dza li si ły i nie roz pę dza li się w po -

le wa niu ko lej nych da wek, jed nak in ni się
nie ogra ni cza li, skre śla jąc się tym spo so bem
z po ran ne go nur ko wa nia na He we liu szu.
Mnie no si ło po po kła dzie, nie by łem w sta -
nie zna leźć so bie miej sca, gdzie mógł bym
przy siąść i spró bo wać się zre lak so wać.
Oczy wi ście, ja ko or ga ni za tor rej su, czu łem

od po wie dzial ność za wszyst ko, co dzia ło
się na po kła dzie. Czy wszy scy wszyst ko
ma ją, czy wie dzą gdzie śpią, czy ni troks w
bu tlach już jest prze ana li zo wa ny, co le piej
scho wać pod po kład, a co mo że zo stać do
ra na. Ktoś po trze bo wał klu czy, ktoś spraw -
dzał swo ją kon fi gu ra cję, ktoś był cie kaw
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kwe stii or ga ni za cyj nych w trak cie ju trzej -
szych nur ko wań. A ja by łem do dys po zy cji.
Spo kój po czu łem do pie ro, kie dy za czę li śmy
od bi jać od nad brze ża, bli sko pół no cy. Roz -
mo wy przy ci chły, ktoś za chra pał na sto le,
ktoś za czął zbie rać się do snu, ale więk -
szość z nas słu cha ła Czar ka, jed ne go z

człon ków za ło gi, któ ra się na mi opie ko wa -
ła. Wszy scy ob ser wo wa li świa tła nad brze -
ża, od któ re go dość szyb ko się od da la li śmy.
Nad na mi za ja śnia ła tar cza księ ży ca, obie -
cu jąc do brą po go dę ko lej ne go dnia.

Ni gdy nie mia łem spe cjal ne go pro ble mu
ze spa niem na po kła dzie jed no stek wod -

nych, bu ja nie dzia ła ło na mnie wręcz ko ją -
co. Wy raź ny, jed nak bar dzo mo no ton ny
pyr kot sil ni ka szyb ko wpra wiał mnie w sen -
ność. Nie bi łem się dłu go z my śla mi i szyb -
ko za pa dłem w rów ny sen, nie cier pli wiąc
się na po ran ne nur ko wa nie. Obu dził mnie
wzmo żo ny ruch na po kła dzie. Do dzwon ka
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na po bud kę by ło jesz cze tro chę cza su, ale
na po kła dzie za pa no wał już rwe tes. Za ło ga
skła da ła win dę dla nur ków, nie któ rzy koń -
czy li kla ro wa nie sprzę tu, któ raś z nur czy -
nek my ła zę by wę dru jąc po ko ry ta rzach z
ner wo wo pra cu ją cą szczo tecz ką. Szyb ko
wsko czy łem w ocie placz i wy do sta łem się z
dol ne go po kła du. Za ha czy łem o me sę,
zgar nia jąc po ran ną prze gryz kę: ba na na, jo -

gurt i cie płą her ba tę. Wy sze dłem na po kład,
by spraw dzić au rę. Przy wi tał mnie umiar -
ko wa nie cie pły dzień, nie bo za snu te mgiel -
ną po ście lą i spo koj ne mo rze. Ktoś dał
znać, że je ste śmy już na po zy cji He we liu -
sza. Nie pa mię tam już kto, ale pa mię tam,
że po czu łem jak za drża ły mi no gi. Dla mnie
He we liusz to ta ki bał tyc ki Ti ta nic, któ re go
hi sto rią je stem za fa scy no wa ny. Od kąd tyl ko

za czą łem nur ko wać, a na wet wcze śniej,
mia łem ja sną wi zję te go, że bę dę chciał zo -
ba czyć wra ki na wła sne oczy. Na He we liu -
sza mia łem oka zję po pły nąć, kie dy by łem
nur kiem OWD. Od rzu ci łem wte dy pro po -
zy cję udzia łu w wy pra wie. Nie czu łem się
na si łach, by mie rzyć się z Bał ty kiem. Wie -
dzia łem, że nie bę dę w sta nie w peł ni na -
cie szyć zmy słów, gdy bę dę się mar twił
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głów nie o to, by prze trwać w wo dzie i nie
na bro ić in nym nur kom – sła ba pły wal ność,
ogól nie prze cięt ne umie jęt no ści nie da wa ły
mi po czu cia, że ta ka wy pra wa to do bry po -
mysł. Ni by nic trud ne go – He we liusz le ży
na głę bo ko ści trzy dzie stu me trów i jest na
ty le du ży, że z mo imi upraw nie nia mi obej -
rzał bym spo rą je go część. Jed nak ewen tu -
al ne prą dy, fa lo wa nie, nie pew na wi zu ra to

nie jest do bre po let ko dla pian ko we go owu -
dzia ka. Te raz wska ki wa łem do wo dy ma jąc
twi na na ple cach i ze staw umie jęt no ści da -
ją cych mi więk szą pew ność sie bie i swo ich
szans na po ra dze nie so bie w ka żdej trud nej
sy tu acji, któ ra mo że przy da rzyć się lu dziom
na peł nym mo rzu. Opa da łem wraz z part -
nu ra mi wzdłuż opu stów ki, wy pa tru jąc wra -
ku. Zau wa ży łem ja kąś płasz czy znę,

ogrom ną – pierw sza myśl: dno. Do tar li śmy
do dna, a wrak jest gdzieś obok. Nie, prze -
cież je ste śmy płyt ko. Rzut oka na kom pu -
ter, je ste śmy na dzie się ciu me trach, to nie
dno. To bur ta He we liu sza za ma sko wa na
mor skim ży ciem. Dy wan z musz li po kry wa
ca łą po wierzch nię, nie ujaw nia jąc ani cen -
ty me tra blach pro mu. Pró bu ję usta lić, gdzie
je ste śmy, opu stów ka opa da głę biej, orien -
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tu je my się, że je ste śmy po stro nie stęp ki. Li -
na zni ka mię dzy dwo ma obiek ta mi, chwi lę
trwa za nim pod gru bą war stwą mor skie go
ży cia roz po zna ję śru bę i ster. Wi docz ność z
tej stro ny jest do bra. Na praw dę do bra. Jest
li piec, or ga ni zu jąc wy pra wę la tem li czy łem
się z tym, że wi docz ność mo że być pod ła.
Jed nak ma my tym ra zem ogrom ne szczę -
ście, je ste śmy już pra wie na dwu dzie stu
me trach, a la tar ki nie są nam po trzeb ne i
wszyst ko wi dać jak na dło ni. Opły wa my ru -
fę, za uwa ża my ogrom ną czar ną dziu rę zie -
ją cą w ka dłu bie. Dol ny po kład to wa ro wy –
ko le jo wy. Tu taj prze wo żo ne by ły wa go ny
ko le jo we i ti ry. Wpły wa my omia ta jąc
ogrom ne wnę trze la tar ka mi. Wi dok jest ma -
gicz ny. Mam wra że nie, że je stem w ka te -
drze. Ja kieś ka ble prze ci na ją ce ogrom ną
prze strzeń po kła du bu dzą sko ja rze nie, że
pa trzy my na ogrom ny krzyż pod wie szo ny
pod su fi tem ka te dry. Za ni mi ogrom na wy -
rwa w ka dłu bie, jak by wi traż, wpusz cza
słoń ce do środ ka sze ro kim pro mie niem. Mi -
ja my wcze śniej sze ze spo ły (wska ki wa li śmy
do wo dy ja ko ostat ni) i wy pły wa my na wo -
dy otwar te, oglą da jąc gór ny po kład to wa ro -
wy – prze zna czo ny tyl ko dla ti rów. To
bar dziej ru mo wi sko, z któ re go co raz mniej

ele men tów da je się roz po znać ja ko cię ża -
rów ki, ele men ty pod wo zia czy ka bin.
Gdzie nie gdzie po wie wa frag ment plan de ki.
Cię żko jest ogar nąć ca łość i zro zu mieć, w
któ rym do kład nie miej scu je ste śmy. Go -
rącz ko wo ana li zu ję ka żdy ele ment po skrę -
ca ne go me ta lu, pró bu jąc zgad nąć, czym to
by ło za nim prom za to nął. Już wiem, że na
tej wy pra wie le d wie li znę wrak, po sma ku ję

go, ale ab so lut nie się nim nie na sy cę. Na
dru gim nur ko wa niu naj pierw spły wa my
wzdłuż stęp ki przy dnie – tu wi docz ność
by wa gor sza, wy pły ca my się przy dzio bie
mi ja jąc ogrom ne stru mie nio we pęd ni ki –
dwie po tę żne ja my w ka dłu bie. Kie ru je my
się ku dzio bo wej czę ści bur ty, chcąc zna -
leźć choć frag ment nie bie skiej far by ukła -
da ją cej się kie dyś w na pis „Jan He we liusz”.
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Od naj du ję jed no miej sce, gdzie po le musz -
li jest rza dziej za ple cio ne i po zwa la obej -
rzeć po szy cie stat ku. Wi dać frag ment
nie bie skie go pa sa bie gną ce go przez ca łą
dłu gość bur ty. Gdy by po pły nąć da lej do
dzio bu, być mo że od na leź li by śmy śla dy na -
pi su, jed nak kie ru je my się do most ku ka pi -

tań skie go i czę ści dzio bo wej otwar te go po -
kła du. Ta część te raz znaj du je się w cie niu.
Prze my ka my nad reszt ka mi most ku i zno -
wu je ste śmy nad ru mo wi skiem po kła du sa -
mo cho do we go. Nie de cy du je my się
eks plo ro wać głę biej, to zo sta wia my so bie
na ko lej ną wy pra wę. Wy cho dząc spod wo -

dy obie cu ję so bie szyb ko tu wró cić i po -
dejść do te ma tu bar dziej ego istycz nie. Te -
raz ra czej opie ku ję się współ nur ka mi niż
chło nę wrak. Na stęp nym ra zem bę dzie ina -
czej.

Po za koń cze niu nur ko wań na He we liu -
szu ru szy li śmy w dal szą dro gę. Prze wo dzą -
cy wy pra wie To mek i Cza rek wy stą pi li z
pro po zy cją spły nię cia na Born holm. Szedł
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za chod nio -pół noc ny wiatr, za po wia da ły się
nie przy jem ne fa le, do brym po my słem by ło -
by więc scho wa nie się za wy spę w osło nię -
tej od wia tru za to ce. Był tam pe wien wrak
dzie więt na sto wiecz ne go ga le asa, któ ry sto
lat te mu wpadł na ska ły w trak cie sztor mu.
W za sa dzie na tym eta pie już nie mia łem

żad nych wąt pli wo ści do no we go pla nu. W
trak cie po wro tu mie li śmy szan sę za nur ko -
wać jesz cze na pla no wa nym Hal sten be ku,
o ile fa le nam po zwo lą i my bę dzie my mie -
li si ły. Na noc mie li śmy sta nąć w Ne xo, uro -
czej, ale prak tycz nie uśpio nej w tym okre sie
mie ści nie na Born hol mie. Nikt z nas nie

miał na wet w naj przy jem niej szych snach
pla nu, że na tym rej sie za li czy my jesz cze
Born holm i za nur ku je my na wra ku sta re go
drew nia ne go trans por tow ca. Po go da nie
zwia sto wa ła za po wia da ne go sil niej sze go
wia tru. Nie bo by ło prak tycz nie czy ste, słoń -
ce nas przy jem nie grza ło a my ob ser wo wa -
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li śmy jak nasz sta tek zbli ża się do wy spy.
Naj pierw cien ka, dość pła ska li nia brze gu,
po tem szcze gó ły, za bu do wa nia, la tar nia,
wie ża lot ni ska, w koń cu fa lo chron i wą skie
gar dło ka na łu pro wa dzą ce go do ci che go i
spo koj ne go por tu. Sta nę li śmy w pu stym do -
ku. Kom plet nie brak są sia dów. W ko lej nym
wi dać by ło jach ty mo to ro we bo ga czy, pięk -
ne ża glów ki, nie mniej jed nak miej sce by ło
jak by po grą żo ne w le tar gu. Li piec, w Eu ro -
pie wa ka cje, a tu mia sto w sta nie hi ber na cji.
Z ra do ścią od da li śmy się miej skim przy jem -
no ściom po pi ja jąc pi wo w lo kal nym pu bie
i ko rzy sta jąc z cy wi li zo wa nych, go rą cych
prysz ni ców. Wie czór już nie był tak spek -
ta ku lar ny jak po przed ni, wszy scy szyb ko
po pa da li od czu wa jąc skut ki in ten syw ne go
dnia. Wo da wy cią gnę ła z nas ener gię. No i
cze kał nas z ra na „Af fa ire”, ma low ni czy ża -
glo wiec na czter dzie stu me trach.

Tym ra zem po go da od ra na by ła zna ko -
mi ta. W za sa dzie po wtó rzył się ce re mo niał
z po przed nie go dnia. Wsta łem przed
dzwon kiem na po bud kę, nur ko wie już w
ocie pla czach krę ci li się po po kła dzie. Za ło -
ga przy go to wy wa ła sta tek do nur ko wa nia.
Drob na prze ką ska, po nie waż zno wu śnia -
da nie by ło za pla no wa ne po pierw szym nur -

ko wa niu. Opu stów ka rzu co na, nur ko wie
po za pi na ni w ska fan dry, po ubie ra ni w swo -
je cię żkie uprzę że, ze spo ły cier pli wie cze -
ka ją ce na swo ją ko lej. Pierw sza pa ra w
wo dzie, po tem na stęp ne. W koń cu czas na
nas i po chwi li za nu rza li śmy się po li nie do
ciem ne go dna... Za po wia da no nam, że wi -

docz ność w tym miej scu po tra fi być zna ko -
mi ta, że wrak spo czy wa ją cy na czter dzie -
stu me trach czę sto mo żna doj rzeć już z
dwu dzie stu. Na trzy dzie stu jesz cze nic nie
wy łu sku ję z mro ku. Opa da my nie co ni żej,
w ze spo le ma my nur ka bez upraw nień de -
ep. Opusz czam się jesz cze tro chę, wi dać
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dno. Wra ku nie wi dać. Po zo sta łe ze spo ły
już są roz rzu co ne. Pierw sze po wo li się wy -
nu rza ją, ktoś cze ka przy opu stów ce, ktoś
świe ci świa tłem w spo rym od da le niu od
opu stów ki. Wrak za tem znaj du je się w spo -
rej od le gło ści od li ny. Sy gna li zu ję ze spo ło -
wi, że zro bię zwiad i od pły wam w stro nę

wra ku, opa dam jesz cze kil ka me trów i wi -
dzę dziób ża glow ca. Wspa nia łe za pro sze -
nie do zwie dza nia. Kom pu ter już pisz czy,
że li mit na tej głę bo ko ści zo stał osią gnię ty.
To nie jest do bry plan na to nur ko wa nie.
Czu ję de li kat ny prąd, wa run ki nie sprzy ja ją
pró bie obej rze nia w to ni, z głę bo ko ści trzy -

dzie stu me trów, wra ku le żą ce go dzie sięć
me trów ni żej. Wra cam do opu stów ki i sy -
gna li zu ję, że zo sta ję przy niej z na szym
part nu rem bez głęb szych upraw nień. Kom -
pu ter po zwa la mi jesz cze przez chwi lę zo -
stać tej głę bo ko ści. Usta la my, że trze ci z
ze spo łu rzu ci okiem na wrak tak jak ja.
Wie dząc, że nasz part nur bez upraw nień do
de epa bę dzie się mu siał obejść sma kiem i
pew nie bę dzie roz go ry czo ny, da ję sy gnał,
że na sza trój ka się wy nu rza. Okrop nie ża łu -
ję, że sam do brze nie obej rza łem wra ku.
Mu sia łem się po tem mie rzyć z go ry czą po -
zo sta łych człon ków ze spo łu, ale nie ża ło -
wa łem swo jej de cy zji. Przy naj mniej
za koń czy li śmy nur ko wa nie bez piecz nie, a
„Af fa ire” bę dzie na nas cze ka ła, ku sząc
swo im ta jem ni czym wdzię kiem i ład nie za -
ry so wa nym dzio bem, za pra sza jąc do ko lej -
nych od wie dzin, kie dy bę dę le piej
przy go to wa ny na to spo tka nie.

Po po wro cie na po kład Lu bec kie go zje -
dli śmy śnia da nie i roz po czę li śmy po wrót do
Ko ło brze gu. Po dro dze mie li śmy prze pły -
nąć przez po zy cję „Hal sten be ka” i na miej -
scu zde cy do wać o tym, czy nur ku je my.
Wraz z od da la ją cą się za na mi wy spą Born -
holm wzma gał się wiatr i ro sły fa le. Wie -
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dzie li śmy, że nie cze ka ją nas ła twe wa run -
ki, choć pó ki co Po sej don był dla nas ła ska -
wy. Po kil ku go dzi nach rej su i dość
moc ne go bu ja nia, wszy scy lek ko wy mę cze -
ni fa la mi do tar li śmy na po zy cję. Fa le by ły
spo re, ale nie na ty le, by nas znie chę cić do
nur ko wa nia. Przy naj mniej nie wszyst kich.

Już mniej licz ne ze spo ły przy go to wa ły się
do nur ko wa nia i po ko lei po spa da ły na dno
w stro nę wra ku. „Hal sten bek” cze kał na nas
z bar dzo do brą wi docz no ścią. Po mi mo od -
dzie la ją cej nas od słoń ca trzy dzie sto me tro -
wej war stwy zie lo nej wo dy, na do le by ło
wy star cza ją co ja sno, by la ta rek uży wać tyl -
ko do do świe tla nia. Zno wu wy lą do wa li śmy
z opu stów ką za stęp ką. Po cząt ko wo nie

umia łem się ro ze znać w po ło że niu wzglę -
dem wra ku. We dług opi su sta tek prze ła mał
się na dwie czę ści – krót sza, ale bar dziej
spek ta ku lar na część ru fo wa mia ła być usta -
wio na w pio nie na stęp ce. Dłu ższa, dzio bo -
wa część ka dłu ba by ła prze krę co na na
bur tę. To, do cze go do tar li śmy, wy glą da ło
na miej sce prze rwa nia stat ku, ale nie by łem
pe wien, czy część dzio bo wa też nie zo sta -
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ła po dzie lo na, bo nad bu dów ki nie by łem w
sta nie roz po znać na pierw szy rzut oka i to,
co le ża ło przed na mi, nie znaj do wa ło się na
rów nej stęp ce. Zro bi li śmy dwa okrą że nia
wo kół ogrom nej ma sy me ta lu, któ ry uległ
si łom mor skich ży wio łów i zo stał po skrę ca -
ny i ro ze rwa ny przez wo dę ni czym pa pier.

Wra ca jąc już by li śmy pew ni, że część ru fo -
wa jest de li kat nie ob ró co na na le wą bur tę.
Wrak „Hal sten be ka” przy tła czał swo im
ogro mem, cie szył do bry mi wa run ka mi nur -
ko wa nia, ale we mnie po zo sta wił pust kę.
Nie czu łem w ogó le żad nej wię zi emo cjo -
nal nej z tym gi gan tem. To nie był „He we -

liusz” i nie kry ła się za nim żad na cie ka wa,
smut na hi sto ria – po za tą, że w wy ni ku
sztor mu po szedł na dno. Czu łem się jak bym
oglą dał sztu kę no wo cze sną, być mo że ktoś
miał ja kiś za mysł two rząc da ną in sta la cję,
dla mnie to jed nak by ła tyl ko ku pa po skrę -
ca ne go me ta lu. By łem za do wo lo ny, że po -
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mi mo wy so kich fal, któ re utrud nia ły po wrót
na po kład Lu bec kie go, uda ło nam się bez -
piecz nie wró cić na po kład. Ru szy li śmy do
por tu w Ko ło brze gu. Wra ca łem usa tys fak -
cjo no wa ny, za li czy łem to, co pla no wa łem.
By łem szczę śli wy, że wa run ki na Bał ty ku
oka za ły się dla nas ła ska we. 

Cie szy ło mnie to, że tra fi li śmy na do brą
wi docz ność, że za li czy li śmy Born holm. By -
łem wdzięcz ny za ło dze Lu bec kie go za ich
pra cę, dzię ki któ rej uczest ni czy li śmy w bar -
dzo faj nym rej sie, za to, że wszyst ko od by -
ło się spraw nie, w bar dzo do brej at mos fe rze
i że wszy scy zna leź li śmy wspól ny ję zyk.
Bał tyk jest mo im nur ko wym ra jem utra co -
nym – strasz nie ża łu ję, że miesz kam tak da -
le ko od nie go i że nie mo gę so bie po zwo lić
na szyb kie wy pa dy co week end na ko lej ne
bał tyc kie wra ki. 

Zna la złem mój ży wioł, czu łem się jak ry -
ba w wo dzie i chło ną łem ka żdą mi nu tę rej -
su, cie sząc się jak dziec ko. Chcę tu jak
naj szyb ciej wró cić, znów od wie dzić „He -
we liu sza”, „Af fa ire” i in ne wra ki. Chcę po -
zna wać głę bi ny na sze go wiel kie go sło ne go
je zio ra...

Kuba Cieślak

http://www.dziecisos.org
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SERIA PEANUT 21
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KONFIGURACJA

BĄDŹ KOBIETĄ TAKŻE POD WODĄ!

Zastosuj dwa automaty V2 ICE 
-

PRAWDZIWA PRZYGODA ZACZYNA 
SIĘ WŁAŚNIE TU! LUBISZ PODRÓŻOWAĆ?  

DOPUSZCZALNY CIĘŻAR BAGAŻU TO JUŻ 
NIE PROBLEM!

WAGA CAŁEGO ZESTAWU TO ZALEDWIE 2940 G!!!
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W 2016 ro ku przez port lot ni czy Okę cie
w War sza wie prze wi nę ło się po nad dwa na -
ście mi lio nów pa sa że rów. Wśród nich by li -
śmy my, nur ku ją cy tu ry ści. Nie ste ty nikt nie
li czy, ja ki udział mie li śmy w ru chu oso bo -
wym na lot ni sku. Po za spe cy ficz ny mi

sprzę ta mi wy peł nia ją cy mi na sze ba ga że,
nie wy ró żnia my się ni czym z tłu mów pa sa -
że rów la ta ją cych po ca łym świe cie. Do ty -
czy to ta kże pa mią tek, któ re znaj du je my,
ku pu je my lub do sta je my w trak cie pod ró ży
i któ re pró bu je my przy wieźć po tem do kra -

ju. Jak wie lu z nas wpa da w ten spo sób w
kło po ty i sta je w ob li czu py ta nia: „Czy wie
pan, że te go nie wol no pa nu wwieźć do
kra ju?” za da ne go przez po zor nie spo koj nie
wy glą da ją ce go, ale jed nak su ro we go pra -
cow ni ka słu żb cel nych na lot ni sku? Jak czę -

Kłopotliwe pamiątki z wakacji
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sto po peł nia my błąd, pró bu jąc wwieźć coś,
cze go na sze pań stwo na mo cy ró żnych
mię dzy na ro do wych prze pi sów i kon wen cji
za bra nia? Czy rze czy wi ście trud no nam
usta lić, czy da na rzecz mo że być przed mio -
tem za ka za nym? Czy ku pu jąc nie win nie

wy glą da ją cą pa miąt kę mię dzy nur ko wa nia -
mi, od lo kal ne go stra ga nia rza w ogó le zda -
je my so bie spra wę, że po mi mo je go
za pew nień o le gal no ści za ku pu, po peł nia -
my prze stęp stwo? Z ta kim ze sta wem py tań
po ja wi łem się na war szaw skim lot ni sku, by

spo tkać się z Pod in spek to rem Słu żby Cel -
no -Skar bo wej i Rzecz ni kiem Pra so wym
Izby Ad mi ni stra cji Skar bo wej Pio trem Ta ła -
ła jem. Na spo tka nie przy cho dzi ener gicz ny
pięć dzie się cio la tek. Gdy by nie si we wło sy,
ni gdy nie po wie dział bym, że ten try ska ją cy
ener gią, ema nu ją cy otwar to ścią pań stwo wy
urzęd nik ma po nad czter dzie ści lat. Pan
Piotr peł ni słu żbę już po nad dwa dzie ścia
pięć lat i na zbie rał ró żnych cie ka wych
wspo mnień z pra cy. Otrzy mu ję spe cjal ną
prze pust kę dla go ści, dzię ki któ rej mam
oka zję zaj rzeć w za ka mar ki lot ni ska, do
miejsc nie do stęp nych dla zwy kłych pod ró -
żnych. Mo gę bli żej przyj rzeć się pra cy cel -
ni ków na Okę ciu i zaj rzeć do za trzy ma ne go
ba ga żu. Sia da my na ubo czu głów nej ha li
ba ga żo wej. Co kil ka mi nut z ró żnych ko ry -
ta rzy wy sy pu je się tłum pod ró żnych, usta -
wia się kar nie pod jed ną z licz nych taśm
ba ga żo wych i cier pli wie cze ka na od biór
swo ich ba ga ży.

Ku ba Cie ślak: Pa nie Pio trze, tro chę je -
żdżę po świe cie. Zda rza mi się co ro ku nur -
ko wać w Egip cie. Nie je stem ty pem
zbie ra cza, nie przy wo żę to ny pa mią tek z
wy jaz dów. Wiem, że w Egip cie jest cał ko -
wi ty za kaz wy wo że nia frag men tów raf,
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mu sze lek i ró żnych pod wod nych skar bów,
a z pew no ścią jesz cze wie lu in nych rze czy,
któ re lu dzie przy wo żą ze swo ich wo ja ży.

Piotr Ta ła łaj: Jest rze czą zu peł nie na tu ral -
ną, że kie dy je dzie my na wa ka cje, a już w
szcze gól no ści za gra ni cę, mu si my przy -
wieźć pa miąt kę. Z Lon dy nu to bę dzie czer -
wo na bud ka te le fo nicz na, al bo Big Ben, z
Pa ry ża – bre lo czek z Wie żą Eif fla, na to miast
z Afry ki, Ame ry ki Po łu dnio wej czy z Azji...
Tu taj już nie ma ty po wej ofer ty pa miąt kar -
skiej, do któ rej je ste śmy przy zwy cza je ni.
Skle py na szpi ko wa ne są pa miąt ka mi po -
cho dze nia zwie rzę ce go, czy li ma my do wy -
bo ru ró żne go ro dza ju ra fę ko ra lo wą,
chro nio ne musz le, kość sło nio wą, wy pcha -
ne kro ko dy le, wy pcha ne wę że, wę że w bu -
tel kach, w za le wie al ko ho lo wej... Ma my
wy ro by ze skór kro ko dy li i py to nów, w po -
sta ci to re bek, kur tek, pa sków, bu tów, bran -
so le tek. 

Ma my bi żu te rię z ko ści, fi gur ki, mu si my
pa mię tać ta kże o ka wio rze, któ ry po cho dzi
od ryb je sio tro wa tych, więc je go przy wóz
jest rów nież za ka za ny, po dob nie jak mnó -
stwa in nych rze czy, któ re są nam pro po no -
wa ne, wręcz wci ska ne przez sprze daw ców
za gra ni cą. Sprze daw cy na ma wia ją by śmy

so bie to i owo ku pi li, że wszyst ko jest le gal -
ne. Ma ło te go, do sta je my na wet od nich cer -
ty fi ka ty na po twier dze nie le gal no ści, oczy-
wi ście naj czę ściej są to cer ty fi ka ty ro bio ne
me to dą cha łup ni czą na zwy kłej dru kar ce
do mo wej. I bar dzo czę sto lu dzie da ją się
wma new ro wać w za kup ta kich pa mią tek. 

Wia do mo, na wa ka cjach my śli my zu peł -
nie ina czej, nie je ste śmy tak skon cen tro wa -
ni, tak uwa żni i cza sa mi zda rza się, że
nie świa do mie mo że my coś ta kie go na być.

Je że li jed nak mó wi my o nie świa do mo ści, to
jej po ziom z pew no ścią zma lał w ostat nich
la tach w sto sun ku do te go jak by ło dzie sięć,
dwa dzie ścia czy trzy dzie ści lat te mu. W do -
bie In ter ne tu, w do bie po wszech ne go do -
stę pu do in for ma cji prze cięt ny czło wiek
orien tu je się, że są na przy kład ga tun ki
zwie rząt chro nio nych, któ rych nie mo żna
prze wo zić, ale wciąż się zda rza, że ktoś
nie świa do mie coś so bie ku pi i wte dy jest
pro blem.
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KC: Są z pew no ścią ja kieś zna ki szcze -
gól ne, któ re po zwa la ją cel ni ko wi ła two
stwier dzić, że ma do czy nie nia z nur ku ją -
cym tu ry stą.

PT: Nur ków od ra zu po zna je my ze
wzglę du na spe cy ficz ny ba gaż – nie wy sch -
nię te ręcz ni ki, mnó stwo pia chu, płe twy,
akwa lung, bu ty do cho dze nia po ostrych
ka mie niach, ta kże od ra zu wie my, że wła -

ści cie lem ba ga żu jest nu rek. I co cie ka we,
w więk szo ści przy pad ków spo ty ka my się z
nur ka mi, któ rzy z wy mie nio nych pa mią tek
nie ma ją kom plet nie ni cze go. Wie le szkół
dla nur ków uczy, że by nie przy wo zić rze -
czy, któ re po cho dzą z mo rza. Ja już nie mó -
wię o Kon wen cji Wa szyng toń skiej (przyp.
red.: mię dzy na ro do we po ro zu mie nie o
ogra ni cze niu trans gra nicz ne go han dlu ró -

żny mi ga tun ka mi ro ślin i zwie rząt oraz wy -
two rzo ny mi z nich pro duk ta mi), ale o
wszyst kich rze czach, któ re znaj du je my
rów nież na pla ży. Pra wo mor skie za bra nia
nam za bie ra nia i wy wo że nia cze go kol wiek
z pla ży, ale cza sa mi zda rza się, że oprócz
ko ra low ców ra fo twór czych chro nio nych
Kon wen cją Wa szyng toń ską – tu war to za -
zna czyć, że ich przy wóz nie jest trak to wa -
ny ja ko zwy kłe wy kro cze nie, ale ja ko
prze stęp stwo – przy wo żo ny jest pia sek w
bu tel kach, ka mie nie, musz le, mu szel ki ja ko
stwo rze nia, któ rych prze wo zu nie za bra nia
się ze wzglę du na ich ochro nę przed wy gi -
nię ciem. Co cie ka we, roz ma wia łem z ró -
żny mi nur ka mi na te mat zbie ra nia pa mią tek
i rze czy wi ście, kie dyś star si nur ko wie przy -
wo zi li te rze czy ja ko zwy kłe pa miąt ki tu ry -
stycz ne. Te raz cza sy się zmie ni ły,
ob ser wu je my, że śro do wi sko nur ko we two -
rzą lu dzie bar dziej świa do mi i na praw dę
nie zmier nie rzad ko zda rza się, że znaj du je -
my coś u nich w ba ga żu. Czę ściej mo żna
zna leźć ko ra low ca u zwy kłe go tu ry sty, któ -
ry nie nur ku je.

KC: Są to oczy wi ście mi łe sło wa. Ja ko in -
struk tor nur ko wa nia mam świa do mość, że
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więk szość fe de ra cji w pod sta wach edu ka -
cyj nych dla in struk to rów za wie ra od po -
wied nie wy tycz ne do na uki nur ków, aby
ło żyć im do głów ta ką ety kę nur ko wą, że
sta ra my się ni cze go nie zbie rać, że by nie
zu ba żać świa ta pod wod ne go, że wszyst kie
atrak cje naj ład niej wy glą da ją pod wo dą, a
nie wte dy, gdy je wy ło wi my. Jed nak ni gdy
nie wia do mo, co na szym pod opiecz nym
bę dzie przy cho dzi ło do gło wy, czy za cho -
wa ją się zgod nie z przed sta wio ną im ety -
ką. Nie mniej jed nak mi ło jest sły szeć ta kie
sło wa. To do bra wia do mość, że pra ca u
pod staw, uświa da mia nie już od pierw szych
kro ków pod wo dą, że nie zbie ra my ni cze -
go, prze kła da się na ta kie efek ty.

Mi mo wszyst ko do my ślam się, że naj czę -
ściej uży wa nym ar gu men tem w sy tu acji
wy kry cia nie le gal ne go prze wo zu jest nie -
wie dza. Mo że być to praw da bądź nie, ale
na pew no zda rza się wam spo tkać z ta ką
sy tu acją, gdzie ktoś ewi dent nie sta rał się
ukryć ja kąś pa miąt kę. Na ja kie naj cie kaw -
sze po my sły wpa da ją nie do szli prze myt ni -
cy skar bów?

PT: Tak, oczy wi ście ka żdy prze myt nik
kom bi nu je, by do brze ukryć za ka za ne pa -
miąt ki. O prze my cie mó wi my wte dy, gdy

nie le gal ny prze wóz ro bio ny jest świa do mie.
Cel nik otwie ra jąc wa liz kę i znaj du jąc kon -
tra ban dę do sko na le wie, czy ma do czy nie -
nia z przy pad ko wym prze wo zem, czy z
ra so wym, „za wo do wym” prze myt ni kiem.
Wszyst ko za le ży od te go, w ja ki spo sób zo -
sta ło to ukry te w ba ga żu. Naj po pu lar niej szą

me to dą ma sko wa nia jest za wi ja nie skar bów
w brud ne ręcz ni ki czy w brud ną bie li znę.
Lu dzie my ślą, że cel nik bę dzie się brzy dził
te go do tknąć, ale je ste śmy wy czu le ni wła -
śnie na te go ty pu miej sca i szcze gól nie je
kon tro lu je my, spo dzie wa jąc się co raz rza -
dziej przy wo żo nych oka zów. Tu taj mo że -
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my ta kże po wie dzieć o swe go ro dza ju świa -
do mo ści spo łecz nej, je ste śmy co raz bar -
dziej świa do mi te go, co przy wo zi my i czy
da na rzecz mo że przy spo rzyć nam kło po -
tów. Wi dzi my to po na szych sta ty sty kach.
Jest o wie le mniej przy pad ków ce lo we go

prze my tu. Pro szę so bie wy obra zić, że dwa -
dzie ścia pięć lat te mu, kie dy za czą łem pra -
cę ja ko kon tro ler cel ny na lot ni sku Okę cie,
prak tycz nie wszyst kie sta no wi ska – by ło ich
kil ka na ście – by ły za ję te przez cel ni ków,
któ rzy znaj do wa li kon tra ban dę w wy be be -
szo nych wa liz kach. Te raz też znaj du je my,
po nie waż to zja wi sko ni gdy nie znik nie, ale
jest go o wie le, wie le mniej.

KC: Sły sza łem o przy pad kach pró by
wwo zu dzi kich, eg zo tycz nych zwie rząt –
my ślę tu taj o zwie rzę tach lą do wych – a czy
zda rza ją się pró by wwo zu or ga ni zmów
pod wod nych?

PT: Tak, oczy wi ście. Mie li śmy przy pad ki
za trzy ma nia ko ra low ców i ryb ty po wych
dla śro do wisk raf ko ra lo wych , choć nie by -
ło to w ru chu oso bo wym, tyl ko w ru chu to -
wa ro wym, na na szym ter mi na lu Car go. Nie
by li to jed nak zwy kli nur ko wie, ro bi li to lu -
dzie, któ rzy prze my ca li to war na han del,
dla zy sku. Na szczę ście prze myt te go ty pu
or ga ni zmów jest nie zmier nie skom pli ko wa -
ny, po nie waż wa run ki zoo tech nicz ne, wa -
run ki we te ry na ryj ne, w któ rych mu szą być
prze wo żo ne, są bar dzo ry go ry stycz ne i bar -
dzo trud ne do utrzy ma nia.

KC: Wia do mo, mu szą być trans por to wa -
ne w wo dzie.

PT: Do te go ko niecz na jest od po wied nia
tem pe ra tu ra, sta ła tem pe ra tu ra. W przy pad -
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ku jej wa hań or ga nizm umrze. Zda rza ło się,
że wy kry wa li śmy pró by prze my tu, gdzie sto
pro cent prze wo żo nych or ga ni zmów by ło
już nie ży wych.

KC: Czy ktoś li czy ilu nur ku ją cych tu ry -
stów rok rocz nie prze kra cza pol skie gra ni -

ce? Wy od ręb nia cie ich z rze szy lu dzi po -
ko nu ją cych gra ni ce?

PT: Nie, są trak to wa ni jak zwy kli tu ry ści.

KC: Je że li nie ma my pew no ści co do po -
sia da ne go przed mio tu, nie wie my czy mo -
że my go le gal nie wwieźć, czy jest ja kiś

te le fo nicz ny punkt in for ma cyj ny, al bo in na
pro ce du ra po zwa la ją ca nam wcze śniej
spraw dzić czy da ny przed miot i po wód je -
go wwo zu bę dzie za kwe stio no wa ny? Mó -
wi my o przy pad kach, gdy nie ma my
pew no ści co do za sad czy prze pi sów i ich
in ter pre ta cji.

PT: Tak, oczy wi ście, za wsze mo żna się
do wie dzieć. Pod sta wo wym źró dłem in for -
ma cji są stro ny in ter ne to we od po wied nich
mi ni sterstw – fi nan sów, śro do wi ska, czy ka -
żdej izby ad mi ni stra cji skar bo wej, tam są
od po wied nie po rad ni ki in for mu ją ce co mo -
żna, a cze go nie mo żna przy wo zić. Jed nak
z do świad cze nia wiem, że lu dzie za czy na -
ją się tym in te re so wać w mo men cie, gdy są
za gra ni cą, w skle pie, al bo na wet już ku pi -
li ko ra low ca czy uła ma li ja kiś ka wa łek ra fy
i do pie ro za czy na ją my śleć, co z tym zro -
bić. Wte dy wła śnie do sta je my za py ta nia,
czy wręcz MMSy z za py ta nia mi, czy da ną
rzecz mo żna przy wieźć. 

Nie mo że my w ta kich przy pad kach po -
móc. Mi mo że w na szych sze re gach są lu -
dzie bie gli w roz po zna wa niu wszel kich
oka zów, jed nak bie gły mu si wziąć go do rę -
ki i zo ba czyć, że by stwier dzić czy jest to
okaz ta ki czy in ny.
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KC: Czy rze czy wi ście lu dzie naj czę ściej
tłu ma czą się nie wie dzą?

PT: Tak, naj czę ściej się tłu ma czą: nie
wie dzia łem, nikt mi nie po wie dział, nie
mia łem zu peł nie świa do mo ści... Tak jest
prak tycz nie w stu pro cen tach przy pad ków,
kie dy lu dzie przy wo żą coś nie le gal nie.

KC: A mo że za pa mię ta li ście ja kąś in ną,
naj cie kaw szą wy mów kę od no śnie prze wo -
żo ne go nie le gal nie przed mio tu ze świa ta
wod ne go?

PT: Nie zwy kłą wy mów kę usły sza łem,
kie dy czło wiek przy wiózł spra wio ne go kro -
ko dy la sy jam skie go (przyp. red.: ga tu nek
kry tycz nie za gro żo ny wy gi nię ciem, we dług
sza cun ków na wol no ści ży je oko ło stu oka -
zów te go ga tun ku – głów nie w Kam bo dży),
nie zwy kle rzad ki okaz. Tłu ma czył się w ten
spo sób, że przy wiózł go ja ko pre zent dla ro -
dzi ny, do oczka wod ne go, gdzie trzy ma
zło te ka ra sie. 

Chciał po ma lo wać kro ko dy la la kie rem,
kil ka ra zy, wy ciąć pod spodem dziu rę, by
za mon to wać pomp kę hy drau licz ną, prze -
pro wa dzić do oczu ka na li ki, że by zro bić z
nie go fon tan nę. „Bo wie pan, ko mi sa rzu” –
by łem wte dy ko mi sa rzem – „to ta kie kro ko -

dy le łzy”. Wte dy mnie za mu ro wa ło, czło -
wie ka z kil ku na sto let nim sta żem, któ re go
wy da wa ło by się, że nic już nie mo że zdzi -
wić.

KC: Ja kie nie co dzien ne rze czy tra fi ły się
wam w kon tro lo wa nych ba ga żach, któ re
ko ja rzą się pa nu ze śro do wi skiem wod -
nym?

PT: Sły sza łem o ta kim przy pad ku we
Wło szech, gdzie wy mie rzo no po wa żną ka -
rę fi nan so wą czło wie ko wi, któ ry pró bo wał
wy wieźć pia sek z pla ży. Mu si my pa mię tać,

że tu taj dzia ła pra wo mor skie za bra nia ją ce
wy wo że nia cze go kol wiek zwią za ne go z
mo rzem.

KC: Ostat nio gło śno by ło o tym, że z dna
mor skie go znik nę ło kil ka wra ków i nie mó -
wię o by le łód kach, ale po wa żnych stat -
kach, któ re zo sta ły do ku ment nie wy mie cio-
ne. Ktoś za dał so bie ogrom ny trud, by pod -
nieść je z dna, po ciąć i po tem prze trans -
por to wać w ce lu zby tu czy wy ko rzy sta nia
w in ny spo sób.

PT: Nie wy obra żal ne…
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KC: Ludz ka wy obraź nia nie ma ogra ni -
czeń. No do brze, sko ro już ktoś de cy du je

się grać w kot ka i mysz kę ze słu żbą cel ną,
z ja ki mi kon se kwen cja mi po win nien się li -
czyć?

PT: Mu si my pa mię tać, że za prze wóz
zwie rząt chro nio nych i wy ro bów wy ko na -
nych z tych zwie rząt, czy na wet pre pa ra tów
wy ko na nych ze zwie rząt chro nio nych, we -
dług Kon wen cji Wa szyng toń skiej, w Unii
Eu ro pej skiej prze wi dzia na jest su ro wa ka ra.
Oso by, któ re pró bu ją coś ta kie go przy wieźć
i my ślą, że nic im nie gro zi, są póź niej bar -
dzo zdzi wio ne, wręcz zszo ko wa ne, że
spra wa tra fia w rę ce pro ku ra to ra, po tem
idzie do są du. Sąd orze ka prze pa dek w od -
nie sie niu do prze my ca ne go oka zu i wy mie -
rza dość bo le sną, do tkli wą ka rę. Już
od czu wal ną ka rą jest to, że na kil ka lat tra -
fia się do re je stru osób ska za nych, co mo że
mieć nie przy jem ne skut ki w pra cy, kie dy o
da nym przy pad ku zo sta je po wia do mio ny
nasz pra co daw ca, czy li za prze wóz ka wał -
ka ko ra low ca mo żna stra cić pra cę.

KC: Ja ko czło wiek nur ku ją cy po tra fię so -
bie wy obra zić, że spod wo dy mo żna pró -
bo wać za brać ryb ki, ele men ty ra fy, ja kieś
frag men ty ro ślin, ele men ty z wra ków. Ro -
zu miem, że mo żna pró bo wać ukryć ma łą

mu szel kę, per łę czy ja kiś dro biazg, ale czy
zda rza ją się sza leń cy pró bu ją cy wwieźć
nie co dzien ne rze czy i w ja ki spo sób pró bu -
ją je ukryć?

PT: Mie li śmy kil ka ta kich przy pad ków,
któ re do brze za pa mię ta łem. Na przy kład ol -
brzy mia skó ra z nie dźwie dzia po lar ne go, du -
że go osob ni ka, za wi nię ta na le wą stro nę w
ru lon zo sta ła za de kla ro wa na ja ko… skó ra ko -
zy. Da lej był kro ko dyl – pra wie dwu me tro wy
kro ko dyl prze wo żo ny w dwóch po łą czo nych
wa liz kach. Nie ste ty z jed nej wy sta wa ło do -
bre dwa dzie ścia cen ty me trów ogo na. Ktoś in -
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ny z ko lei przy wiózł z Afry ki ży wą mał pę i
pró bo wał nam po wie dzieć, że to kot.

KC: Pa mię tam ta ką sce nę z egip skie go
lot ni ska – moc no za awan so wa ny wie ko wo,
eks cen trycz ny sta ru szek chciał wró cić z
Egip tu z po kaź ną ster tą zna le zio nych kij -
ków. Po pro stu miał ca łą ko lek cję pa ty ków.
Ob słu ga zro bi ła wiel kie oczy, ale szcze rze
mó wiąc, chy ba nie bar dzo mo gła zna leźć
pa ra graf na to, że by za ka zać pa nu za bra -
nia do sa mo lo tu ster ty drew na. Nie mo -
głem do koń ca śle dzić tej hi sto rii, sto jąc w
dłu giej ko lej ce do kon tro li, ale z pew no ścią
ob słu ga by ła moc no skon fun do wa na w ta -
kiej sy tu acji. Zda rza ją się ta kie nie co dzien -
ne sy tu acje pol skim cel ni kom?

PT: Mia łem przy pa dek, kie dy pa sa żer
przy wiózł ca łą wa liz kę dru tu ze Sta nów.
Za pła cił nie ma łą kwo tę za nad ba gaż – kil -
ka set do la rów – po nie waż wa liz ka by ła na -
praw dę cię żka. Za pew ne war tość ba ga żu
by ła zni ko ma – był to nor mal ny, że la zny
drut, zwi nię ty i za rdze wia ły. Za py ta li śmy
pa sa że ra, po co mu ten drut. Od po wie dział,
że wcho dzą tu taj w grę kwe stie sen ty men -
tal ne, tym dru tem ogro dzo na by ła far ma je -
go pra dziad ka. Dla te go go ścią gnął i
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przy wiózł ja ko pa miąt kę. Spo ty ka my się z
ta ki mi nie sa mo wi ty mi przy pad ka mi.

KC: Co ro bi cie z za re kwi ro wa ny mi skar -
ba mi? Mo że jest ja kaś cie ka wa wy sta wa?
Czy od sy ła cie je na mo cy mię dzy na ro do -
wych umów – to wa sza mu szel ka, przy le ci
naj bli ższym lo tem?

PT: Wszyst kie te rze czy, któ re zo sta ją za -
trzy ma ne, słu żą do ce lów dy dak tycz nych.
One ca ły czas pra cu ją. Wy ło żo ne są w ga -
blo tach, któ re mo że my spo tkać prak tycz nie
na ka żdym mię dzy na ro do wym ter mi na lu,
gdzie pod ró żni mo gą obej rzeć, ja kich
przed mio tów nie mo żna przy wo zić. Szko li -
my straż gra nicz ną, po li cjan tów, szko li my
na szych funk cjo na riu szy cel no -skar bo -
wych, na uczy cie li bio lo gii, pro ku ra to rów,
dzie ci w szko le, stu den tów, a ta kże wy stę -
pu je my na ró żnych pik ni kach. Eks po na ty
ca ły czas pra cu ją na świa do mość spo łe -
czeń stwa. Nie sprze da je my ich, po nie waż
po prze pad ku pod le ga ją dys po zy cji mi ni stra
śro do wi ska, któ ry nie mo że nic z tym zro -
bić, po za prze ka za niem do ce lów dy dak -
tycz nych bądź na uko wych. 

KC: Bar dzo dzię ku ję za roz mo wę.

http://4divers.pl/zeslanie-do-gulagu/
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Zgod nie z da ny mi Ban ku Cen tral -
ne go Re pu bli ki Do mi ni kań skiej (Ban -
co Cen tral) w tym ro ku od stycz nia
do ma ja do kra ju przy je cha ło w su -
mie 2 696 014 tu ry stów. To aż o
6,7% wię cej niż w tym sa mym okre -
sie w ze szłym ro ku. W ma ju 2017 r.
z Pol ski przy je cha ło o 52,54% wię cej
osób niż w tym sa mym mie sią cu w
ro ku ubie głym.

We dług Świa to wej Or ga ni za cji Tu ry sty ki
(World To urism Or ga ni za tion – WTO) Re -
pu bli ka Do mi ni kań ska pro wa dzi w sta ty sty -
kach od wie dzin w re gio nie Ka ra ibów i
mo że być przy kła dem dla oko licz nych
wysp.

Co raz wię cej tu ry stów z Eu ro py
W ra mach po szcze gól nych kon ty nen tów

naj więk szy wzrost za ob ser wo wa no w przy -
pad ku przy jaz dów z Eu ro py (o 21,5% wię -
cej), po tem z Ame ry ki Pół noc nej (o 4,5%
wię cej) oraz z re gio nu Ame ry ki Środ ko wej
i Ka ra ibów (o 16,6% wię cej).

Wy dłu ża się czas po by tu
Dzię ki wzbo ga ce niu ofer ty tu ry stycz nej

o no we atrak cje śred ni czas po by tu w Re -
pu bli ce Do mi ni kań skiej wy dłu żył się do
dzie wię ciu no cy.

W ze szłym ro ku śred nie dzien ne wy dat -
ki na oso bę wy no si ły 130,7 USD, a czas po -
by tu 8,46 no cy. W tym ro ku tu ry sta śred nio
wy da je 133,45 USD na dzień, a licz ba no -
cy wy dłu ży ła się do 8,73.

Republika Dominikańska przeżywa turystyczny boom
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In for ma cje po dał Ra dhamés Martínez
Apon te, Wi ce mi ni ster Mi ni ster stwa Tu ry sty -
ki Re pu bli ki Do mi ni kań skiej. Pod kre ślił, że
ma na to wpływ po lep sza ją ca się in fra struk -
tu ra, a ta kże fakt, że tu ry ści nie spę dza ją
cza su tyl ko w Pun ta Ca na, ale wy bie ra ją też
in ne de sty na cje, przede wszyst kim pół wy -
sep Sa maná i Pu er to Pla ta.

Naj po pu lar niej sze są urlo py wy po czyn -
ko we

Z ana li zy pro fi lu tu ry stów wy ni ka, że dla
95,2% tu ry stów głów nym mo ty wem pod ró -
ży do Re pu bli ki Do mi ni kań skiej jest wy po -
czy nek na tu tej szych pla żach, a w 94,4%
prze wa ża za kwa te ro wa nie w ho te lach. Je -
śli cho dzi o ka te go rie wie ko we, 52,5% to

oso by w wie ku 21-49 lat, 53,6% ze wszyst -
kich pod ró żnych to ko bie ty, a 49,4% mę -
żczyź ni.

Po wsta ją no we re sor ty ho te lo we
De sty na cja przy cią ga za gra nicz nych in -

we sto rów oraz mię dzy na ro do we sie ci ho te -
lo we, któ re bu du ją tu taj no we re sor ty. W
2016 r. do dys po zy cji go ści ho te lo wych by -
ło w su mie 75 205 po koi ho te lo wych, w
tym ro ku przy bę dzie ich ok. 6 tys.

Ulu bio ne jest San to Do min go
W cza sie pierw sze go try me stru 2017 r.

licz ba tu ry stów, któ ra od wie dzi ła San to Do -
min go zwięk szy ła się o 10% w po rów na niu
z tym sa mym okre sem w ubie głym ro ku, w
su mie cho dzi o 214 393 osób. Ob ło że nie
ho te li wy nio sło 69%, czy li o 4% wię cej niż
w 2016 r.

We dług Mi ni ster stwa Tu ry sty ki Re pu bli -
ki Do mi ni kań skiej (MI TUR) stre fę ko lo nial -
ną od wie dza co dzien nie oko ło 1500
tu ry stów, któ rzy wy da ją śred nio na oso bę
ok. 151,30 USD dzien nie.

Pod ró żni zwy kle przy je żdża ją do me tro -
po lii, że by po znać hi sto rię kra ju i zo ba czyć
naj wa żniej sze za byt ki z cza sów Krzysz to fa
Ko lum ba. Co dzien nie w tam tej szych ulicz -
kach w stre fie ko lo nial nej od by wa ją się
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kon cer ty w ryt mach ba cha ty, me ren gue i
jaz zu.

Fe sti wal Ku li nar ny
W ze szłym ro ku San to Do min go no si ło

ty tuł „Ga stro no micz nej me tro po lii Ka ra -
ibów”, któ ry zo stał mia stu przy zna ny przez
Ibe ro ame ry kań ską Aka de mię Ga stro no -
micz ną i Hisz pań ską Kró lew ską Aka de mię
Ga stro no mii. W lip cu od by ła się tu I edy cja
Fe sti wa lu Ku li nar ne go, któ ry po pu la ry zu je
miej sco we da nia, no wo ści ze świa ta ga stro -
no mii i ty po we do mi ni kań skie pro duk ty.

Przy sta nek rej sów wy ciecz ko wych
W San to Do min go znaj du ją się dwa por -

ty przy sto so wa ne do przy ję cia du żych stat -
ków pa sa żer skich, któ re za trzy mu ją się tu w
cza sie rej sów wy ciecz ko wych po Ka ra -
ibach. Dro gę wod ną z przy stan kiem w San -
to Do mi ni go wy bra ło w tym ro ku 75 697
osób, czy li aż o 53% wię cej niż w ro ku
ubie głym.

No we luk su so we apar ta men ty Playa He -
min gway

W miej sco wo ści let ni sko wej Ju an Do lio,
któ ra od da lo na jest 40 mi nut jaz dy od San -
to Do min go, po wsta nie no wy kom pleks
miesz kal ny z luk su so wy mi apar ta men ta mi
z wi do kiem na mo rze.

Pro jekt Playa He min gway re ali zo wa ny
bę dzie w dwóch eta pach. Go ście bę dą mie -
li do dys po zy cji no wo cze sne wspól ne prze -
strze nie, ba se ny, si łow nię i re stau ra cje.
Wła ści cie le apar ta men tów bę dą mie li do -
stęp do przy le głe go ho te lu He min gway
Club, gdzie bę dą mo gli ko rzy stać z re cep -
cji, re stau ra cji, kor tów te ni so wych, cen trum
wel l ness i in nych usług.

Naj bar dziej ru chli we lot ni sko to Pun ta
Ca na

We dług da nych Ban ku Cen tral ne go Re -
pu bli ki Do mi ni kań skiej (Ban co Cen tral) od
stycz nia do ma ja na lot ni sku Pun ta Ca na
wy lą do wa ło 66,9% wszyst kich tu ry stów,
czy li 1 606 009 osób. To o 9% wię cej niż w
tym sa mym okre sie w 2016 r. Dru gie naj -
chęt niej wy bie ra ne lot ni sko to Las Améri cas
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w San to Do min go (15,8%), trze cie to Gre -
go rio Lu pe rón w Pu er to Pla ta (10,3%).

Gdzie na do bre je dze nie i pi cie
Li sta miejsc w Pun ta Ca na, do któ rych

mo żna wy brać się na wy śmie ni te je dze nie,
po sze rzy ła się o ko lej ne lo ka le. Po wsta ły
no we ste akho use’y i re stau ra cje spe cja li zu -
ją ce się w owo cach mo rza, ale ta kże miej -
sca ofe ru ją ce da nia mek sy kań skie,
azja tyc kie czy wło skie.

Na świe że ho ma ry i ty po we do mi ni kań -
skie spe cja ły wy brać się mo żna do re stau -
ra cji Lo ren zil los w Do wn town Pun ta Ca na.
W ofer cie znaj du je się też po nad 200 wy -
śmie ni tych win z ca łe go świa ta.

An to nio Ste ak Ho use sły nie z wy śmie ni -
tych ste aków. Re stau ra cja znaj du je się na
Pla za Bri sas w Báva ro.

Mie szan kę azja tyc kich i do mi ni kań skich
sma ków ofe ru ją re stau ra cje Yao Asia ti co na
Ave ni da Bar ce lo i Fu sion, Sen se & Fla vors
w dziel ni cy Sanc tu ary Town.

Blue Grill + Bar zna ny jest z dań ja poń -
skich oraz pe ru wiań skich. Re stau ra cja jest
czę ścią kom plek su ho te lo we go Eden Roc w
Cap Ca na.

The Grill spe cja li zu je się w kuch ni śród -
ziem no mor skiej. Re stau ra cja upra wia wła -
sne or ga nicz ne wa rzy wa. Go ście mo gą stąd
po dzi wiać prze pięk ny wi dok na mo rze i po -
la gol fo we La Ca na.

La Ca va Kit chen & Bar sły nie z dań i na -
po jów gou r met, czę ścią re stau ra cji jest ulu -
bio ny przez wie lu bar Ga le rias Pun ta ca na.

Pięć po my słów na urlop z dzieć mi
Nie wiesz do kąd w tym ro ku po je dziesz na

urlop? Roz waż wy jazd do eg zo tycz nej Pun ta
Ca na w Re pu bli ce Do mi ni kań skiej. Tu tej sze
re sor ty ho te lo we sły ną na ca łym świe cie ja ko
jed ne z naj lep szych, a po ziom usług jest wy -
jąt ko wo wy so ki. Two imi dzieć mi zaj mą się
do świad cze ni ani ma to rzy, a Ty i Two ja dru -
ga po łów ka bę dzie cie mie li wię cej cza su tyl -
ko dla sie bie. Mo że cie wspól nie wy brać się
na pi rac ką wy ciecz kę na wy spę Sa ona lub w
od wie dzi ny do del fi nów na Do lphin Is land.

W sierp niu w Re pu bli ce Do mi ni kań skiej
pa nu je sta bil na po go da z tem pe ra tu rą ok.
32şC, a tro pi kal ny kli mat cha rak te ry zu je się
wte dy wy so ką wil got no ścią. Re pu bli ka Do -
mi ni kań ska to dla tu ry stów kie ru nek bar dzo
bez piecz ny, gdzie nie są wy ma ga ne żad ne
obo wiąz ko we szcze pie nia.

NEWSLETTER   CZERWIEC 2017 
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Lot z Eu ro py trwa oko ło 10 go dzin, a do
prze kro cze nia gra ni cy ko niecz ny jest tyl ko
pasz port oraz kar ta tu ry stycz na kosz tu ją ca
10 USD. Je śli pod ró żu jesz z biu rem pod ró -
ży, kar tę za ła twi fir ma. Je śli pla nu jesz urlop
na wła sną rę kę, kar tę mo żna ła two ku pić
on -li ne lub bez po śred nio na lot ni sku.

Naj pięk niej sze pla że świa ta 
W Pun ta Ca na na wy brze żu wschod nim

znaj dą coś da sie bie wszy scy człon ko wie
ro dzi ny, od tych naj mniej szych do naj star -
szych. Od po czy wać tu mo żna w cie niu
palm ko ko so wych na 50 km wy brze żu z
bia ły mi piasz czy sty mi pla ża mi. Jed ną z naj -

bar dziej zna nych plaż jest Báva ro, któ rą już
w 1970 r. or ga ni za cja UNE SCO okre śli ła ja -
ko naj lep szą na świe cie. In ne ulu bio ne pla -
że w tym re gio nie to: Uve ro Al to, Ca be za
de To ro, El Cor te ci to, Ju anil lo i Ma cao, na
któ rej znaj du je się wie le szkół sur fin go wych
dla po cząt ku ją cych.
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Kur sy go to wa nia i lek cje hisz pań skie go
W Pun ta Ca na znaj du je się wie le ho te li

mię dzy na ro do wych sie ci z trze ma, czte re -

ma czy pię cio ma gwiazd ka mi. Ze spo ły ani -
ma to rów co dzien nie przy go to wu ją dla
dzie ci, na sto lat ków i do ro słych bo ga ty pro -

gram obej mu ją cy wie le ró żno rod nych ak -
tyw no ści od kur sów tań ca i go to wa nia, aż
po za ję cia z ry sun ku, lek cje hisz pań skie go
i za wo dy spor to we.

Ro dzi ny z dzieć mi uwiel bia ją w Pun ta
Ca nie ho te le ta kie jak Me mo ries Splash
Pun ta Ca na, któ ry w 2016 r. użyt kow ni cy
por ta lu Tri pA dvi sor wy bra li „Naj lep szym
ho te lem na ro dzin ny urlop”. Po pu lar ne są
ta kże re sor ty Bar ce ló Báva ro Pa la ce De lu -
xe, Si re nis czy nie daw no otwar ty Ba hia
Prin ci pe Fan ta sia.

Ad re na li na i spo tka nie z del fi na mi 
Kie dy znu dzi się le ni stwo w re sor cie, wy -

brać się mo żna na wy ciecz kę do par ku ad -
re na li no we go Cu may asa Sky Ad ven tu re. Do
tu tej sze go ko smicz ne go wa ha dła wej dą tyl -
ko naj od wa żniej si. Sy mu la tor lo tu, bun gee
tram po li ny czy spo tka nie z di no zau ra mi
prze żyć mo żna w par ku Ba va ro Ad ven tu re.
W aqu apar ku Do wn town Pun ta Ca na dzie -
ci za chwy co ne bę dą na dmu chi wa ny mi
atrak cja mi.

W par ku te ma tycz nym Ma natí miesz ka
po nad 150 ga tun ków zwie rząt, od pa pug
przez wę że, aż po del fi ny i uchat ki. Nie za -
po mnia nym prze ży ciem dla ca łej ro dzi ny
jest pły wa nie z del fi na mi, np. we wspo -
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mnia nym Ma na ti, ale ta kże w par ku Do -
lphin Is land czy Do lphin Explo rer.

Szu ka nie skar bu pi ra tów
Ra jem na zie mi na zwać mo żna wy spę

Sa ona, któ ra jest czę ścią par ku na ro do we -
go Del Es te na po łu dnio wo -wschod nim wy -
brze żu wy spy. W re gio nie ro śnie 572
ga tun ków ro ślin, z któ rych 53 to en de mi ty.
Na sta łe miesz ka tu taj aż 60 ga tun ków pta -
ków. Z pod wod nych zwie rząt wy mie nić
mo żna: man ty, żół wie mor skie i del fi ny. Na
wy spę Sa ona za wie zie cię ka ta ma ran lub
szyb ka łódź. Dzie ciom naj bar dziej spodo -
ba się rejs na po kła dzie stat ku pi rac kie go, w
cza sie któ re go zo sta ną czę ścią ze spo łu po -
szu ku ją ce go za gi nio ne go skar bu, scho wa -
ne go gdzieś na wy spie.

Mia sto kul tu ry 
Już od 1990 r. sto li ca San to Do min go znaj -

du je się na Li ście świa to we go dzie dzic twa
UNE SCO. Na pla cu Pla za de la Cul tu ra ma
sie dzi bę Mu zeum Hi sto rii Na tu ral nej z ob ser -
wa to rium, któ re to mo żna zwie dzać raz w
mie sią cu. Na wy ciecz kę w głąb hi sto rii za -
pra sza ciuch cia Chu Chu Co lo nial, a naj -
młod si po ko cha ją Mu zeum Tram po lin, gdzie
przy oka zji na uczą się cze goś z fi zy ki czy
astro no mii. W po łu dnio wej czę ści mia sta

znaj du je się kom pleks ja skiń Trzy Oczy (Los
Tres Ojos), któ re kie dyś za miesz ki wa li rdzen -
ni In dia nie z ple mie nia Ta inos. Ich obec ność
po twier dza ją ma lo wi dła na skal ne.

Stwier dze nie, że Re pu bli ka Do mi ni kań -
ska mo że za ofe ro wać wszyst ko nie jest
prze sa dą. To ide al ne miej sce na wspa nia ły
urlop w ro dzin nym gro nie.

Kon takt: Mgr Si mo na Juránková
Dział PR, Na ro do wy Urząd Tu ry sty ki Re -

pu bli ki Do mi ni kań skie, 
Štěpánská 611/14, 110 00, Pra ha 1
Tel.:+420 222 231 078
po land@go do mi ni can re pu blic.com
Web: www.Go Do mi ni can Re pu blic.pl;

www.Go Do mi ni can Re pu blic.com
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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

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

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

Zapraszamy
na nurkowania 

w zimnych
zakątkach globu.

SAFARI
na Lofotach
i Arktyka

Nie możesz przeoczyć tych wypraw
chyba, że nie rusza Cie:

- przejrzystość wody do 150 m
- nurkowanie w arktycznych

jaskiniach
- nurkowania

w akompaniamencie Orek

Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl

tel.601321557

http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.cmas.pl
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Na po cząt ku lip ca na sza szko ła
prze pro wa dzi ła obóz nur ko wy dla
dzie ci, któ ry od był się w Bła sko wiź -
nie nad je zio rem Hań cza. Przy go da
roz po czę ła się w nie dzie lę 2 lip ca po
po łu dniu, gdy ro dzi ce wraz z dzieć -
mi przy je chali do agro tu ry sty ki Pań -
stwa An ny i Ta de usza Sło wi kow skich.
Ce lem obo zu by ło zdo by cie upraw -
nień nur ko wych lub ich pod wy ższe -
nie, zgod nie z wy mo ga mi wie ko wy mi
uczest ni ków. 

Za kwa te ro wa nie pod opiecz nych i omó -
wie nie orien ta cyj ne go pla nu dzia ła nia na
ca ły ty dzień prze bie gło dość spraw nie, a
od da nie te le fo nów ko mór ko wych nie wy -
wo ła ło więk szych pro te stów, oczy wi ście ze
stro ny mło dzie ży. Go spo da rze przy wi ta li
nas pysz nym obia dem, po któ rym, jak to
pan Ta de usz mó wi, by ło trzy dzie sto mi nu -
to we le ża ko wa nie. Pierw sze po po łu dnie
spę dzi li śmy na do pa so wa niu sprzę tu nur ko -

we go oraz wy tłu ma cze niu za sad, ja kie obo -
wią zu ją przy ob cho dze niu się z nim. Nie
mo gło za brak nąć ma łej pre zen ta cji co do
miej sca prze cho wy wa nia, pil no wa nia i od -

kła da nia go w wy zna czo nym miej scu.
Pierw sza noc mi nę ła na roz mo wach o tym,
co bę dzie się dzia ło na za jutrz i jak to bę -
dzie pod wo dą. Po śnia da niu ze bra li śmy się

Opowieści obozowe
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w sa li wy kła do wej na teo rię i omó wie nie
nad cho dzą ce go nur ko wa nia, co zresz tą by -
ło pla nem rów nież na po zo sta łe dni. Ka żde
z dzie ci mia ło swo ją ksią żkę i kar ty edu ka -

cyj ne, któ rych uży wa li śmy do spraw dza nia
wie dzy w for mie za ba wy. Co dzien nie trze -
ba by ło pójść do po miesz cze nia ze sprzę -
tem i przy go to wać swój ze staw nur ko wy, a

na stęp nie prze cho dzi li śmy na tak zwa ne
po le nur ko we. Po za obo wiąz ka mi zwią za -
ny mi z roz ło że niem sprzę tu i je go skrę ce -
niem, dzie ci mia ły peł ne gło wy sza lo nych
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po my słów a uśmie chy nie scho dzi ły z ich
bu zi. Wra że nia po pierw szym zej ściu pod
wo dę by ły nie do opi sa nia. Jed ni nie na dą -
ży li z mó wie niem ja kie to ry by wi dzie li, a
in ni jak tam jest ma gicz nie i chcą jesz cze i

jesz cze. Dla piąt ki dzie ci to by ło pierw sze
wej ście pod wo dę w ży ciu, a dla trój ki przy -
po mnie nie umie jęt no ści. Ka żda z tych grup
by ła bar dzo dziel na i wie czo rem prze la ła
swo je wra że nia na pa pier. 

Co dzien nie nur ko wa nia koń czy ły się
skła da niem sprzę tu do skrzyń, po tem roz -
wie sza niem go w su szar ni oraz omó wie -
niem wy ko na nych nur ko wań. Ka żdy miał
oka zję opo wie dzieć, co dla nie go by ło naj -
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faj niej sze i naj bar dziej się po do ba ło. Po
obie dzie był czas na od po czy nek i za ka -
żdym ra zem zwięk szał się o mi nut kę, we -
dług za sad pa na Ta de usza. Po po łu dnia

spę dza li śmy na ró żnych grach i za ba wach,
jak tyl ko po go da nam po zwa la ła. Gra li śmy
w pił kę, w siat kę a na wet uda ło nam się po -
pły wać w je zio rze bez pia nek. 

Mi mo ano ma lii po go do wych po je cha li -
śmy w kil ka faj nych miejsc, ta kich jak park
li no wy, aqu apark czy sie dzi ba su wal skie go
WOPR. Ze wzglę dów at mos fe rycz nych po -
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wsta ło ha sło na sze go obo zu – „NIE SPO -
DZIAN KA”, któ re ide al nie od po wia da ło na
wszyst kie py ta nia: Co na obiad? Gdzie je -
dzie my? Ja ka bę dzie ju tro po go da? Wraz ze

zdo by wa ną wie dzą nur ko wą przy cho dzi ła
co raz więk sza od po wie dzial ność. Mło dzi
nur ko wie po ko ny wa li swo je ba rie ry i ma łe
re kor dy. Jed ni za nu rza li się głę biej, a in ni

mo gli po zo stać pod wo dą dłu żej. Jed nym z
pod wod nych wy zwań by ło opa no wa nie
pły wa nia ze sku te rem. Pod ko niec obo zu
cze ka ła oczy wi ście nie spo dzian ka, czy li
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mi sja zna le zie nia pod wo dą skrzy ni ze skar -
ba mi, ale to, co tam dzie ci zna la zły, to już
jest słod ka ta jem ni ca... Wspól nie spę dza ny
czas zbli żał, a re zy gna cja z uży wa nia elek -
tro ni ki tyl ko udo wod ni ła, że da się ba wić
ra zem jak daw niej, bie ga jąc po po dwór ku
z ban dą przy ja ciół. Obóz nur ko wy, jak to

daw no te mu by wa ło, za koń czył się chrztem
na płe two nur ka. Ka żdy z mło dych nur ków
mu siał uła ska wić Nep tu na i po pro sić o wy -
da nie li cen cji oraz pa so wa nie na płe two -
nur ka. Za ba wy by ło co nie mia ra, mi mo
pa da ją ce go desz czu a ro dzi ce, któ rzy od -
wie dzi li swo je po cie chy by li za chwy ce ni

ca łym przed się wzię ciem. Był to je den z naj -
przy jem niej szych wy jaz dów ja ki or ga ni zo -
wa li śmy. Ma my na dzie ję, że w przy szłym
ro ku bę dzie nas co raz wię cej a za baw i wy -
cie czek na na szej wspa nia łej Su walsz czyź -
nie nie za brak nie.

Ewa Dru cis
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Choć płe two nur kiem nie daw no się sta łam,
Ca łym ser cem w tej pa sji się za ko cha łam.
Pły wać chcę wszę dzie, z ka żdym, bez ustan ku,
Rzecz to dla mnie lep sza niż ka wa o po ran ku.

Pod wod ny świat mnie ży wo in try gu je
Sta le się w tym kie run ku edu ku ję,
O tech ni ce czy tam sa me mą dre zda nia
Bo chcę być wnet mi strzy nią nur ko wa nia.

Po go dzi nach pod wod ne zdję cia prze glą dam
Fau nę i flo rę przez obiek tyw pod glą dam
Aby spe cem zo stać w swej dzie dzi nie
Wte dy mnie nic cie ka we go nie mi nie.

I tak zo sta łam nur ko wym pa sjo na tem
Co pod wo dą więk szość cza su spę dza la tem
Ży cie w głę bi bacz nie ob ser wu jąc
I wszyst ko wo kół w pa mię ci uj mu jąc.

Ka żdy dzień spę dzo ny z bu tlą pod wo dą
Był dla mnie wy ma rzo ną na gro dą
Za trud wło żo ny w wie dzy zdo by wa nie – 
Go dzi ny spę dzo ne z no sem w ekra nie.

I tak po szu ki wa nia nur ko wisk się za czę ły
One mój czas w peł ni po chło nę ły
Bo nur ko wać gdzieś da lej chcia łam
Choć w pierw szej chwi li o Za krzów ku my śla łam.

Wakacyjny konkurs Nuras.info

Rzecz o nurkowaniu
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Od sło wa do sło wa na Mal cie my śli sku pi łam
I w go dzi nę bi le ty na Go zo za ła twi łam.
Tak roz po czę ła się wspa nia ła przy go da
Nie sa mo wi ta ni czym Sło wia nek uro da.
Ka żdy nu rek na Mal cie znaj dzie coś dla sie bie
A nur ku jąc tu bę dzie mu jak w nie bie.
Część kil ka wra ków na dnie w za chwyt wpra wi
In nych bo gac two ja skiń, prze smy ków uba wi.

Jest na to miast jed no miej sce wy jąt ko we
Dla nur ków ta kich jak ja nie tu zin ko we.
Mo wa tu o ko mi nie rzad ko spo ty ka nym
Przez na tu rę nur kom na Go zo od da nym.

Przy Blue Ho le tu ry stów du żo prze by wa
Bo chcą zo ba czyć jak się prze zeń prze pły wa.
Ma on aż szes na ście me trów wy so ko ści
I swą wy jąt ko wo ścią pod bi ja ser ca go ści.

Cud ten na tu ry licz ne gru py eks plo ru ją
Fre edi ve rzy rów nież na bez de chu w nim nur ku ją.
Tłocz no tam nie tyl ko w se zo nie by wa
Głę bia ta wie le ta jem nic skry wa.

I choć dro ga na miej sce by wa cza sem trud na
A wy ciecz ka ta ze sprzę tem jest żmud na
To wy si łek ów zde cy do wa nie się opła ca
Bo ka żda chwi la tu wspo mnie nia wzbo ga ca.

Za nu rza jąc się w głę bi ze swym part ne rem
Je steś za pew ne nur ko wym ko ne se rem
Któ ry pięk nych wi do ków pod wo dą szu ka
I nie strasz na mu żad na pod wod na lu ka.
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Scho dząc na szes na ście nur ko wych me trów
Cie sząc się ma są prze by tych ki lo me trów
Pa trząc w gó rę wi dzisz tyl ko bez kres wo dy
Któ ra wła śnie sta wia Ci prze szko dy.

Pa trząc tak przez chwi lę, nur ku jąc w za chwy cie
My ślisz so bie – za praw dę pięk ne jest ży cie!
I mi mo że co raz głę biej i głę biej się znaj du jesz
Ka żdą chwi lę w pa mię ci łap czy wie uj mu jesz.

A gdy kom pu ter wła ści wą głę bo kość po ka że
I ob raz z po wierzch ni ta kże się za ma że
Twym oczom uka żą się głę bin da ry
In try gu ją ce ni czym wspa nia łe cza ry.

Wie le dróg pod wod nych tu taj wy brać mo żna
Choć ka żda z nich po win na być ostro żna
Bo otwar te mo rze tuż za ro giem czy ha
I ka żda ry ba tu przed nur kiem czmy cha. 
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Naj pięk niej sza tu tra sa nur ko wa bez wąt pie nia
Pro wa dzi wzdłuż cu dow ne go wznie sie nia
Któ re kie dyś nad wo dą tu ry stów za chwy ca ło
Te raz nur kom atrak cji do star cza nie ma ło.

Sta re Azu re Win dow to te raz pi ra mi dy pod wod ne
Ni czym z Egip tu bu dow le sta re, swo bod ne
Ka żde go z nur ków swą pro sto tą za chwy ca ją
I pły nąć da lej przed sie bie nie po zwa la ją.
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Przy sta nek przy nich jest wręcz obo wiąz ko wy
Gdyż jest to na Go zo na by tek względ nie no wy
Po wsta ły z po przed nie go dzie ła na tu ry
Któ re znik nę ło za spra wą wi chu ry.

Być mo że ży cie tu zu peł nie no we po wsta nie
I czas fau ny i flo ry przy Blue Ho le na sta nie
Co nur ków na Mal tę jesz cze bar dziej przy cią gnie
A fa la tu ry stów w to miej sce nad cią gnie.

Po zo sta wia jąc pi ra mi dy no we za so bą
Pły nąc wciąż da lej z wy bra ną oso bą
Nie spo sób na na tu rę nie zwró cić uwa gi
Prze cież jest to spra wa naj wy ższej wa gi.

Wy pły wa jąc z pod wod nych licz nych ko ry ta rzy
A ka żde mu z nas prze cież ta pod róż się ma rzy
Wy pły wa my na mo rze zim ne, otwar te
Hen da le ko nie bie skie, po ho ry zont roz dar te.

W tym raj skim miej scu gra nic już nie ma - 
Po cząt ku ją ce go nur ka mo że zjeść tre ma
Że ze wsząd głę bo ka wo da ota cza
Ta myśl nie jed ne go wod ni ka przy tła cza.

Ów myśl w gło wie sie dzi, jest cią gle obec na
Mi mo iż pod róż ta nie jest ko niecz na,
To fa scy na cja pod wod nym świa tem wy gry wa -
Nu rek pły nie da lej, do świad cze nie zdo by wa.

Nie ste ty wy pra wa trwa tyl ko chwi lę
Gdyż w bu tli po wie trza zo sta je na mi lę
Czas za wró cić, na po wierzch nię się wy nu rzać
I zbyt nio nur ko wa nia te go nie przed łu żać.

Raz jesz cze pięk ną tra sę nur ko wie po ko nu ją
Pod wod ne go ży cia z za chwy tem sma ku ją
Cie sząc się ka żdym głę bo kim od de chem
Co nie sie się w ot chła ni nie sły szal nym echem.
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Dro ga po wrot na smut kiem usła na
Na Go zo nur ko wać chce się aż do ra na
Naj le piej z wo dy w ogó le nie wy cho dzić
No we bu tle przy no sić, w wo dzie bro dzić.

Czas po go dzić się z okrut nym lo sem
Wy pły wać na po wierzch nię idąc za cio sem
Tym ra zem po pra wej pi ra mi dy mi ja jąc
I ma łe ryb ki nie śpiesz nie za cze pia jąc.

U stóp Blue Ho le już się zna leź li śmy
Ca łą dro gę w mig po ko na li śmy
Te raz już na swą ko lej do wyj ścia cze ka my
Pod wod nej przy go dzie na ko niec ma cha my.

Nu rek za nur kiem raz po raz się wy nu rza
Ka żde mu z nich mi na się rap tem roz ch mu rza
Bo wi dok nad so bą wła śnie uj rze li
I w mo ment z wra że nia onie mie li.
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Bę dąc cał kiem na dnie, pa trząc zaś do gó ry
Uj rzeć mo żna tu taj nad mal tań skie chmu ry
Gdy słoń ce świe ci, przez wo dę prze świ tu je
Nie ziem ską łu nę nad gło wa mi ma lu je.

Wi dok ten ka żde mu dech w pier siach za pie ra
Nie jed ne go nur ka swym pięk nem onie śmie la
Sko ja rze nia z nie bem we mnie wy wo łu je
Wy obraź nię po bu dza, cią gle sty mu lu je.

Czas jed nak obu dzić się, do re alu po wró cić
Z wy ciecz ki swej nur ko wej bez piecz nie za wró cić
Wol no się wy nu rzać, po wie trze wy pusz czać
I pod wod nych wy zwań ni gdy nie od pusz czać.

Na de szła na prze rwę bez piecz na po ra
Wi sieć na pię ciu me trach – to nur ka zmo ra.
W tym cza sie mo żna pły wal ność po ćwi czyć
I ćwi cze nia nur ko we w mig za li czyć.

Wi szą więc nur ko wie grzecz nie obok sie bie
Pa trząc w gó rę czu ją się jak anio ły w nie bie
Wo kół nich wo da i ko mi na ścia ny
Ka żdy po zo sta je za in try go wa ny.

Ze gar czas od mie rza, mi nu ty od li cza
Zmie nia raz po raz nur ko wa nia ob li cza
Za mo ment bez piecz nie nu rek się wy nu rzy

I oczy od słoń ca nie spo koj nie zmru ży.

Ko niec! Do po wierzch ni czas się zbli żyć
Ci śnie nie wo kół sie bie po ra lek ko ob ni żyć
Gło wę wnet wy nu rzyć, jac ket na peł nić
Bra ki w po wie trzu szyb ko uzu peł nić.

Na po wierzch ni słon ko pięk nie w bu zię świe ci
Cie szą się z po go dy ta kże ma łe dzie ci
A mnie co raz bar dziej smu tek na cho dzi
Bo po ra po nur kach z wo dy wy cho dzić.

Moc wra żeń Blue Ho le ka żde mu do star cza
Na pro ble my jest to ma szczę śli wa tar cza
Tak bar dzo wró cić do wo dy już bym chcia ła
I ko lej ne go nur ka naj chęt niej bym da ła.

Po ten cjał nur ko wy na Go zo jest ogrom ny
Ka żdy nu rek jest tu z wra że nia nie przy tom ny
Bo moc mo żli wo ści wy spa przed nim otwie ra
Tu brak nur ko wych atrak cji ni ko mu nie do skwie ra.

I choć w ser cu czu ję smu tek, wzbie ra ją cą tę sk no tę
Wiem, że na nur ko wa nie mam co raz więk szą ocho tę
I po raz ko lej ny na Go zo przy je chać wręcz mu szę
Gdyż to tu taj zo sta wi łam swą nur ko wą du szę!

Aga ta Ki cia
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CENTRUM NURKOWE CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a

40-570 Katowice

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

tel. kom. Paweł: 602 619 807

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl

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

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

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

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

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

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.hydrozagadka.pl
http://www.lofoten-diving.com
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Tre ning bez de cho wy pro wa dzi do
wy ra bia nia na wy ku wstrzy my wa nia
od de chu pod wo dą, co jest oczy wi -
ście pro stą dro gą do ba ro trau my
płuc. Bez wzglę du na to, co po wie
in struk tor pro wa dzą cy ten tre ning, na
na wy ki nie ma moc nych i w sy tu acji
awa ryj nej wyj dą one na jaw i tak. 

Dłu go trwa ły tre ning bez de cho wy był kie -
dyś sto so wa ny ja ko wy peł niacz kur sów nur -
ko wa nia. W daw nych cza sach, np.
kil ka na ście lat te mu, nie by ło pod do stat -
kiem sprzę tu i nie wszy scy mo gli nur ko wać
w apa ra cie ty le ile chcie li, a prze cież cze -
goś trze ba by ło na kur sach uczyć. Pły wa ło
się więc ki lo me tra mi po po wierzch ni, ro -
biąc też dość dłu go trwa łe ćwi cze nia w nur -

ko wa niu z za trzy ma nym od de chem. Tak
wy szko le ni nur ko wie by li co praw da do -
brze przy go to wa ni do nur ko wa nia w apa -
ra cie, ale to dla te go, że po pierw sze
wstęp na se lek cja kan dy da tów na kur sy by -
ła sil niej sza niż te raz, a po dru gie dla te go,
że tre ning bez de cho wy trwał wte dy rze czy -
wi ście bar dzo dłu go – tak dłu go, że u nur -
ków oprócz na wy ków po ja wi ła się ta kże
świa do mość te go co ro bią. Przy zna ję, że to
bez cen na war tość, że by nu rek w ka żdej sy -
tu acji wie dział co ro bi, ale war tość ta po ja -
wia się do pie ro po rze czy wi ście bar dzo
dłu gim, na przy kład trwa ją cym rok, szko le -
niu. Na to miast błę dem jest ta ki tre ning bez -
de cho wy, któ ry jest krót szy i do
wy kształ ce nia się tej świa do mo ści nie zdą -
ży jesz cze do pro wa dzić, ale za to jest wy -

star cza ją co dłu gi, że by zdą żył do pro wa dzić
do wy kształ ce nia sa mych tyl ko na wy ków.
Czy li al bo trze ba się rze czy wi ście bar dzo
dłu go i świa do mie uczyć nur ko wa nia z za -
trzy ma nym od de chem, za nim się przej dzie
na nur ko wa nie w apa ra cie, al bo trze ba z
tre nin gu na za trzy ma nym od de chu w ogó -
le zre zy gno wać. Błę dem są for my po śred -
nie, czy li szko le nie z za trzy ma nym
od de chem „tak tro chę”, bez re flek sji i świa -
do mo ści te go, co się ro bi wła sne mu apa ra -
to wi na wy ko we mu.

Nur kom, któ rzy nur ko wa li z za trzy ma -
nym od de chem, a te raz chcą nur ko wać w
apa ra cie, lub chcą rów no le gle upra wiać
obie te dys cy pli ny, po le cam okre so we ćwi -
cze nia tzw. wyj ścia z wy plu tym ust ni kiem.
To ćwi cze nie – po le ga ją ce na wy nu rze niu z

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Stosowanie niekontrolowanego
treningu bezdechowego jest błędem
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wy ko ny wa niem cią głe go wy de chu w sy tu -
acji, gdy nu rek nie ma au to ma tu od de cho -
we go w ustach – jest spo so bem na
wy kształ ce nie po praw ne go na wy ku nie -
wstrzy my wa nia od de chu pod czas wy nu rze -
nia. Jest to od po wied nik ćwi cze nia
„wy do by cie nie przy tom ne go bez uży cia ka -
mi ze lek”, któ re po le ca łem nur kom pły wa -
ją cym pod wo dą żab ką.

W przy pad ku nur ko wań z uży ciem sprę -
żo ne go po wie trza ja ko czyn ni ka od de cho -
we go zda rza ją się nie kie dy bó le gło wy po
nur ko wa niu. Spo wo do wa ne są ła god ną po -
sta cią hi per kap nii (za tru cia dwu tlen kiem
wę gla), gdy nu rek dłu go wstrzy mu je od -
dech pod wo dą pod czas nur ko wa nia w
apa ra cie. Zda rza się to zwłasz cza u osób,
któ re prze szły wcze śniej tre ning w nur ko -
wa niu z za trzy ma nym od de chem i wstrzy -
mu ją od dech od ru cho wo, nie zda jąc so bie
z te go spra wy. Bó le te ra czej nie wy stę pu ją
po nur ko wa niach z uży ciem ni tro xu ja ko
czyn ni ka od de cho we go. Trze ba jed nak
zwró cić uwa gę, że dłu go trwa łe wstrzy my -
wa nie od de chu pod czas nur ko wa nia w
apa ra cie jest złym na wy kiem od de cho wym
i naj le piej by ło by od uczyć się go – bez
wzglę du na to, czy nur ku je się na ni tro xie,

czy na zwy kłym po wie trzu.
Sto so wa nie „wy ści gów” na kur sach jest

błę dem
Ab so lut nym skan da lem jest prze pro wa -

dza nie na kur sach ja kichś „wy ści gów” nur -
ków, któ rzy in dy wi du al nie pły wa ją po
po wierzch ni na czas i jesz cze po tem szczy -
cą się, kto od ko go był szyb szy. Upra wia -
nie ta kich prak tyk pseu dosz ko le nio wych to
praw dzi wy kij w szpry chy nur ko wa nia part -
ner skie go i ucze nia nur ków wza jem nej tro -
ski o sie bie. Osta tecz nie, gdy by ja kiś
szko le nio wiec chciał rze czy wi ście spraw -
dzić, ja ka jest fi zycz na wy dol ność szko lo -
nych przez nie go nur ków, po wi nien ro bić
te wy ści gi w pa rach. Po wi nien wte dy do -
brać nur ków w pa ry lo so wo, że by ni ko go
nie ura zić i w ta kich pa rach, przy na ka za nej
sta ran nej ase ku ra cji i trzy ma niu się bli sko
sie bie, ewen tu al nie tę fi zycz ną wy dol ność
spraw dzić. Mo żna jed nak, i mo im zda niem
na le ży, ro bić to w ogó le ina czej, a mia no -
wi cie ćwi czyć ho lo wa nie nie przy tom ne go
lub zmę czo ne go part ne ra po po wierzch ni
na dy stan sie kil ku dzie się ciu czy stu, a na -
wet kil ku set me trów. Wte dy rze czy wi ście
mo żna ro bić to na czas, po rów ny wać ze so -
bą wy ni ki w spo sób su ge ru ją cy coś na

kształt spor to wej ry wa li za cji po mię dzy ćwi -
czą cy mi i bez tru du wy ćwi czyć lub spraw -
dzić fi zycz ną kon dy cję nur ków, bez
ła ma nia za sa dy wza jem nej tro ski, a na wet
przy wzmoc nie niu tej za sa dy! Tech ni ka
pły wa nia w płe twach, gdy by by ła nie pra wi -
dło wa i nie efek tyw na też prze cież wyj dzie
na jaw, więc od pa da ar gu ment, że tyl ko so -
lo we wy ści gi do brze ją spraw dza ją.

To masz Stru gal ski

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

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

http://www.adwokat.strugalski.pl
http://www.adwokat.strugalski.pl
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
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Czę sto sły szę sfor mu ło wa nie „au to -
mat tło ko wy”, co wy ja śnia po dob no
wszyst ko. Nie ste ty nie wy ni ka z nie -
go wie le, bo to do syć sze ro ka gru -
pa kon struk cji. Znaj dą się w niej
re duk to ry: współ bie żne, prze ciw bie żne,
od cią żo ne i nie od cią żo ne, wszyst kie
mo gą być ste ro wa ne mem bra ną, su -
chą ko mo rą czy też in ny mi ty pa mi
ukła dów ste ru ją cych.

Wszyst kie tło ki wy mon to wa ne z ró żnych
au to ma tów, do dat ko wo ka żdy z in nej kla -
sy. Bra ku je jesz cze jed ne go, nie ste ty tam ten
re duk tor nie da się ro ze brać.

Kon struk cje au to ma tów od de cho wych
mu szą być wy god ne pod czas użyt ko wa nia,
czy li speł niać wa run ki ja kie wy mu sza czło -
wiek, jest to do dat ko wo skom pli ko wa ne
prze by wa niem pod wo dą, któ ra ma du żą
gę stość i do cho dzą do te go ró żni ce ci śnień.
Tym frag men tem uwa run ko wań nie bę dę
się jed nak zaj mo wał, jest spo ro li te ra tu ry na
ten te mat, głów nie w ję zy ku an giel skim.

Zaj mij my się naj prost szym pierw szym
stop niem – nie od cią żo nym, współ bie żnym
Taj fu nem cze cho sło wac kim. By ły eg zem -
pla rze wy ko na ne po praw nie i ten z chro po -
wa ty mi po wierzch nia mi, któ ry po tra fi się
nie do my kać.

Od krę co ny koł pak chro nią cy tłok – stro -
na le wa i wnę trze za wo ru nad mia ro we go –
pierw szy plan.

Roz krę co ny i uło żo ny pra wie w ko lej no -
ści skła da nia, stro na pra wa – po łą cze nie z
bu tlą i z le wej stro ny gniaz do za wo ru, da lej
gwint do wkrę ce nia w za wór bu tli (od wró -
co ny do zdję cia), kor pus 1 stop nia, tłok i za
nim sprę ży na z pod kład ką, któ rych ilość i
gru bość zmie nia usta wio ne ci śnie nie. Koł -

Pierwszy stopień tłokowy, ale jaki...
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pak po sia da otwo ry, że by wo da mo gła na -
ci skać na tłok i zmie niać wyj ścio we ci śnie -
nie.

Ele men ty za wo ru upu sto we go.

Gniaz do za wo ru upu sto we go, na do le
zło żo ny za wór, sprę ży na i grzy bek za wo ru
z gu mo wym uszczel nia czem.

Fot powyżej obok – le wa stro na – szcze -
li wo w tło ku, pra wa – gniaz do za wo ru, ci -
śnie nie pra cy te go 1 stop nia to 300 at.

Pierw szy sto pień Se eman nie miec ki, kon -
struk cja ba zu je na roz wią za niu Scu ba pro.
Le wa stro na – gło wi ca ob ro to wa z wyj ścia -
mi ci śnie nia zre du ko wa ne go Tłok z prze -
pły wem we wnętrz nym, sprę ży na i pod kład-
ki re gu la cyj ne – żół te. Kor pus z otwo ra mi
dla wo dy i wyj ścia mi wy so kie go ci śnie nia,
też po łą cze nia z bu tlą, szcze li wo gniaz da
za wo ru.

Fot powyżej obok – od krę co na gło wi ca i
od krę co ne czę ścio wo szcze li wo.

Le wa stro na – dol na kra wędź tło ka prze -
pły wo we go, pra wa stro na – szcze li wo.

Fot. na następnej stronie – tłok opar ty o
szcze li wo, tak wy glą da to pod ci śnie niem.
Jak dzia ła ta ki re duk tor? Cien ka część tło ka
wcho dzi do ko mo ry wy so kie go ci śnie nia,
jest uszczel nio ny O -rin giem, mo że się prze -
su wać. Gdy ci śnie nie wy no si ze ro, sprę ży -
na znaj du ją ca się w po gru bio nej czę ści
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tło ka od ry wa tłok od szcze li wa, po zo sta je
otwar ty. Gdy od krę ci my bu tlę, ci śnie nie ro -
śnie i przez tłok pod no si ci śnie nie w ob ro -
to wej gło wi cy, wę żu, na dru gim stop niu i
in nych od bior ni kach: skrzy dło, octo pus itd.
Jak już wzro śnie, to prze su wa tłok ugi na jąc
sprę ży nę i za my ka do pływ. Ja kie są głów ne
wa dy tej kon struk cji? Ma ła śred ni ca tło ka
wy mu sza więk sze wa ha nia ci śnie nia, bo ró -
żni ce mu szą być więk sze, że by otwie rać i
za my kać. Mi mo że to wa riant od cią żo ny,
po sia da rów nież za le żność od ci śnie nia za -
si la ją ce go w mniej szym stop niu niż wa riant
nie od cią żo ny.

Au to mat Man ta, na stęp ca Mar li na. Ten
ostat ni był pierw szym od cią żo nym au to ma -
tem od de cho wym, na stęp ca za cho wał tę
ce chę oraz ła twość i pre cy zję re gu la cji ci -
śnie nia mię dzy stop nio we go. 

Pro du cen tem Mar li na by ły Za kła dy Me -
cha ni ki Pre cy zyj nej Gdańsk, pro du cent
sprzę tu nur ko we go od lat sześć dzie sią tych
do lat osiem dzie sią tych. 

Tak za koń czył się owoc ny etap pro duk cji
sprzę tu nur ko we go. Ko lej ny etap to UAN i
Fa ser z kon struk cja mi nie co ar cha icz ny mi,
tam za mknię to pro duk cję w la tach dzie -
więć dzie sią tych.

Wi dok ogól ny nie skrę co ne go au to ma tu,
wi docz ne są gniaz da wyj ścio we dla wy so -
kie go ci śnie nia i zre du ko wa ne go 3 szt. Mar -
lin nie po sia dał do dat ko wych wyjść.

Ro ze bra ny au to mat: koł pak z otwo ra mi
dla wo dy, ma ły tło czek ukła du od cią że nia
głów ne go tło ka. Na do le pod ma łym O -rin -
giem wi docz ny otwo rek do star cza ją cy po -
wie trze nad tłok, znaj du je się nad
we wnętrz nym O -rin giem uszczel nia ją cym
ma ły tło czek, two rząc we wnętrz ną ko mo rę
od cią że nia 1 stop nia, dzia ła ją cą do kład nie
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tak sa mo jak w dru gich stop niach au to ma -
tów Apeks. Da lej sprę ży na i pod kład ka, kor -
pus au to ma tu, wi docz na we wnętrz na
ko mo ra ci śnie nia zre du ko wa ne go, w któ rą
wcho dzi tłok i je go mniej sza śred ni ca,
uszczel nia na ma łym O -rin giem. Prze strzeń
pod tło kiem ze sprę ży ną jest za la na wo dą,
dzię ki te mu przy za nu rza niu wpły wa to na
zmia ny ci śnie nia wyj ścio we go. Da lej gniaz -
do za wo ru 1 stop nia z otwor kiem po przecz -
nym, że by do star czyć wy so kie ci śnie nie do
ma no me tru, wej ście do bu tli w ta kiej sa mej
kon struk cji jak w au to ma cie Kaj man, z le -
wy mi gwin ta mi, omó wio ne do kład nie w
po przed nim nu me rze Nu ras.in fo.

Wi docz ne trzy śru by re gu lu ją ce na cisk
na tłok i zmie nia ją ce ci śnie nie zre du ko wa -
ne. Mo żna by ło pre cy zyj nie re gu lo wać ci -

śnie nie. Za sa dą re gu la cji by ło wy ko ny wa -
nie ob ro tów ka żdej ze śrub o ta ki sam kąt,
że by nie po wo do wać nie sy me trycz ne go
ob cią że nia tło ka, co wy mu sza ło by ocie ra -
nie me tal -me tal.

Od wrot na stro na kor pu su, w któ rej są wi -
docz ne śrub ki re gu la cyj ne, był do nich do -
stęp po od krę ce niu na kręt ki z le wym
gwin tem. Wi dzi my rów nież gniaz do za wo -
ru, któ re jest umiesz czo ne w ma łym otwo -
rze kor pu su.

Obok wi dzi my, gdzie jest umiesz czo ne
gniaz do za wo ru. Ten ele ment od krę ca my i
mo że my re gu lo wać ci śnie nie.

W koł pa ku znaj du je się tłok ra zem z we -
wnętrz nym tło kiem, wi docz ny jest rów nież
ma ły otwo rek w szcze li wie, dzię ki nie mu
po wie trze prze do sta je się do ko mo ry ukła -
du od cią że nia. Po nie waż ci śnie nie w bu -
tlach zmie nia się w sze ro kich gra ni cach
0-200 at czy 0-300 at, w no wych kon struk -
cjach da je to za kres zmian na ci sków 0-21,2
kG czy li 0-212 N, war to ści ob li czo ne dla
300 at, co przy śred ni cy tło ka da je 29 mm,
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po wo du je to zmia ny ci śnie nia mię dzy stop -
nio we go o 3,2 at. Zbyt du żo, dla te go wpro -
wa dzo no ukła dy od cią że nia, że by
zni we lo wać tak du że wa ha nia za le żne od
zmian ci śnie nia za si la ją ce go.

Wi dzi my ele men ty ko mo ry od cią ża ją cej:
we wnętrz ny tło czek (nie ostry), tłok ze
szcze li wem i otwor kiem, rów nież gniaz do
za wo ru i od ci ski na szcze li wie. Wi dzi my
dwa od ci ski, co ozna cza, że po za ło że niu
no we go szcze li wa, nie po win ni śmy roz bie -
rać stop nia. Mar lin i Man ta umo żli wia ły re -
gu la cję bez roz bie ra nia. Obec nie przy
ser wi so wa niu wy mie nia się czę ści i po spra -
wie, kie dyś nie ste ty nie by ło to ta kie oczy -
wi ste.

Po now nie te ele men ty i do brze wi docz ny
otwo rek do star cza ją cy po wie trze nad tłok.

Ko lej ny przy kład, nie ste ty sprzęt stra żac -
ki, lecz ma ład nie wy ko na ne od cią że nie,
du żo prost sze niż w Apek sie, ba zu jąc na ta -
kim sa mym wa rian cie od cią że nia.

Wi dok ogól ny, pod czar ną osło ną za wór
nad mia ro wy, za nim zde mon to wa ny układ
gwizd ka, ma no metr wkrę co ny w kor pus
mo że być na ela stycz nym wę żu i wyj ście
ci śnie nia zre du ko wa ne go.

Sto pień ro ze bra ny: po kry wa re gu la cyj na
z otwo ra mi dla wy rów na nia ci śnień, w tę
prze strzeń wcho dzą dwie sprę ży ny, zwi nię -
te w prze ciw ne stro ny (roz wią za nie sto so -
wa ne od lat w Dra eger czy Au er, gdy by
pę kła jed na, au to mat dzia ła na dal), tłok
skrę co ny z grzyb kiem za wo ru z tłocz kiem
od cią że nia, na nim dysk szcze li wa, peł nią -
cy funk cję gniaz da za wo ru. 

Wnę trze re duk to ra z głów nym to rem po -
wie trza i mniej szy otwór do za wo ru nad -
mia ro we go. We wnątrz kor pu su wi docz ny
pier ścień osad czy.
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Ele men ty ukła du re duk cyj ne go na pierw -
szym pla nie: za kręt ka tyl na, za mknię cie ko -
mo ry wy so kie go ci śnie nia z dwo ma
we wnętrz ny mi O -rin ga mi. Po wi nien być
też ze wnętrz ny, ale po zo stał tyl ko ro wek.
Mię dzy szcze li wem a od cią że niem i za -
mknię ciem ma my ko mo rę wy so kie go ci -
śnie nia, do pro wa dze nie po wie trza z bo ku
wi docz ne na kor pu sie w tle, za kręt ka za wo -
ru, tłok z do krę co nym tłocz kiem i in ne ele -
men ty.

Obok wnę trze re duk to ra z od krę co nym
tło kiem, jak wi dzi my, re duk tor po sia da
dwie sprę ży ny, mo że pra co wać z jed ną,
lecz dla bez pie czeń stwa za sto so wa no dwie,
dzię ki te mu zaj mu je my ma ło miej sca.

Wi dzi my otwar ty za wór, po wie trze nie
mu si wy ko nać ty le za krę ta sów jak w 1 stop -

niach Apeks, do dat ko wo ma my uszczel nie -
nie na sto żko wej po wierzch ni grzyb ka za -
wo ru. Dzię ki te mu ma my pew ne i pro ste w
skła da niu po łą cze nie. Ma te riał gniaz da za -
wo ru peł ni funk cję uszczel nie nia ko mo ry
wy so kie go ci śnie nia.

Wspo mi na łem o tym, jak dzia ła od cią że -
nie, tu są wpro wa dzo ne do dat ko we re gu la -
cje. Je śli po wierzch nia za wo ru jest
do kład nie rów na po wierzch ni ukła du od -
cią że nia, to układ za cho wu je się neu tral nie.
Lecz cza sem war to wpro wa dzić asy me trię i
ce lo wo prze su nąć cha rak te ry sty kę w stro nę
za wo ru czę ścio wo od cią żo ne go. Ta kie roz -
wią za nie wpro wa dzo no w tym re duk to rze,
śred ni ca szcze li wa to 3,2 mm, tłok ma tyl -
ko 3 mm. Da je to ma łe wa ha nia ci śnie nia,
lecz eli mi nu je ko niecz ność za sto so wa nia
sprę żyn ki do ci ska ją cej za wór. Prze ciw bie -
żny sam się do ci ska. Tu taj do dat ko wo jest
skrę co ny z tło kiem, czy li gdy by by ła nie -
szczel ność, to moc niej do ci ska szcze li wo,
co ją za my ka. Cha rak te ry sty kę za wo ru
współ bie żne go mo żna rów nież uzy skać
sto su jąc grub szy tłok od cią że nia. Bę dzie to
układ prze ciw bie żny, lecz za cho wa nie mo -
że my zmie niać, lub re gu lo wać za kres od -
cią że nia.
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Jak już wie my, ma my za wo ry nie od cią -
żo ne i od cią żo ne, na le ży do te go do dać
jesz cze sło wo sta tycz nie. Po win ni śmy po -
słu gi wać się sfor mu ło wa niem za wór od cią -
żo ny sta tycz nie. Ko lej nym kro kiem są
za wo ry od cią żo ne sta tycz nie i dy na micz -
nie, zwy kle sto su ją ce po łą cze nie za wo rów
współ bie żne go i prze ciw bie żne go. Jest to
sto so wa ne w ukła dach hy drau licz nych, ich
głów ną wa dą jest więk sza nie szczel ność,
dla te go nur ko wa nie nie się ga do ta kie go po -
zio mu od cią że nia. Za le tą jest ni ższy po -
ziom kom pli ka cji i więk sza szczel ność.

Po ka za ne re duk to ry na le żą do ukła dów,
w któ rych nad ci śnie nie po zo sta je do syć sta -
łe, su cha ko mo ra z nie rów ny mi po wierzch -
nia mi efek tyw ny mi wpro wa dza za le żność
nad ci śnie nia rów nież od głę bo ko ści, co po -
pra wia wy da tek au to ma tów od de cho wych.
Lecz wy ma ga to grun tow nej wie dzy, pod -
sta wo wa pu bli ka cja któ rą po le cam: „Sa mo -
dziel ne Po wietrz ne Apa ra ty Nur ko we” Jan
Hisz pań ski Wy daw nic two Mor skie 1966 r.
Bez te go fun da men tu roz bie ra nie i skła da -
nie au to ma tów od de cho wych jest grą w ro -
syj ską ru let kę, w któ rą gra ją na wet oso by ze
stop nia mi in struk tor ski mi czy IT. Za sto so -
wa nie re duk to ra ze zmie nia ją cym się ci -

śnie niem mię dzy stop nio wym do współ pra -
cy z elek tro za wo rem prze ciw bie żnym, bez
za wo ru nad mia ro we go i wie dzy o za kre sie
pra cy elek tro za wo ru? Ta kie roz wią za nie
jest sto so wa ne, tyl ko w ni ższym za kre sie, a
my na re kord idzie my, 300 łup nie my, bez
spraw dze nia sprzę tu i zro zu mie nia...

Ry szard Czar nec ki

http://www.speleonurkowanie.com
http://www.deepadventure.pl
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Wakacyjny konkurs Nuras.info
Główna nagroda - SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ - już czeka w redakcji na ZWYCIĘZCĘ!
Do wygrania są również latarki nurkowe LED, lusterka oraz inne cenne nagrody.
Jak ją zdobyć?
Wystarczy opisać swoje najwspanialsze nurkowanie, podzielić się podwodnymi emocjami i wrażeniami z głębin, które okazały się czarujące,
zaskakujące, przerażające, a z pewnością warte tego, by tam powrócić.

Jak powinien wyglądać konkursowy artykuł?
Prasa cyfrowa nie zna ograniczeń, więc tekst może zawierać dowolną ilość znaków, nie mniejszą jednak niż 1000 słów. Koniecznie dołącz dobrej
jakości fotografie, które nie tylko podniosą walory tekstu, ale również przybliżą Cię do NAGRODY GŁÓWNEJ. Możesz dołączyć także film!

Gdzie i w jakim terminie należy przesłać artykuł?
Konkurs trwa przez całe wakacje, więc relacje można wysyłać najpóźniej do 31 sierpnia 2017.
Komplet materiałów prześlij przez naszą stronę: h6p://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
W razie problemów lub wątpliwości skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@nuras.info

Czy wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na łamach NURAS.INFO?
Na łamach Magazynu zamieścimy wszystkie prace konkursowe zaakceptowane przez Grono Redakcyjne.

W jaki sposób zostanie wyłoniony ZWYCIĘZCA?
Spośród wszystkich opublikowanych na łamach Nuras.info artykułów GŁÓWNĄ NAGRODĘ otrzyma autor najciekawszej relacji wybranej przez
Redakcję i Współpracowników Magazynu, przy czym za najlepszą pracę konkursową niekoniecznie zostanie uznane najbardziej egzotyczne
nurkowanie. Równie istotny jest sposób przedstawienia, lekkie pióro i efektowne fotografie.

Kiedy zostanie ogłoszony wynik?
SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ powędruje do ZWYCIĘZCY najpóźniej 30 września.
Przewidziane są również drobne upominki dla autorów kolejnych dwóch najlepszych tekstów.

Naszym Czytelnikom życzymy udanych wakacji

mailto:redakcja@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Hi sto ria apa ra tów Olym pus To ugh
się ga po cząt ku 2009 ro ku, kie dy to
na ryn ku po ja wił się mo del mju - TO -
UGH 6000. Jed no cy fro wa se ria To ugh
TG po ja wi ła się do pie ro w 2012 ro -
ku, a pro du cent przy zwy czaił nas, że
co ro ku na wio snę pre zen tu je ko lej -
ny pro dukt. Nie ste ty w ubie głym ro -
ku nie do cze ka li śmy się no we go
mo de lu i na na stęp cę TG - 4 przy szło
nam cze kać po nad dwa la ta. 

W koń cu ma ja te go ro ku świa tło dzien -
ne uj rzał Olym pus To ugh TG -5, któ ry, jak
się oka zu je, przy niósł nam spo ro zmian w
sto sun ku do po przed ni ka. O ile TG -4 mo -
żna uznać za TG -3 po lek kim li ftin gu, to w
przy pad ku TG -5 ma my do czy nie nia z no -
wą 12-me ga pik se lo wą ma try cą i now szym
pro ce so rem ob ra zo wym Tru ePic ósmej ge -
ne ra cji, co prze ło ży ło się na mo żli wo ści try -
bu wi deo, któ ry ofe ru je te raz roz dziel czość
4K. Jak zmie nia ły się apa ra ty Olym pus se rii

To ugh TG na prze strze ni lat, mo że cie prze -
śle dzić ana li zu jąc za miesz czo ną w ar ty ku -
le ta be lę.

O ile szyb szy pro ce sor oraz no wa ma try -
ca o nie co mniej szej roz dziel czo ści w przy -
pad ku TG -5 na pa wa ją opty mi zmem, to

Olympus Tough TG-5
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po zo sta wie nie sta rej, lek ko zmo dy fi ko wa -
nej obu do wy o wo do od por no ści do 15 me -
trów, sta re go wy świe tla cza i kon struk cji
obiek ty wu, któ ra ma już spo ro lat, po zo sta -
wia lek ki nie do syt.

War to za tem nie co bli żej przyj rzeć się
naj now sze mu To ugh, by móc od po wie -

dzieć na py ta nie, czy war to by ło cze kać na
nie go po nad dwa la ta. Za pra sza my więc do
lek tu ry na sze go te stu.

Jak za wsze w przy pad ku wo dosz czel -
nych kom pak tów, apa rat prze te sto wa li śmy
pod czas nur ko wań w wo dach otwar tych,
bo wiem za nu rze nie się z nim na ba se nie

nie po zwa la na okre śle nie je go rze czy wi -
stych mo żli wo ści. Nur ko wa nia wy ko na li -
śmy w Egip cie, a ta kże w męt nych i
zie lo nych wo dach ka szub skie go je zio ra
Kłod no.

Bu do wa i ja kość wy ko na nia
Pa trząc na TG -5 od ra zu wi dzi my, że kon -

struk to rzy opar li się na pro jek cie obu do wy
zna nej z TG -3 i TG -4. Wpro wa dzo ne zmia -
ny są w za sa dzie ko sme tycz ne i ogra ni cza ją
się do za sto so wa nia nie co więk sze go
uchwy tu na przed niej ścian ce oraz tro chę
prze pro jek to wa nej gór nej kra wę dzi, co jest
wy ni kiem zmie nio ne go ukła du ma ni pu la to -
rów. Pod wzglę dem ja ko ści wy ko na nia TG -
-5 nie od bie ga od po przed ni ków i ma my tu
do czy nie nia z dość so lid nym i sztyw nym
kor pu sem, któ re go po szcze gól ne ele men ty
zo sta ły do brze spa so wa ne.

Na przed niej ścian ce da je się za uwa żyć
jesz cze jed na zmia na, gdyż po ja wił się na
niej przy cisk UNLOCK. Zwal nia on blo ka -
dę pier ście nia chro nią ce go ba gnet do mon -
to wa nia opcjo nal nych kon wer te rów. Jest to
bar dzo do bre roz wią za nie, bo wiem w po -
przed nich mo de lach (nie po sia da ją cych blo -
ka dy) zda rza ło się przy pad ko wo zgu bić
pier ścień.
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Tyl na ścian ka uka zu je nam zna ny z TG -
-4 układ przy ci sków. Na gó rze, w nie co
prze pro jek to wa nej wy pu st ce na kciuk
wkom po no wa no przy cisk roz po czy na ją cy
re je stra cję fil mów wi deo, któ ry te raz w try -
bie pod glą du mo że my rów nież wy ko rzy -
stać do za zna cza nia zdjęć. Znów jest on
dość moc no scho wa ny w głąb, co za po bie -
ga je go przy pad ko we mu na ci śnię ciu, jed -
nak z dru giej stro ny utrud nia na ci śnię cie w
po żą da nym mo men cie.

Kie ru jąc się ni żej znaj dzie my ko ło wy bo -
ru try bów po zwa la ją ce usta wić na stę pu ją -
ce opcje:

Tryb au to ma tycz ny iAU TO,
Tryb au to ma tycz ny P,
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Tryb prio ry te tu przy sło ny A,
Tryb usta wień wła snych C1,
Tryb usta wień wła snych C2,
Tryb wi deo,
Tryb pod wod ny,
Tryb mi kro sko pu,
Tryb sce ny SNC.
Wi dać więc, że w sto sun ku do po przed -

ni ka po ja wił się tryb wi deo, któ ry da je nam
szyb ki do stęp do usta wie nia try bu fil mo we -
go. Do wy bo ru ma my:

Stan dard – tryb Full HD,
4K – fil mo wa nie w roz dziel czo ści 4K,
HD – na gry wa nie w roz dziel czo ści Full

HD z pręd ko ścią 120 kl/s, HD z pręd ko ścią
240 kl/s lub SD z pręd ko ścią 480 kl/s.

Da lej jest już iden tycz nie jak w star szym
mo de lu. Za raz przy wspo mnia nym ko le
znaj dzie my przy cisk IN FO, po zwa la ją cy
zmie niać in for ma cje wy świe tla ne na ekra -
nie, a po ni żej gu zik uru cha mia ją cy tryb
pod glą du zdjęć. Pod nim na tra fi my na wy -
bie rak kie run ko wy ota cza ją cy przy cisk OK,
da ją cy też szyb ki do stęp do usta wień kom -
pen sa cji eks po zy cji, sa mo wy zwa la cza i try -
bu zdjęć se ryj nych, usta wień lam py
bły sko wej. Po ja wi ła się no wa opcja na le -
wym przy ci sku kie run ko wym. Je go na ci -

śnię cie przy wo łu je me nu wy bo ru opcji
przy pi sa nych do da ne go try bu. Czy li np. w
try bie SCN wy świe tli nam się li sta pro gra -
mów te ma tycz nych, w try bie pod wod nym
pro gra my do zdjęć pod wod nych, itd. Jest to
do bre roz wią za nie, któ re znacz nie uła twia

prze łą cza nie się po mię dzy po szcze gól ny mi
pro gra ma mi te ma tycz ny mi, bez ko niecz no -
ści grze ba nia w me nu pod ręcz nym.

Li stę ma ni pu la to rów za my ka, znaj du ją cy
się na sa mym do le, przy cisk ME NU/Wi -Fi
kie ru ją cy nas do me nu głów ne go. Po dłu -
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ższym przy trzy ma niu ak ty wu je on in ter fejs
bez prze wo do wy, a w try bie pod glą du zdjęć
słu ży do ich usu wa nia.

Naj wię cej zmian do strze że my na gór nej
ścian ce. W miej scu dźwi gni do zmia ny
ogni sko wej po ja wi ło się bo wiem wy god ne
w uży ciu ko ło ste ru ją ce, a za zoo mo wa nie
od po wia da te raz pier ścień umiesz czo ny
wo kół spu stu mi gaw ki.

No wo ścią jest też prze łącz nik OFF/LOG,
któ ry w ła twy spo sób po zwa la ak ty wo wać
cy klicz ny za pis da nych z GPS oraz czuj ni -
ków, w któ re zo stał wy po sa żo ny TG -5. Log
ten za pi sy wa ny jest na kar cie i mo że być
ana li zo wa ny przy po mo cy apli ka cji OLYM -
PUS Ima ge Track (Ol.Track), któ ra po zwa la
np. na wy świe tla nie ście żek i łą cze nie zdjęć
z da ny mi z dzien ni ka.

Wzo rem po przed nich mo de li, na obu do -
wie TG -5 znaj dzie my dwie klap ki. Pierw sza
z nich kry je uni wer sal ne złą cze USB 2.0 Hi -
-spe ed / wyj ście au dio -wi deo (NTSC/PAL)
oraz wyj ście mi cro HDMI peł nią ce rów nież
funk cję wej ścia za si la cza AC (DC -IN).

Pod dru gą klap ką znaj dzie my na to miast
aku mu la tor li to wo -jo no wy LI -92B o po jem -
no ści 1350 mAh oraz slot na kar tę pa mię ci
ty pu SD/SDHC/SDXC. W tym miej scu war -
to wspo mnieć, że apa rat ob słu gu je kar ty
Eye -Fi.

Trze ba przy znać, że te go ty pu me cha -
nizm otwie ra nia i za my ka nia kla pek jest już
dość ar cha icz ny i kon ku ren cja pro po nu je tu
du żo lep sze roz wią za nia. W przy pad ku

Olym pu sa na dal mu si my bo ry kać się z mi -
nia tu ro wy mi wskaź ni ka mi in for mu ją cy mi o
nie za blo ko wa niu kla pek. Sa me blo ka dy też
nie do koń ca wy wią zu ją się ze swo jej ro li,
gdyż we wcze śniej szym mo de lu klap ka po -
tra fi ła przy pad ko wo się otwo rzyć pod czas
wcho dze nia na łód kę i o ma ły włos nie za -
la li śmy apa ra tu. Po dob nie jak we wcze -
śniej szym mo de lu za cho wu je się rów nież
szyb ka chro nią ca ekran LCD. Jej sztyw ność
w za sa dzie nie ule gła zmia nie i po prze kro -
cze niu 10 me trów za czy na się ugi nać na ty -
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le moc no, że do ty ka po wierzch ni wy świe-
tla cza, co w dłu ższym cza sie mo że do pro -
wa dzić do je go uszko dze nia.

Na ko niec war to jesz cze wspo mnieć o
gwin cie sta ty wo wym, któ ry zo stał umiesz -
czo ny cen tral nie na dol nej ścian ce i po kry -
wa się z osią obiek ty wu.

Eks plo ata cja
Pod czas na sze go te stu TG -5 nie stwa rzał

więk szych pro ble mów. Apa rat przez ca ły
czas dzia łał pra wi dło wo i nie uległ żad nej
awa rii. Jak już wspo mnie li śmy, pier ścień
oka la ją cy obiek tyw zo stał w no wym mo de -
lu wy po sa żo ny w sku tecz ną blo ka dę, więc

nie mu si my oba wiać się o je go zgu bie nie.
Nie ste ty wciąż pod pier ście niem w trak cie
nur ko wań lu bi gro ma dzić się wo da i na wet
po prze płu ka niu apa ra tu w słod kiej wo dzie
i wy su sze niu zda rza się, że znaj dzie my tam
spo ro osa dów z so li. Gdy na to miast apa ra -
tu nie opłu cze my, to licz ne osa dy po ja wią
się też w za ka mar kach, któ rych nie bra ku je
na kor pu sie TG -5. Tak więc apa rat nie na le -
ży do naj przy jaź niej szych pod wzglę dem
utrzy ma nia w czy sto ści.

Tra dy cyj nie sło wa kry ty ki na le żą się pod
ad re sem szyb ki chro nią cej ekran LCD, bo -
wiem jest ona iden tycz na jak w star szym mo -
de lu. Oka za ła się naj słab szym ele men tem
obu do wy, gdyż jest bar dzo po dat na na za ry so -
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wa nia i pod ko niec te stu na mo ni to rze zna leźć
mo żna by ło licz ne za dra pa nia oraz ska zy.

Na szczę ście po zo sta łe ele men ty obu do -
wy są bar dziej trwa łe i po za koń cze niu te -
stu nie od no to wa li śmy istot nych ubyt ków w
na pi sach na nie sio nych na przed niej ścian -
ce, czy w pla sti kach i me ta lo wych ele men -
tach, z któ rych wy ko na no kor pus.

Funk cje do dat ko we
Pod wzglę dem ilo ści do dat ko wych funk -

cji fla go wy To ugh tra dy cyj nie nie za wo dzi.
Za naj wa żniej szą z nich z pew no ścią uznać
mo żna mo żli wość za pi su zdjęć w for ma cie
RAW. W przy pad ku fo to gra fii pod wod nej
jest to nie do prze ce nie nia. Ma jąc do dys po -
zy cji su ro we pli ki mo że my, już po wy ko na -
niu zdję cia, w pro gra mie gra ficz nym
do wol nie usta wić ba lans bie li oraz kom -
pen sa cję eks po zy cji na na szych fo to gra -
fiach. Tym sa mym eli mi nu je my wszel kie
pro ble my zwią za nie z nie do sko na ło ścią al -
go ryt mów wbu do wa nych w opro gra mo wa -
nie apa ra tu. Po ni żej przed sta wia my kil ka
zdjęć za pi sa nych w for ma cie JPG oraz ich
od po wied ni ki uzy ska ne po przez wy wo ła -
nie pli ków RAW w pro gra mie Ado be Li gh -
tro om. Przy kład ma ilu stro wać mo żli wo ści,
ja kie nio są pli ki RAW, tak więc ko rzy sta li -

śmy tu taj ze wszel kich do bro dziejstw pro -
gra mu Li gh tro om, ta kich jak re gu la cja ko lo -
ry sty ki, kon tra stu itd.

Apa rat wy po sa żo no ta kże w funk cjo nal ny
in ter fejs Wi Fi po zwa la ją cy na zdal ne ste ro -

wa nie za po mo cą urzą dzeń mo bil nych, a ta -
kże zgry wa nie zdjęć i udo stęp nia nie ich w
sie ci. Wszyst ko od by wa się za po mo cą ła twej
w ob słu dze apli ka cji Olym pus Ima ge Sha re.

W TG -5 znaj dzie my też wszyst kie in ne
ga dże ty, w któ re wy po sa żo ny był je go po -

JPEG z aparatu

JPEG z pliku RAW

JPEG z aparatu

JPEG z pliku RAW
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przed nik, a do dat ko wo w apa ra cie za sto so -
wa no czuj nik tem pe ra tu ry. Po now nie ma -
my więc do dys po zy cji zna ko mi ty i
do kład ny głę bo ko ścio mierz oraz wy so ko -
ścio mierz. Czuj ni ki dzia ła ją bar dzo pre cy -
zyj nie i za pi su ją zmie rzo ne war to ści do
da nych EXIF ka żde go zdję cia. Choć w naj -
now szym mo de lu na ekra nie ka dro wa nia
nie wy świe tla nam się ak tu al na głę bo kość,
to po ni żej 10 me tra apa rat ostrze ga nas o
du żej głę bo ko ści, a po prze kro cze niu 14
me trów na ekra nie do dat ko wo po ja wia się
czer wo ny wy krzyk nik.
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W apa ra cie znaj dzie my też od bior nik
GPS, któ ry po zwa la na geo ta go wa nie zdjęć,
a ta kże re je stro wa nie prze by tej tra sy. Je go
uru cho mie nie zaj mu je kil ka dzie siąt se kund,
pod czas któ rych na stę pu je wy kry wa nie sy -
gna łu z sa te li tów. Do dys po zy cji ma my też
elek tro nicz ny kom pas, któ ry mo że my wy -
świe tlić na ekra nie ka dro wa nia lub na spe -

cjal nym ekra nie wraz z in for ma cją o wy so -
ko ści, azy mu cie, tem pe ra tu rze i współ rzęd -
nych geo gra ficz nych.

Te sto wa ny Olym pus ofe ru je rów nież tryb
HDR, któ ry po zwa la na wy ko ny wa nie zdjęć
o zwięk szo nej dy na mi ce to nal nej. Dzia ła on
bar dzo pro sto i ba zu je na szyb kiej se rii kil ku

Zdjęcie wykonane w trybie P

Zdjęcie wykonane w trybie HDR
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zdjęć zro bio nych przy ró żnych pa ra me trach
eks po zy cji. Ca ły pro ces ogra ni cza się je dy -
nie do wci śnię cia spu stu mi gaw ki i od cze ka -
nia kil ku se kund, któ rych opro gra mo wa nie
apa ra tu po trze bu je na zło że nie fi nal ne go
zdję cia. Tryb ten spraw dza się bar dzo do -
brze, co ilu stru ją po ni ższe zdję cia.

War to też wspo mnieć o wbu do wa nej w
apa rat la tar ce w po sta ci dio dy LED na
przed niej ścian ce, któ rą mo że my włą czyć
po przez dłu ższe na ci śnię cie przy ci sku IN -
FO.

War ta uwa gi jest też mo żli wość wy ko ny -
wa nia fil mów po klat ko wych w roz dziel czo -
ści do 4K, któ re apa rat sam two rzy ze zdjęć
wy ko na nych z in ter wa ło me trem. Licz bę
kla tek mo że my usta wić z prze dzia łu od 1
do 299, a od stęp mię dzy ni mi w za kre sie od
1 se kun dy do 24 go dzin (w sko ku co 1 s).

To ugh TG -5 po zwa la też na re je stra cję
fil mów o wy so kim klat ka rzu. W roz dziel -
czo ści Full HD ma my do dys po zy cji 120
kl/s, w roz dziel czo ści HD 240 kl/s, a SD
480 kl/s. Przy kła do wy film wy ko na ny z
pręd ko ścią 120 kl/s mo żna zo ba czyć pod
ad re sem www.youtu be.com.

Grze chem by ło by nie wspo mnieć tu taj
rów nież o zna nym z in nych mo de li Olym -

pus try bie Li ve Com po si te, w któ rym apa rat
łą czy na świe tla ne ob sza ry wie lu fo to gra fii,
za po bie ga jąc prze świe tle niu ca łe go zdję -
cia. Po stęp na świe tla nia mo żna ob ser wo -
wać na ekra nie LCD.

W TG -5 znaj dzie my też wie le funk cji
wspo ma ga ją cych ma kro fo to gra fię. Apa rat
ofe ru je tryb mi kro sko pu po zwa la ją cy uzy -
skać prze ogrom ną ska lę od wzo ro wa nia.
Do dat ko wo mo że my sko rzy stać z brac ke -
tin gu ostro ści lub au to ma tycz ne go fo cus
stac kin gu. Za ba wa tym try bem da je spo ro
fraj dy, a pa trząc na efek ty, ja kie mo żna uzy -
skać, za słu gu je on na du że bra wa.

Choć li sta opi sa nych tu funk cji ro bi wra -
że nie, to uda ło nam się zna leźć ły żkę dzieg -
ciu w becz ce mio du. Jest nią tryb zdjęć
pa no ra micz nych. Jest on tak sa mo bez na -

dziej ny jak w mo de lu TG -1 i aż dziw bie -
rze, że przez pięć lat pro du cent nic nie zro -
bił w tym za kre sie. Pro ce du ra ro bie nia
zdję cia pa no ra micz ne go wy glą da na stę pu -
ją co: po wy ko na niu pierw sze go ka dru i
prze su nię ciu apa ra tu, np. w pra wo, na wy -
świe tla czu za zna cza ny jest punkt, do któ re -
go mu si my wy rów nać ka dro wa ny ob raz.
Choć do pa so wy wa nie od by wa się już du żo
ła twiej niż w pierw szych mo de lach TG, to i
tak wy go da te go try bu po zo sta wia wie le do
ży cze nia. Na do miar złe go, po wy ko na niu
trzech ujęć apa rat prze cho dzi do two rze nia
wy ni ko wej pa no ra my, co zaj mu je mu kil -
ka dzie siąt se kund. Na gro dą za tak dłu gie
ocze ki wa nie naj czę ściej jest zdję cie pa no -
ra micz ne, po któ re go obej rze niu zwy kle
sto su je się przy cisk ME NU, któ ry jak wspo -

Napis długopisem na kartce w zeszycie. Kliknij,
aby powiększyć

Orzełek na dwuzłotówce. Kliknij, aby powiększyć

http://pliki.optyczne.pl/olympus_tg5/panoramy/_7190740.JPG
http://pliki.optyczne.pl/olympus_tg5/panoramy/_7190733.JPG
http://www.youtube.com/watch?v=5rTsJx-ZCfg
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mnie li śmy, od po wie dzial ny jest rów nież za
ka so wa nie wy ko na nych fo to gra fii. My z te -
go przy ci sku nie sko rzy sta li śmy tyl ko dla te -
go, aby móc po ka zać Wam, jak sła be
pa no ra my two rzy TG -5.

Na ko niec war to wspo mnieć o sze ro kiej
ga mie do dat ko wych ak ce so riów, ja kie pro -
du cent ofe ru je do TG -5. Znaj dzie my wśród
nich nie tyl ko obu do wę po zwa la ją cą nur -

ko wać z apa ra tem na głę bo ko ści 45 me -
trów, ale rów nież wszel kie go ro dza ju kon -
wer te ry, fil try czy lam pę do ma kro fo to gra fii.

Użyt ko wa nie pod wo dą
Wcze śniej szy mo del bar dzo wy so ko oce -

ni li śmy za użyt ko wa nie pod wo dą. W przy -
pad ku TG -5 uda ło się pro du cen to wi
wpro wa dzić kil ka do dat ko wych udo sko na -
leń. Przede wszyst kim dzię ki więk sze mu

uchwy to wi apa rat jesz cze le piej le ży w dło -
ni. Do da nie ko ła ste ru ją ce go też na le ży za -
li czyć na plus, bo wiem pod czas
fo to gra fo wa nia pod wo dą po zwa la ono na
szyb ką ko rek tę eks po zy cji. Zmia na ogni sko -
wej też jest wy god niej sza, gdyż ope ro wa -
nie pier ście niem wo kół spu stu mi gaw ki nie
wy ma ga ta kie go zgi na nia pal ca wska zu ją -
ce go, jak mia ło to miej sce w przy pad ku
dźwi gni zna nej z wcze śniej sze go mo de lu.
Wy ko rzy sta nie le we go przy ci sku kie run ko -
we go do wy świe tla nia me nu wy bo ru pro -
gra mów zde cy do wa nie uła twi ło prze łą cza-
nie się mię dzy po szcze gól ny mi pro gra ma -
mi do fo to gra fii pod wod nej. Pro gra my te
rów nież ule gły nie wiel kiej mo dy fi ka cji. Ma -
my te raz do wy bo ru:

tryb „Zdję cie” – do fo to gra fo wa nia w
płyt kiej wo dzie, przy na tu ral nym świe tle;

tryb „Sze ro ki kąt” – ide al ny dla pod wod -
nych kra jo bra zów;

tryb „Ma kro” – ide al ny dla pod wod nych
zbli żeń obiek tów;

tryb „HDR” – two rzy zdję cie z opty mal -
ną ja sno ścią po przez po łą cze nie se rii zdjęć.

W po przed nich mo de lach se rii TG za -
wsze dość moc no kry ty ko wa li śmy pro po no -
wa ne przez in ży nie rów try by te ma tycz ne.
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Naj now szy To ugh po ka zu je jed nak, że kon -
struk to rzy za czy na ją iść w do brym kie run -
ku. Tryb „Zdję cie” te sto wa li śmy za rów no
na ma łych, jak i więk szych głę bo ko ściach i
trze ba przy znać, że po zwa la on je dy nie
uzy skać nie co mniej kon tra sto we i bar dziej

na świe tlo ne zdję cia. W su mie ana lo gicz ny
efekt mo że my osią gnąć do ko nu jąc ma łej
ko rek ty eks po zy cji, np. w try bie „Sze ro ki
kąt”.

War to jed nak za uwa żyć, że tryb „Zdję -
cie” do sko na le spraw dza się w ba se nie.

W try bie „Sze ro ki kąt” apa rat pro po nu je
już bar dziej roz sąd ne usta wie nia niż we
wcze śniej szym mo de lu. Ma my więc od ra zu
usta wio ny punk to wy AF i pod wod ny ba lans
bie li oraz mo żli wość zmia ny ogni sko wej.
Nie ste ty nie mo że my zmie nić try bu po mia ru
świa tła, któ ry do myśl nie usta wio ny jest na
ma try co wy. W ta kiej sy tu acji czę sto z po mo -
cą przy cho dzi ko ło ste ru ją ce do szyb kiej
zmia ny ko rek ty eks po zy cji, bo wiem TG -5 lu -
bi cza sem nie do świe tlać zdjęć. Nie ste ty
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znów w try bie tym apa rat do myśl nie włą cza
wy mu szo ny błysk lam py bły sko wej. Ja ki ma
to wpływ na fo to gra fię pod wod ną, wy star czy
spoj rzeć na po ni ższe przy kła dy.

Na szczę ście lam pę mo że my wy łą czyć, a
TG -5 za pa mię ta to usta wie nie na wet po zmia -
nie try bu fo to gra fo wa nia i wie lo krot nym włą -

cza niu i wy łą cza niu apa ra tu. Jest to z pew no -
ścią krok w do brym kie run ku, bo wiem w star -
szym mo de lu lam pę mu sie li śmy wy łą czać po
ka żdo ra zo wym uru cho mie niu try bu „Sze ro ki
kąt”. Trze ba jed nak uwa żać na jed ną rzecz.
Apa rat po zwa la w tym try bie zmie nić ta kże
ba lans bie li i je śli te go do ko na my przez przy -
pa dek (lub świa do mie i po tem o tym za po -
mni my), to z wy jaz du mo że my przy wieźć
spo ro zdjęć pod wod nych o złej ko lo ry sty ce.

Tryb „Ma kro” w za sa dzie nie uległ zmia -
nie i rów nież ak ty wu je on lam pę bły sko wą,
włą cza pod wod ny ba lans bie li i usta wia
ogni sko wą na dłu gim koń cu, co przy
zmniej sze niu od le gło ści ostrze nia po zwa la
uzy skać przy zwo itą ska lę od wzo ro wa nia.

Tryb „HDR” ma z za ło że nia przy da wać
się pod czas fo to gra fo wa nia scen o zmien -
nym po zio mie na świe tle nia. W prak ty ce,
dzię ki wie lo krot nej eks po zy cji, TG -5 po -

Fotografia wykonana w trybie „Zdjęcie”

Zdjęcie w trybie „Szeroki kąt” przy domyślnym
ustawieniu z włączoną lampą błyskową.

Zdjęcie w trybie „Szeroki kąt” z wyłączoną
lampą błyskową.
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zwa la le piej do świe tlić za cie nio ne frag men -
ty ka dru, co ilu stru je po ni ższy przy kład.

Trze ba też pa mię tać, że mi mo po zy tyw -
nych zmian w try bach pod wod nych, apa rat
ofe ru je do dat ko wo na ko le opcje C1 i C2,

pod któ ry mi mo że my za pi sać wła sne ze sta -
wy usta wień, ba zu ją ce np. na zmo dy fi ko -
wa nych we dług wła snych upodo bań
try bach te ma tycz nych.

Gdy po wy nu rze niu z wo dy zda rzy nam
się wy ko nać zdję cie w try bie zdjęć pod wod -

nych, to mu si my li czyć się z fak tem, że bę -
dzie ono lek ko nie do świe tlo ne. Dla te go w
ta kiej sy tu acji le piej szyb ko prze łą czyć się w
tryb P, co umo żli wia ko ło wy bo ru try bów.

In ży nie ro wie do ko na li też lek kich mo dy -
fi ka cji w me nu apa ra tu. Z me nu pod ręcz ne -

Zdjęcie w trybie „Szeroki kąt”

Zdjęcie w trybie „HDR”
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go znik nę ła opcja wy bo ru try bów te ma tycz -
nych, bo wiem ma my te raz do dys po zy cji
le wy przy cisk kie run ko wy, któ rym mo że my
do ko nać wy bo ru od po wied nie go pro gra -
mu. Resz ta opcji w me nu pod ręcz nym po -
zo sta ła bez zmian.

Mo dy fi ka cji ule gło też me nu głów ne, w
któ rym me nu usta wień po dzie lo no na dwie

sek cje. Pierw sza no si na zwę „Me nu usta -
wień” i znaj dzie my w niej opcje do ty czą ce
kar ty pa mię ci, cza su, ję zy ka, dźwię ków i
Wi Fi. Dru ga sek cja to „Me nu wła sne”,
gdzie mo że my zmie nić spo ro pa ra me trów
do ty czą cych pra cy apa ra tu. Układ tej sek -
cji jest wzo ro wa ny na naj now szych bez lu -
ster kow cach Olym pu sa i ba zu je na wie lu
za kład kach uło żo nych w pio nie i ozna czo -
nych ko lej ny mi li te ra mi al fa be tu od A do H.
Nie ste ty chcąc zna leźć żą da ną opcję, czę -
sto mu si my jej szu kać, gdyż nie wia do mo
pod ja ką li ter ką się ona znaj du je. Jak by te -
go by ło ma ło, Olym pus TG -5, jak to w kom -
pak tach by wa, nie za chwy ca licz bą
ofe ro wa nych opcji i dla te go w nie któ rych
za kład kach mo że my zmie nić tyl ko 1-3 pa -
ra me try. W re zul ta cie na wi ga cja po me nu

jest bar dziej skom pli ko wa na, mniej wy god -
na i zaj mu je wię cej cza su.

Na szczę ście nie mo że my mieć za strze -
żeń do szyb ko ści dzia ła nia apa ra tu oraz
sys te mu usta wia ją ce go ostrość w try bie
zdję cio wym. Apa rat dzia ła bez więk szych
opóź nień, zdję cia i fil my są spraw nie za pi -
sy wa ne na kar cie, a au to fo kus dzia ła szyb -
ko i cel nie w try bie fo to gra ficz nym.

War to też wspo mnieć o do łą czo nej w ze -
sta wie sze ro kiej opa sce, któ ra po zwa la
pew nie przy mo co wać apa rat na nad garst -
ku, dzię ki cze mu nie mu si my się oba wiać
je go za gu bie nia pod czas nur ko wa nia.

Na ko niec mu si my skry ty ko wać spo sób
ła do wa nia apa ra tu. Ener gię do TG -5 do star -
cza się za po śred nic twem por tu USB. Jest to
bar dzo uni wer sal ne roz wią za nie, jed nak w
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no wym Olym pu sie nie zo sta ło do koń ca
prze my śla ne. Apa rat wy kry wa wpię cie ka -
bla USB i mu si my wów czas wy brać na
ekra nie, czy chce my z nie go prze sy łać pli -
ki, dru ko wać czy go ła do wać. Po wy bra niu
ła do wa nia pro ces ten się roz po czy na, jed -
nak w mo men cie za ni ku za si la nia i je go
przy wró ce nia apa rat nie po wra ca do ła do -
wa nia, tyl ko znów po ja wia się me nu z py -
ta niem, co chce my zro bić. Tak więc, gdy
pod łą czy my apa rat na noc do ła do wa nia, a
w no cy na chwi lę za nik nie prąd, to ra no
apa rat nie bę dzie na ła do wa ny. Po dob nie
rzecz się ma w po ko ju ho te lo wym, w któ -
rym prąd w gniazd kach włą cza się po przez
wło że nie kar ty do od po wied nie go slo tu
przy drzwiach. Wy star czy, że wyj dzie my
na mo ment z po ko ju wyj mu jąc kar tę, a po
po wro cie apa rat już nie bę dzie nam się ła -
do wał.

Ja kość zdjęć i fil mów pod wod nych
Je że li cho dzi o ko lo ry sty kę zdjęć pod -

wod nych, to TG -5 ofe ru je ty le sa mo, co je -
go star szy brat. Praw do po dob nie in ży nie -
ro wie wy ko rzy sta li te sa me al go ryt my, bo -
wiem apa rat bar dzo do brze ra dzi so bie z
eli mi no wa niem ze zdjęć nie bie skiej do mi -
nan ty. Oczy wi ście na zdję ciach z głę bo ko -

ści prze kra cza ją cych 10 me trów sta je się
ona już wy raź nie wi docz na, jed nak mi mo
wszyst ko Olym pus pre zen tu je tu taj wy so ki
po ziom i na wet na 15 me trach uda wa ło
nam się uzy skać fo to gra fie o przy zwo itej
ko lo ry sty ce.

Trze ba jed nak mieć na uwa dze, że po -
dob nie jak w star szym mo de lu, eli mi no wa -
nie nie bie skiej do mi nan ty wią że się z
nie bez pie czeń stwem po ja wie nia się ró żo -
we go za far bu na zdję ciu. Dzie je się tak w
sy tu acji, gdy w ka drze ma my frag ment ra fy

Głębokość 3 m
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znaj du ją cej się na nie wiel kiej głę bo ko ści, a
po miar usta wi my na ja kiś ele ment głę bo ko
pod wo dą, co ilu stru je po ni ższy przy kład.

O ile w przy pad ku ko lo ry sty ki zdjęć nie
do strze że my więk szej ró żni cy w sto sun ku
do TG -4 i TG -3, to je śli cho dzi o ich szcze -
gó ło wość, no wy mo del znacz nie się tu taj
wy ró żnia. Zmniej sze nie licz by pik se li wy -
szło apa ra to wi na do bre i zdję cia pod wod -
ne ce chu ją się du żo lep szym od wzo ro -
wa niem de ta li i mniej szym szu mem. Szcze -
gól nie wi dać to przy glą da jąc się głę bi mo -
rza. Je go ko lor jest te raz bar dziej jed no li ty,
a drob na „kasz ka” po ka zu je, że nie by ło ko -
niecz no ści sto so wa nia al go ryt mów od szu -
mia ją cych. 

Fo to gra fu jąc w zie lo nych wo dach pol -
skich je zior ta kże nie na po tka my więk szych
pro ble mów z od wzo ro wa niem ko lo ry sty ki,
a do te go au to fo kus bar dzo do brze spraw -
dza się w sy tu acjach, gdy pod wo dę do cie -
ra mniej świa tła. Pod czas te sto wych

nur ko wań w je zio rze apa rat nie miał pro -
ble mów z szyb kim i cel nym usta wia niem
ostro ści.

Olym pus TG -5 oka zał się też do sko na -
łym na rzę dziem do pod wod nej ma kro fo to -
gra fii. Już w pod wod nym try bie ma kro

Głębokość 14 m
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mo że my uzy skać bar dzo do brą ska lę od -
wzo ro wa nia, a pa mię tać na le ży, że ma my
do dys po zy cji rów nież tryb mi kro sko pu.
Oso by lu bią ce fo to gra fo wać nie wiel kie
stwo rze nia mo gą przy pi sać so bie ten tryb w
po łą cze niu z pod wod nym ba lan sem bie li
do usta wień C1 lub C2 i mieć do nie go
szyb ki do stęp po przez prze krę ce nie ko ła

wy bo ru try bów. Ko rzy sta jąc z opcji mi kro -
sko pu mo że my uzy skać jesz cze więk sze
po więk sze nie. Do dat ko wo na wet przy nie -
wiel kiej od le gło ści od obiek tu war to po sił -
ko wać się wbu do wa ną lam pą bły sko wą,
gdyż dzię ki umiesz cze niu jej bli sko obiek -
ty wu wpro wa dza ona nie wiel kie wi nie to -
wa nie.

Ja kość fil mów pod wod nych
Z wiel ką ra do ścią przy ję li śmy wia do -

mość o im ple men ta cji try bu wi deo 4K w
naj now szym Olym pu sie TG. Nie ste ty czar
prysł dość szyb ko, bo wiem oka za ło się, że
w try bie pod wod nym mo że my na gry wać
fil my w mak sy mal nej roz dziel czo ści Full
HD (60p lub 50p). Po dob nie jest we wszyst -
kich in nych try bach fo to gra ficz nych. W me -
nu pod ręcz nym nie mo że my wy brać opcji
4K. Tryb o roz dziel czo ści 3840×2160 pik -
se li jest do stęp ny tyl ko po usta wie niu ko ła
wy bo ru try bów na ikon kę ka me ry (Tryb wi -
deo) i wy bra nie z wy świe tlo ne go wów czas
me nu opcji 4K. Tyl ko w tej sy tu acji mo że -
my do ko nać re je stra cji ma te ria łu 4K po -
przez na ci śnię cie przy ci sku na gry wa nia
wi deo. Trud no po wie dzieć, czym kie ro wa -
li się pro jek tan ci po dej mu jąc ta ką de cy zję i
trud no nam zna leźć ja kieś ra cjo nal ne wy -
tłu ma cze nie dla niej.

W re zul ta cie pod czas nur ko wa nia al bo
de cy du je my się na mo żli wość szyb kie go re -
je stro wa nia fil mów w try bie pod wod nym,
ale w roz dziel czo ści Full HD, al bo go dzi -
my się z fak tem, że ka żdo ra zo wo przed na -
gra niem fil mu prze krę ca my ko ło wy bo ru
try bów na tryb wi deo i po tem wra ca my nim
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na tryb zdjęć pod wod nych, je śli znów
chce my fo to gra fo wać. Trze ba też pa mię tać,
by w try bie wi deo usta wić od po wied ni ba -
lans bie li.

Jed nak na wet je śli to zro bi my, fil my pod -
wod ne w 4K wy glą da ją zu peł nie ina czej niż
te w Full HD krę co ne w try bie pod wod nym.
W tym ostat nim wy pad ku, oprócz ba lan su
bie li, dzia ła ją do dat ko we al go ryt my wpły -
wa ją ce na ko lo ry sty kę, na świe tle nie ka dru i
ogól ny kon trast. Fil my w 4K są wy raź nie ja -
śniej sze, bled sze, mniej kon tra sto we i mniej
na sy co ne ko lo ra mi, co szcze gól nie uwi -
dacz nia się na więk szych głę bo ko ściach.

Ma te riał w roz dziel czo ści Full HD wy glą -
da po dob nie jak w przy pad ku star sze go mo -
de lu. Ko lo ry sty ka na wet na więk szych
głę bo ko ściach jest pra wi dło wa i przy po mi -
na tę ze zdjęć. Po now nie też na po tka my
pro ble my w sy tu acjach, gdy w ka drze po ja -
wią się ele men ty znaj du ją ce się bar dzo
płyt ko pod po wierzch nią wo dy. Zda rza się
bo wiem, że przy bie ra ją one pur pu ro wy za -
farb. Je śli cho dzi o od wzo ro wa nie szcze -
gó łów, wy glą da to nie co le piej niż w star -
szym mo de lu, a do dat ko wo ob raz jest bar -
dziej kon tra sto wy i na sy co ny. Da je się
jed nak za uwa żyć moc ne wy ostrza nie i

trosz kę zbyt ciem ne ob ra zy pod czas re je -
stra cji na głę bo ko ści kil ku na stu me trów.

Jed nak fil my 4K pod wzglę dem od wzo -
ro wa nia szcze gó łów sto ją o kla sę wy żej i aż
żal, że nie mo że my ich wy ko rzy stać w try -
bie pod wod nym. Trosz kę uwi dacz nia się
też dwa ra zy mniej sza licz ba kla tek na se -
kun dę niż w przy pad ku Full HD i przy szyb -

szych ru chach apa ra tem wi dać, że ob raz
nie prze su wa się płyn nie.

W związ ku z tym, że od cza sów mo de lu
TG -1 kon struk cja obiek ty wu nie ule gła zmia -
nie, to ta kże i tu mu si my po na rze kać na czę -
sto po ja wia ją ce się w try bie wi deo pro ble my
z au to fo ku sem. Pod czas zmia ny ogni sko wej
apa rat za zwy czaj zu peł nie gu bi ostrość.

http://pliki.optyczne.pl/olympus_tg5/filmy_w/FHD/06.MOV
http://pliki.optyczne.pl/olympus_tg5/filmy_w/FHD/05.MOV
http://pliki.optyczne.pl/olympus_tg5/filmy_w/FHD/02.MOV
http://pliki.optyczne.pl/olympus_tg5/filmy_w/FHD/01.MOV
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W zie lo nych wo dach apa rat spi su je się
bar dzo do brze. O ile nie wy stą pią wspo -
mnia ne pro ble my z AF, mo że my cie szyć się
fil ma mi o zna ko mi tej ko lo ry sty ce. Co cie -
ka we, tu taj mniej ob ja wia ły się ró żni ce w
od wzo ro wa niu barw i kon tra ście mię dzy
ma te ria ła mi Full HD i 4K. Ten ostat ni był
tyl ko nie co bar dziej na świe tlo ny, co aku rat

wpły nę ło po zy tyw nie na od biór fil mów, a
dzię ki wy so kie mu po zio mo wi od wzo ro wa -
nia szcze gó łów wy glą da ją one re we la cyj -
nie.

Ja kość zdjęć i fil mów na po wierzch ni
Oka zu je się, że na dłu ższej ogni sko wej

apa rat nie ma już pro ble mów ze spad kiem
ja ko ści ob ra zu na brze gu ka dru i za rów no

w cen trum, jak i w ro gu zde cy do wa nie gó -
ru je nad kon ku ren ta mi. Zdję cia z no we go
Olym pu sa są naj mniej za szu mio ne, a al go -
ryt my od szu mia ją ce dzia ła ją na ty le de li kat -
nie, że nie de gra du ją szcze gó łów. Dzię ki
te mu na wet przy czu ło ści ISO 3200 fo to gra -
fie za cho wu ją bar dzo przy zwo ity po ziom
ja ko ści.

Na ko niec war to wspo mnieć o jesz cze
jed nym pro ble mie zwią za nym z obiek ty -
wem. Je go kon struk cja po wo du je, że ide al -
nie w cen trum ka dru po ja wia się od blask
po wo du ją cy spa dek kon tra stu. W po przed -
nich mo de lach też to zja wi sko mia ło miej -
sce, ale nie do strze gli śmy go, gdyż sta je się
ono wi docz ne przy dłu ższych ogni sko -
wych, a na si la pod czas fo to gra fo wa nia pod
świa tło. Zwró cił nam jed nak na nie uwa gę
pan Eu ge niusz – je den z na szych Czy tel ni -
ków i te sty prze pro wa dzo ne na TG -4 po -
twier dzi ły ten pro blem. Nie ste ty w no wym
mo de lu nie zo stał on wy eli mi no wa ny, a jak
się on ob ja wia mo żna zo ba czyć na po ni -
ższych zdję ciach.

Oczy wi ście jest to przy kład ma ją cy za
za da nie mak sy mal nie uwy dat nić tę wa dę,
jed nak przy co dzien nym fo to gra fo wa niu –
wie dząc, że ona wy stę pu je – rów nież mo -
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że my ją do strzec na zdję ciach. I to ta kże na
zdję ciach wy ko ny wa nych w za cie nio nym
miej scu.

Pod su mo wa nie
Do tar li śmy do koń ca na sze go te stu. Po ra

więc na ma łe pod su mo wa nie i wy sta wie nie
ocen.

Pa ra me try
Pod wzglę dem pa ra me trów TG -5 w za -

sa dzie nie ró żni się od swo je go po przed ni -
ka. Nie oce nia my tu roz dziel czo ści ma try cy
ani try bu wi deo, bo wiem ce chy te zo sta ją
nie ja ko au to ma tycz nie uwzględ nio ne w
oce nach ja ko ści zdjęć i fil mów. Te sto wa ny
mo del z pew no ścią zy sku je punk ty dzię ki
ja sne mu obiek ty wo wi, jed nak ni ska roz -
dziel czość ekra nu LCD i nie byt du ża do -
pusz czal na głę bo kość za nu rze nia nie
po zwa la ją na zbyt wy so ką oce nę.

Eks plo ata cja
W tym wy pad ku oce na TG -5 bę dzie

iden tycz na jak u po przed ni ka. Apa rat wciąż
bo ry ka się z pro ble mem szyb ko ry su ją cej
się szyb ki chro nią cej ekran LCD i nie na le -
ży do naj ła twiej szych w czysz cze niu,
zwłasz cza że pod pier ście niem na obiek ty -
wie lu bią gro ma dzić się osa dy z so li.

Użyt ko wa nie pod wo dą

Nur ko wa nie z Olym pu sem TG -5 to czy -
sta przy jem ność. Już wcze śniej szy mo del
chwa li li śmy pod wzglę dem użyt ko wa nia, a
tu taj ma my do dat ko wo ulep szo ny grip, ko -
ło na staw, a apa rat za pa mię tu je w try bach
pod wod nych na sze usta wie nia. Do te go
wszyst ko dzia ła szyb ko i bez zbęd nych

opóź nień. Nic dziw ne go, że TG -5 za słu gu -
je tu na naj wy ższą no tę.

Funk cje do dat ko we
W tej ka te go rii TG -3 i TG -4 by ły bar dzo

wy so ko oce nia nie, a je dy ne co kry ty ko wa -
li śmy w ich wy pad ku, to sła by tryb zdjęć
pa no ra micz nych, za któ ry odej mo wa li śmy
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0,5 punk tu od mak sy mal nej oce ny. Tryb pa -
no ra micz ny się nie zmie nił, ale do szedł ter -
mo metr, fil my po klat ko we i fil my o
wy so kim klat ka rzu, więc krzyw dzą ce by ło -
by tym ra zem nie przy zna nie mak sy mal nej
licz by punk tów.

Ja kość zdjęć pod wod nych

Już Olym pu sa TG -4 wy so ko oce ni li śmy
w tej ka te go rii, a w przy pad ku no we go mo -
de lu jest jesz cze le piej. Zdję cia są bar dziej
szcze gó ło we, a ko lo ry sty ka wciąż tak sa mo
do bra za rów no w cie płych wo dach, jak i w
je zio rze. Gdy do da my do te go zna ko mi ty
tryb ma kro i ko ło na staw, któ rym szyb ko

mo że my sko ry go wać lek kie nie do świe tle -
nia, do któ rych TG -5 ma skłon ność, to
znów oka że się, że apa rat za słu gu je na
mak sy mal ną oce nę.

Ja kość fil mów pod wod nych
Ta ka te go ria to jed na z bo lą czek se rii TG.

Mo de le te od po cząt ku bo ry ka ły się z pro -
ble ma mi z au to fo ku sem i nie ste ty w naj -
now szym pro duk cie nic się nie zmie ni ło.
Sy tu ację ra tu je nie co tryb 4K, któ ry zna czą -
co zwięk sza licz bę szcze gó łów na re je stro -
wa nych ob ra zach, szko da tyl ko, że mu si my
się tro chę na tru dzić, aby sko rzy stać z nie go
pod wo dą.

Ja kość zdjęć na po wierzch ni
Nasz test po ka zał, że zmniej sze nie roz -

dziel czo ści ma try cy wy szło apa ra to wi na
do bre. 12-me ga pik se lo wy sen sor da je du żo
lep sze zdję cia niż ten z 16 mi lio na mi pik se -
li. Nie ste ty w no wym mo de lu nie spi sał się
obiek tyw, któ ry po wo du je za uwa żal ny spa -
dek ja ko ści ob ra zu na brze gu ka dru. Trud no
po wie dzieć, czy to wi na na sze go eg zem -
pla rza, czy bar dziej po wszech ny pro blem,
jed nak nie za le żnie od te go, zja wi sko to po -
zo sta wia pe wien nie do syt. Sy tu acja po pra -
wia się na dłu ższych ogni sko wych, gdzie
TG -5 w za sa dzie de kla su je kon ku ren cję,
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jed nak znów da je o so bie znać tor optycz -
ny, któ ry lu bi wy ge ne ro wać nie przy jem ny
od blask w cen trum ka dru.

Ja kość fil mów na po wierzch ni
Pod tym wzglę dem wi dać ogrom ną ró -

żni cę w sto sun ku do po przed ni ka. Tryb 4K
spi su je się zna ko mi cie, jed nak znów Olym -
pus mu si stra cić kil ka punk tów przez nie do -
pra co wa ny AF w obiek ty wie.

Oce na koń co wa
Apa ra ty Olym pus se rii TG za wsze by ły

wy so ko oce nia ne w na szych te stach. Jed nak
ich naj więk szą bo lącz ką był tryb wi deo, w
któ rym uzy ski wa ły ni skie oce ny. Wpro wa -
dze nie try bu 4K spo wo do wa ło, że no wy
mo del nie tra ci aż ty lu punk tów w tej ka te -
go rii, co po zwo li ło zdo być mu re kor do wą
no tę. Do te go za sto so wa nie no we go sen so -
ra do pro wa dzi ło do po pra wy ja ko ści zdjęć,
a wpro wa dzo ne zmia ny w ob słu dze tyl ko
wy szły no we mu mo de lo wi na do bre. Nie
ozna cza to jed nak, iż TG -5 jest apa ra tem
ide al nym. Zde cy do wa nie war to do pra co -
wać kon struk cję obiek ty wu, któ ra jest już
dość le ci wa i nie spraw dza się w try bie wi -
deo. Do te go mo żna po my śleć o no wej
obu do wie o wy ższej kla sie wo dosz czel no -
ści, gdyż obec ny kor pus to nie co zmo dy fi -

ko wa na kon struk cja, któ ra ma już po nad
pięć lat.

Tak czy owak Olym pus TG -5 to świet ny
apa rat wart po le ce nia ka żde mu mi ło śni ko -
wi spor tów pod wod nych i in nych eks tre -
mal nych ak tyw no ści. Szko da tyl ko, że
po ma łu sta je się on do brem luk su so wym,
bo wiem trze ba obec nie za nie go za pła cić
nie mal 2200 zł. Ale nie ste ty ta ka jest obec -
nie spe cy fi ka ryn ku fo to. Cza sy, gdy za fla -
go we go To ugh pła ci li śmy 1200-1300 zł już
ra czej nie wró cą.

Na ko niec pod su muj my wa dy i za le ty te -
sto wa ne go apa ra tu.

Za le ty:
– od por ność na na cisk 100 kg,
– szyb ki au to fo kus w try bie zdję cio wym, 
– do bra ko lo ry sty ka zdjęć pod wod nych
wy ko ny wa nych na ma łych głę bo ko ściach, 
– zna ko mi te od wzo ro wa nie de ta li na
zdję ciach pod wod nych, 
– do bra ko lo ry sty ka zdjęć wy ko ny wa nych
na więk szych głę bo ko ściach, 
– do bra ja kość i ko lo ry sty ka zdjęć wy ko -
ny wa nych w zie lo nych wo dach, 
– do bra ko lo ry sty ka fil mów pod wod nych, 
– zna ko mi ta roz dziel czość fil mów w try -
bie 4K, 
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– świet ne od wzo ro wa nie de ta li na zdję -
ciach na po wierzch ni, 
– ni ski po ziom szu mów i brak wi docz ne -
go od szu mia nia na ni skich czu ło ściach, 
– try by wi deo o wy so kim klat ka rzu, 
– funk cjo nal ny tryb HDR,
– pod wod ne zdję cia HDR,
– za pis zdjęć w for ma cie RAW,
– współ pra ca z kar ta mi Eye -Fi,
– wbu do wa ny głę bo ko ścio mierz/wy so ko -
ścio mierz,
– wbu do wa ny ter mo metr,

– wbu do wa ny kom pas i la tar ka,
– wbu do wa ny od bior nik GPS,
– wbu do wa ny in ter fejs Wi Fi,
– mo żli wość zdal ne go za rzą dza nia apa ra -
tem,
– geo ta go wa nie zdjęć pod wod nych,
ł– a twość i szyb kość ob słu gi pod wo dą,
– uży tecz ne ko ło na staw,
– re we la cyj ny tryb ma kro,
– lam pa bły sko wa uży tecz na w try bie ma -
kro,
– wy god na opa ska na nad gar stek,

– bo ga ty wy bór opcjo nal nych ak ce so riów
pod wod nych.

Wa dy:
– lek ko nie do świe tlo ne zdję cia i fil my re -
je stro wa ne na więk szych głę bo ko ściach,
– spo ra dycz ne pro ble my z ko lo ry sty ką na
zdję ciach wy ko ny wa nych na ma łych głę bo -
ko ściach,
– za uwa żal ny spa dek ja ko ści ob ra zu na
brze gach ka dru na sze ro kim ką cie,
– po dat ność na po wsta wa nie ucią żli we go
od bla sku w cen trum ka dru przy dłu ższych
ogni sko wych,
– spo ra dycz ne pro ble my z ko lo ry sty ką na
fil mach re je stro wa nych na ma łych głę bo ko -
ściach,
– pro ble my z au to fo ku sem w try bie wi deo,
– zbyt mięk ka szyb ka chro nią ca ekran
LCD,
– wy świe tlacz LCD mógł by mieć lep szą
roz dziel czość,
– nie zbyt wy god ne w uży ciu klap ki chro -
nią ce złą cza i aku mu la tor,
– ekran LCD po dat ny na za ry so wa nia,
trud ny w czysz cze niu,
– ma ło uży tecz ny tryb zdjęć pa no ra micz -
nych.

Ro bert Olech
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Skar by znad je zio ra Draw sko
Póź nym wie czo rem, w so bo tę 8 lip ca

2017 ro ku, w Cza plin ku za koń czył się „I
Pik nik Na uko wy Je zio ro Ta jem nic” or ga ni -
zo wa ny przez Sta ro stwo Po wia to we, Mu -
zeum w Ko sza li nie oraz Ze spół Szkół
Po nad gim na zjal nych w Cza plin ku.

Pik nik roz po czął się o godz. 15:00 kon fe -
ren cją na uko wą po dzie lo ną na dwa blo ki te -
ma tycz ne. W pro gra mie do ty czą cym Hi sto rii
znad Je zio ra Ta jem nic wy słu cha li śmy re fe ra -
tów: „Za byt ko wy Ko ściół w Cza plin ku” Zbi -
gnie wa Ja nu szań ca, „Hi sto rycz ne i go spo dar-

cze zna cze nie Dra wy” Zbi gnie wa Miecz -
kow skie go, „Men ni ca fał szer ska w Sta rym
Draw sku” Mi cha ła Ku le szy, „Po szu ki wa nia

po zo sta ło ści po II Woj nie Świa to wej na zie -
mi draw skiej” An drze ja Ossow skie go czy
„Od je zio ra Draw sko po Sy be rię” Łu ka sza
Or lic kie go.

Jezioro tajemnic
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W pro gra mie do ty czą cym Skar bów znad
Je zio ra Ta jem nic wy słu cha li śmy re fe ra tów:
„O dwóch bran so le tach z epo ki brą zu zna -
le zio nych nad je zio rem Draw sko” To ma sza
Cho ro by, „Sta ro żyt ne im por ty znad Dra wy”
Ka ro la Zbróg, „Miej sce nie zwy kłe – cmen -
ta rzy sko z krę ga mi ka mien ny mi w Pław nie”
An drze ja Ka sprza ka, „Ży cie po śmier ci. Co

nam mó wią ko ści z Pław na?” Mo ni ki Dzier -
liń skiej, „Kur ha ny Go tów w No wym Ło wi -
czu” An drze ja Ka sprza ka i Ada ma
Cie śliń skie go oraz „Cmen ta rzy sko z okre su
wpły wów rzym skich w Draw sku Po mor -
skim – daw ne zna le zi sko, no we in ter pre ta -
cje” Bar tło mie ja Ro gal skie go.

W prze rwie po mię dzy blo ka mi mo żna

by ło zo ba czyć wo do wa nie „sa mo wsta wal -
nej” pneu ma tycz nej mor skiej tra twy ra tun -
ko wej dla 25 osób. Do dat ko wą atrak cją był
rejs sza lu pą z Ba to re go. Mu ze al ni cy z Ko -
sza li na za pre zen to wa li ta kże zna le zi ska z
oko lic je zio ra Draw sko. Naj więk szym za in -
te re so wa niem wśród naj młod szych uczest -
ni ków cie szył się kon kurs pt. „Na ma luj
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ta jem ni cę je zio ra”, w któ rym udział wzię ło
kil ka dzie siąt dzie ci. Pod czas kre atyw nych
warsz ta tów zor ga ni zo wa nych przez „Ro bo -
ty i spół kę” mo żna by ło skon stru ować wła -
sne go ro bo ta z kloc ków LE GO, za pro gra -
mo wać go i nim ste ro wać. Od by ły się za ję -
cia z do świad cze nia mi na uko wy mi, któ re
przed sta wi ły fa scy nu ją ce zja wi ska za cho -
dzą ce w co dzien nym ży ciu. Po ka za no też
jak po wsta je pa ra wod na, a na wet… sztucz -
na krew.

Pod ko niec „Pik ni ku” Sta ro sta Draw ski
Sta ni sław Ku czyń ski do ko nał otwar cia Cen -
trum In for ma cji o Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”
w po bli skiej re pli ce gro du wcze sno śre dnio -
wiecz ne go „Sła wo gród”. Trwa ła ta kże ko -
lej na mi sja po szu ki waw cza w ce lu
od na le zie nia le gen dar ne go „U -Bo ota” z je -

zio ra Draw sko. Wy da rze niom to wa rzy szy ły
re dak cje pra so we, po szu ki wa cze za an ga żo -
wa ni w Ak cję, part ne rzy: szcze ciń ska Aka -
de mia Mor ska, Re dak cja Mie sięcz ni ka
„Od kryw ca”, ko sza liń skie Stu dio Hi sto rycz -
ne „Hu zar” oraz Dziew czy na Je zio ra Ta -
jem nic 2017 Ho no ra ta Ma tu szew ska i
har ce rze ze sta ni cy na Ura zie.

Wszyst kim uczest ni kom dzię ku je my za
przy by cie, a Part ne rom za wspar cie!

Zagadka „76 m”
Sil ne prą dy ode pchnę ły ro bo ta pod wod -

ne go od ce lu. Po szu ki wa nia prze cią gnę ły

się przez ca łą noc, aż do 4 ra no. Na dal nie
ma my pew no ści, czy po dłu żny obiekt na
sie dem dzie sią tym szó stym me trze głę bo ko -
ści je zio ra Draw sko jest po szu ki wa nym mi -
ni „U -Bo otem” z okre su II woj ny świa to wej.

– W pią tek la ło, wró ci li śmy z je zio ra
prze mo cze ni – mó wi Da riusz de Lorm, kie -
row nik prac pod wod nych. – Wy pły nę li śmy
po now nie wie czo rem, gdy do łą czył do nas
Łu kasz Or lic ki, szef Gru py Eks plo ra cyj nej
Mie sięcz ni ka „Od kryw ca”.

Po szu ki wa cze tra fi li w miej sce spo czyn -
ku wra ku, bli sko naj więk szej głę bi ny te go
je zio ra i jed no cze śnie jed nej z naj więk -
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szych w Pol sce. Wy ko na li po nad trzy dzie -
ści na jaz dów ło dzią z so na rem, ale przy du -
żej fa li i nie sprzy ja ją cej po go dzie na
za gad ko wy, ośmio me tro wy obiekt tra fi li za -
le d wie dwa ra zy.

W so bo tę eki pa uczest ni czy ła w I Pik ni -
ku Na uko wym „Je zio ro Ta jem nic” w Cza -
plin ku. Je zio ro na dal by ło nie spo koj ne,
wszy scy cze ka li na noc. I rze czy wi ście, na
Draw sko za wi ta ła flau ta (ter min że glar ski
ozna cza ją cy brak wia tru). Do pół no cy, w
ab so lut nych ciem no ściach, do czwar tej nad

ra nem, „explo rer si” pró bo wa li od no wa na -
mie rzyć i sfil mo wać obiekt. Opusz czo no
ko twi cę, tzw. „pro sia ka”, pró bu jąc usta bi li -
zo wać łódź nad punk tem. Pod wod ne prą -
dy zno si ły ją jed nak na wet 30 me trów od
ce lu. Opusz czo no ta kże ro bo ta, jed nak je -
go sil nik był zbyt sła by, aby się im prze ciw -
sta wić na tej głę bo ko ści i nie zdo łał do trzeć
do obiek tu. Do dat ko wo łódź po szu ki wa czy
za czę ła być spy cha na co raz da lej od punk -
tu za ko twi cze nia. Śro dek je zio ra Draw sko
oka zał się bar dzo trud nym te re nem ma new -
ro wym.

– W po bli żu jest też mnó stwo sie ci ry bac -
kich, co do dat ko wo zwięk sza ry zy ko utra ty
ro bo ta – do da je de Lorm. – Za ja kiś czas
pla nu je my po wró cić w to miej sce, je że li
uda nam się zna leźć cię ższe go i sil niej sze -
go ro bo ta pod wod ne go.

W XVI mi sji II se zo nu Ak cji Eks plo ra cyj -
no -Hi sto rycz nej Je zio ro Ta jem nic w dniach
07-09.07.2017 r. uczest ni czy li: Pa tryk To -
ma szew ski, Ma rek To ma szew ski, Bar tosz
To ma szew ski, Ho no ra ta Ma tu szew ska, Pio -
truś Ja nic ki, Ro bert Pa trzyń ski, Ka mil Gor -
czyc ki, Jo an na Gor czyc ka, Da riusz De
Lorm, Ra fał Ja ros, Łu kasz Or lic ki, Do ro ta
Kur piel, An drzej Kur piel, Nor bert Cie śle -
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wicz, Piotr Ko rem ba, Piotr Prze wor ski, Da -
ria Ka ca ła, Bar tek Drze wiec ki, Ar tur Cyw -
ko, Ro bert Si kor ski, Pa try cja Kruk, Pa tryk
Ka zi mier ski, Sła wo mir Ko la siń ski, Sła wo mir
Sko niecz ny i Ka mi la Bo ry sie wicz.

„Sła wo gród” otwo rzył Cen trum
In for ma cji o Ak cji Je zio ro 
Ta jem nic

W so bo tę, 8 lip ca 2017 r., Sta ro sta Draw -
ski Sta ni sław Ku czyń ski wraz ze współ wła -
ści ciel ką „Sła wo gro du” An ną Adam czyk
do ko na li uro czy ste go otwar cia Cen trum In -
for ma cji o Ak cji Je zio ro Ta jem nic.

Otwar cie od by ło się w ra mach „I Pik ni ku
Na uko we go Je zio ro Ta jem nic”. Cen trum
znaj du je się w Cza plin ku, w ob rę bie „Sła -
wo gro du”, któ ry jest re kon struk cją wa row ni
wcze sno śre dnio wiecz nej. Do stęp ne są tam

wszel kie in for ma cje o „Je zio rze Ta jem nic”,
wy kwa li fi ko wa ni prze wod ni cy, któ rzy słu -
żą in for ma cją, jest ta kże mo żli wość obej -
rze nia spe cjal ne go fil mu. Na miej scu
mo żna za opa trzyć się w ga dże ty z uni kal -
nym lo go Ak cji.

„Cen trum” ulo ko wa no w jed nej z chat
znaj du ją cych się na te re nie wa row ni. Na -
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wią zu je do śre dnio wiecz nych wąt ków
zwią za nych z Ak cją, w tym licz nych zna le -
zisk sprzed wie ków, jak ele men ty bi żu te rii
czy dłu ban ki, cią gle spo czy wa ją ce na dnie
je zio ra Draw sko.

„Sła wo gród” jest ak tyw nym part ne rem
Ak cji „Je zio ro Ta jem nic” i jed nym ze spon -
so rów na gro dy głów nej za „U -Bo ota” z je -
zio ra Draw sko, wy no szą cej obec nie aż 100
000 zł! http://www.sla wo grod.eu/cms/

Przy po mi na my, że lo go Ak cji do stęp ne
jest za dar mo, po wy peł nie niu pro ste go
wnio sku znaj du ją ce go się na stro nie in ter -
ne to wej te go pro jek tu (http://je zio ro ta jem -
nic.pl/po bierz -lo go/). Mo żna z nie go
swo bod nie i bez opłat ko rzy stać do ce lów
biz ne so wych, w tym do ozna cza nia ró żne -
go ro dza ju pro duk tów. Ga dże ty zwią za ne
z „Je zio rem Ta jem nic” mo żna obec nie ku -
pić w „Sła wo gro dzie” w Cza pli nu, a ta kże

w fir mie „Emen” w Draw sku Po mor skim,
któ ra rów nież jest jed nym ze spon so rów na -
gro dy głów nej w Ak cji.

Jest Mu stang!
Z tą in for ma cją cze ka li śmy do za koń cze -

nia pro ce dur zwią za nych z uzy ska niem nie -

zbęd nych po zwo leń. Szcząt ki ame ry kań -
skie go my śliw ca z cza sów II woj ny świa to -
wej ty pu „Mu stang” zo sta ły od kry te na po -
lu w miej sco wo ści Chełm Dol ny (woj.
za chod nio po mor skie). Do ak cji wkra cza
Eki pa Je zio ra Ta jem nic i mie sięcz ni ka „Od -
kryw ca”. To sen sa cja.

Fot.: http://pwen cycl.kgbud ge.com
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We wto rek i śro dę (18 i 19 lip ca 2017 r.)
w Cheł mie Dol nym od by ły się po szu ki wa -
nia szcząt ków jed ne go z naj bar dziej zna -
nych my śliw ców na świe cie, któ re zlo ka li-
zo wa no w szcze rym po lu. Eks plo ra cja –
któ rą prze pro wa dzi li człon ko wie eki py Je -
zio ra Ta jem nic oraz Re dak cji „Od kryw cy”
od by ła się pod nad zo rem spe cja li stów, w
tym dr. n. med. An drze ja Ossow skie go, Kie -
row ni ka Za kła du Ge ne ty ki Są do wej Po mor -
skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go, a ta kże
Wo je wódz kie go Kon serwa to ra Za byt ków
ze Szcze ci na.

Jed no sil ni ko wy sa mo lot, za pro jek to wa ny
na zle ce nie RAF, uży wa ny był przez USA i
ich so jusz ni ków za rów no pod czas dru giej
woj ny świa to wej, jak i woj ny ko re ań skiej.
Uda ną kon struk cję z 1940 ro ku, w ró żnych
wer sjach, za mknię to do pie ro w 1986 ro ku.

„Po szu ki wa nia wra ku ame ry kań skie go
my śliw ca w re jo nie Trzciń sko Zdrój”

18 lip ca roz po czął się pro jekt po szu ki -
wań szcząt ków sa mo lo tu ame ry kań skiej
pro duk cji, któ ry roz bił się pod czas II woj ny
świa to wej w re jo nie mia sta Trzciń sko -Zdrój
(woj. za chod nio po mor skie).

We dług in for ma cji uzy ska nych przez pa -
sjo na ta hi sto rii pa na An drze ja Kur pie la,

oko ło 10 km na po łu dnie od Trzciń ska -
-Zdro ju, w po bli żu nie miec kie go sta no wi -
ska ra da ro we go miał roz bić się ame ry kań ski
my śli wiec ty pu Mu stang P 51. Szcząt ki sa -
mo lo tu znaj du ją się praw do po dob nie na
jed nym z pól upraw nych.

Hi sto rię roz bi te go ame ry kań skie go my -
śliw ca spró bu ją wy ja śnić ba da cze z Gru py
Eks plo ra cyj nej Mie sięcz ni ka Od kryw ca
„GE MO”. Pra ce zo sta ną wy ko na ne wspól -
nie z pa sjo na ta mi i po szu ki wa cza mi zwią -
za ny mi z ak cją „Je zio ro Ta jem nic” pro wa-
dzo ną na wo dach je zio ra Draw sko wspól -
nie ze Sta ro stwem Po wia to wym w Draw sku
Po mor skim i Da riu szem De Lorm ze szko ły
nur ko wa nia AN DA tek.

„W re jo nie wska za nym nam przez pa na
An drze ja Kur pie la rze czy wi ście mógł roz -
bić się ame ry kań ski my śli wiec. Być mo że
mia ło to zwią zek z nie wy ja śnio ną do koń ca
po wietrz ną wal ką, ja ka ro ze gra ła się 18
mar ca 1945 ro ku mię dzy ra dziec ki mi i
ame ry kań ski mi pi lo ta mi, w wy ni ku któ rej
obie stro ny po nio sły stra ty” – mó wi kie ru ją -
cy pra ca mi Łu kasz Or lic ki.

Głów nym ce lem prac jest do kład ne zlo -
ka li zo wa nie miej sca ze strze le nia, zi den ty fi -
ko wa nie sa mo lo tu i okre śle nie oko licz no ści

je go upad ku na zie mię.
Kon takt: Łu kasz Or lic ki 515 069 043

Pod zie mia Tem pla riu szy 
w Cza plin ku?

Plot ki o pod ziem nych przej ściach w
daw nym Tem pel bur gu sły chać od daw na.
Ko ja rzo ne są z naj star szym za byt kiem te go
mia stecz ka – Ko ścio łem św. Trój cy, gdzie
wcze śniej miał być za mek Tem pla riu szy.
Ry ce rze te go za ko nu zna leź li do god ne wa -
run ki funk cjo no wa nia nad je zio rem Draw -
sko. Czy wie my coś wię cej? Tak. Od kry to
ano ma lie. Wkrót ce jed nak za prze sta no
prac…

Ko ściół pod we zwa niem Świę tej Trój cy
to naj star sza bu dow la Cza plin ka, praw do -
po dob nie z prze ło mu XIV i XV wie ku. W
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środ ku za chwy ca ją cy uni kat – ba ro ko wy
zło co ny oł tarz bal da chi mo wy z XVIII wie -
ku. Jest tam też kla sy cy stycz na am bo na z
pierw szej po ło wy XIX w. oraz za byt ko we
or ga ny. Przy ko ście le mo że my po dzi wiać
drew nia ną dzwon ni cę ko zło wą z dzwo nem
od la nym w 1730 ro ku. Jest też ak cent zwią -
za ny z Ru ben sem…

Po dob no jed nak, za nim po wsta ła świą ty -
nia, w tym miej scu był za mek Tem pla riu -
szy. W spra wie wy po wia da się Łu kasz
Or lic ki, szef Gru py Eks plo ra cyj nej Mie -
sięcz ni-  ka Od kryw ca, Pa tro na Ak cji Je zio -
ro Ta jem nic:

– W la tach 90. prze pro wa dzo no w ko -
ście le i je go po bli żu ba da nia me to dą geo -
ra da ro wą, któ re ujaw ni ły ró żne go ro dza ju
ano ma lia grun tu. Część z nich by ła zwią za -
na z wnę trzem ko ścio ła, a wła ści wie je go
pod zie mia mi. Uda ło się wska zać punkt,
gdzie przy naj mniej w jed nym miej scu mia -
ła znaj do wać się du ża kryp ta lub ja kie goś
ro dza ju piw ni ca oraz za sy pi sko, być mo że
kry ją ce grób. Na ze wnątrz ko ścio ła uda ło
się zlo ka li zo wać śla dy po daw nych fun da -
men tach oraz ano ma lię mo gą cą być re lik -
tem ja kie goś tu ne lu bądź ka na łu. Pra ce
ni gdy nie by ły kon ty nu owa ne.

Unikatowy barokowy ołtarz w kościele pw. Św. Trójcy

W tym miejscu mógł być niegdyś zamek
Templariuszy
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Do daj my, że mie sięcz nik „Od kryw ca” w
ubie głym ro ku wstęp nie de kla ro wał chęć
prze pro wa dze nia ba dań ar che olo gicz nych
w opar ciu o wy ni ki tych ba dań, któ re zresz -
tą znaj du ją się w po sia da niu Re dak cji. Być
mo że uda się ten za miar zre ali zo wać.

Ko śció łek mo żna zwie dzać m.in. uma wia -
jąc wi zy tę w Punk cie In for ma cji Tu ry stycz nej
znaj du ją cym się na Cza pli nec kim Ryn ku, tel.
(94) 375 47 90 lub (94) 375-51-77.

Im po nu ją co pięk ne zdję cia z wnę trza
tzw. „ma łe go ko ściół ka” (obok jest now szy,
du żo więk szy, stąd zwy cza jo wa na zwa ko -
ścio ła Św. Trój cy) mo żna obej rzeć tu taj:
https://pl.dre am sti me.com/

Mo del 3D ko ściół ka i ryn ku wy ko na ny
przez szcze ciń ską Aka de mię Mor ską, Part ne -
ra Ak cji: www.sketch fab.com

O in nych tu ne lach pod ziem nych zlo ka li -
zo wa nych przy Pa ła cu Siem czy no, kil ka ki -
lo me trów od Cza plin ka, pi sa li śmy tu taj:
http://je zio ro ta jem nic.pl/za gad ko we -tu ne le -
-nie -tyl ko -pod -zam kiem -ksiaz/

Tak mógł wy glą dać za mek Tem pla riu szy
w Cza plin ku.

Ko lej ne nie zi den ty fi ko wa ne
obiek ty wy kry te 
na dnie je zio ra Draw sko

Aka de mia Mor ska ze Szcze ci na prze ba -
da ła ko lej ne frag men ty je zio ra. So na ro wa -
niem ob ję to tyl ko uła mek po wierzch ni te go
ogrom ne go akwe nu. To wy star czy ło, by
wy kryć 134 ró żne obiek ty! Nie któ re z nich
są praw dzi wą za gad ką.

Pod czas od pra wy w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Draw sku Po mor skim Sta ro sta Sta ni -
sław Ku czyń ski wska zał ce le na je zio rze,
któ re nie zo sta ły jesz cze w ogó le lub tyl ko
czę ścio wo zba da ne. Wśród nich zna la zły

https://sketchfab.com/models/2c32623034e24b14b5c1ed14ccb65c1d
https://pl.dreamstime.com/zdj%C4%99cie-stock-baldachimu-o%C5%82tarz-w-%C5%9Bwi%C4%99tej-tr%C3%B3jcy-ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-w-czaplinek-image50558182
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się Za to ka Pla ża, oko li ce tzw. Gór ki Hoj dy -
sa, Za to ka Pta sia, Za to ka Dra him ska, Za to -
ka Kwia to wa, Za to ka Har cer ska oraz cześć
tzw. „Za to ki prze myt ni ków”, z któ rej mo -
żna wpły nąć na rze kę Dra wę.

To ta ostat nia do star czy ła po szu ki wa -
czom naj wię cej emo cji. Oprócz wy kry cia
wie lu ogrom nych pod wod nych gła zów, od -
na le zio no tam wra ki ło dzi. Jed nak naj bar -
dziej in try gu ją cym obiek tem jest
nie okre ślo ne go po cho dze nia płasz czy zna,
ro dzaj sy me trycz nej kon struk cji, któ rą wy -
chwy cił so nar. Trud no wy ja śnić, czym jest
i w ja ki spo sób ten obiekt się zna lazł pod
wo dą. Obok wy spy Mo krej znaj du je się
wrak o dłu go ści pię ciu me trów, wy sta ją cy
oko ło me tra nad dno, praw do po dob nie wy -
ście lo ne mu łem. W Za to ce Dra him skiej sfo -
to gra fo wa no obiekt przy po mi na ją cy łódź

pod wod ną. W oce nie aka de mi ków, mo że
to być jed nak pod wod na gór ka i le żą cy
obok niej bar dzo du ży głaz.

W tej mi sji „Je zio ra Ta jem nic” uczest ni -
czy li stu den ci AM – Alek san der Pie trzak,
Ce za ry Ba na szak, Ad rian Po pik, We ro ni ka
Mo tyl, Agniesz ka Wi tusz ko, wraz z opie ku -
na mi – Grze go rzem Za nie wi czem (In sty tut
Geo in for ma ty ki) oraz Iza be lą Bo dus -Ol -
kow ską (IG).

Apa ra tu ra ba daw cza uży ta na je zio rze to
so nar ho lo wa ny Ed ge tech 4125 czę sto tli -
wość 600kHz Trim ble R6 GPS, Vi de oRay
Explo rer ROV. Eki pa pły wa ła na stat ku
„Aqu arius” na le żą cym do ośrod ka wy po -
czyn ko we go „Draw tur”. Stu den ci i opie ku -
no wie by li za kwa te ro wa ni w „Pa ła cu
Siem czy no”. W re stau ra cji Sta ry Dra him
zje dli ku li nar ny hit re gio nu – „U -Bo oty z je -
zio ra Draw sko”. Aka de mia Mor ska an ga żu -
je się w Ak cję „Je zio ro Ta jem nic” nie mal od
po cząt ku jej trwa nia. Pra cow ni cy uczel ni
oraz jej stu den ci pro wa dzi li ba da nia na wo -
dzie, lą dzie, pod wo dą oraz w po wie trzu.

Cze ka my na opra co wa nie wy ni ków ba -
dań przez spe cja li stów z Aka de mii Mor -
skiej. Kom pu te ry mu szą pra co wać przez
wie le dni bez prze rwy, aby prze two rzyć gi -

gan tycz ną licz bę ze bra nych da nych. Być
mo że dzię ki te mu uzy ska my ob ra zy w
znacz nie lep szej roz dziel czo ści. Ka żdy z
obiek tów wy ma ga jed nak we ry fi ka cji pod -
wod nej. Do spra wy wró ci my.

Ob szar ska no wa nia je zio ra Draw sko w
dniach 17 – 19 lip ca 2017 r. przez Aka de -
mię Mor ską ze Szcze ci na.

Le gen dar ne wy spy na je zio rze
Draw sko. Sy re ni Ostrów 
i za to ka Rze pow ska

Na je zio rze Draw sko jest obec nie aż
dwa na ście wysp. Nie za wsze tak by ło.
Przed sta wia my – roz dzie lo ny na dwie czę -
ści – ar ty kuł Ja ro sła wa Lesz cze łow skie go, w
któ rym au tor po pro wa dzi nas przez hi sto rię
i le gen dy zwią za ne z ty mi miej sca mi. A wi -
dy wa no tam po noć sy re ny… 
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Frag ment ma py Sot zma na z 1789 ro ku,
gdzie obok wy spy Bie la wy (Kalk Wer der)
za zna czo no Sy re ni Ostrów (Jung fern Wer -
der). Na oby dwu wy spach za zna czo no na -
wet po ło że nie za bu do wań.

Te ren po ło żo ny na pół noc od wsi Pia -
secz no (daw niej Blum men wer der), znaj du -
ją cy się mię dzy Dra wą a je zio ra mi Draw sko
i Rze pow skim, jest od daw na jed nym z ulu -
bio nych ce lów mo ich wę dró wek w pię ciu
wy mia rach (trzy wy mia ry geo me trycz ne,
czas i wy miar ludz kiej wy obraź ni). Ten sto -
sun ko wo nie wiel ki ob szar roi się od pa mią -
tek hi sto rycz nych z bar dzo od da lo nych od
sie bie cza sów. Za po mnia ne ru iny szes na -
sto wiecz ne go ko ściół ka, ma ła śre dnio -
wiecz na twier dza, śla dy sta ro żyt nych
sie dlisk, cmen ta rzysk a we dług nie któ rych
ba da czy na wet miej sce skła da nia ofiar z lu -
dzi. Dziś jed nak opo wiem o dwóch wy -
spach znaj du ją cych na je zio rze Draw sko.

Ten (…) ar ty kuł oprócz in for ma cji hi sto -
rycz nych za ofe ru je Pań stwu pod róż w pią -
ty wy miar, któ ry jest dla mnie wy mia rem
ludz kiej wy obraź ni. In ny mi sło wy opo wiem
kil ka daw nych le gend zwią za nych z wy spa -
mi na je zio rze Draw sko Przy czym są to le -
gen dy, któ re opo wia da ła miesz ka ją ca w

oko li cach lud ność i dla te go, we dług mnie,
na le żą rów nież do hi sto rii na sze go re gio nu.

Bę dąc nad brze giem roz le głej za to ki Rze -
pow skiej je zio ra Draw sko, war to przyj rzeć
się jej bli żej wi docz nym stąd wy spom i za -
głę bić się w ich hi sto rię. Za to ka Rze pow ska
ma zu peł nie in ny kształt niż le żą ce na po łu -

dnie od niej wą skie i dłu gie za to ki Hen ry -
kow ska i Rę ka wic ka. Cha rak te ry stycz ną ce -
chą tej za to ki jest wy stę po wa nie licz nych
wysp, któ re w ró żnych okre sach za mie nia -
ły się w pół wy spy i od wrot nie. Fakt, że
dwu krot nie ob ni ża no po ziom lu stra wo dy
je zio ra Draw sko oraz czę ste ka pry sy po go -

Wy spa Mo kra.                                                                 fot. Ma rek Hal ter
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dy spra wia ły, że na ma pach z ró żnych okre -
sów wy spa Dę bo wy Ostrów (Eichwer der)
sta wa ła się na prze mian pół wy spem lub wy -
spą. Po dob nie dzia ło się z wy sep ką Sproc -
ken wer der. Osta tecz nie oby dwie wy spy
sta ły się bez i mien ny mi pół wy spa mi. Po zo -
sta ły jed nak czte ry wy spy, któ re ma ją na stę -
pu ją ce współ cze sne na zwy: Za chod nia,
Środ ko wa, Mo kra i Ba gien na. W na szej
opo wie ści sku pi my się na tych dwóch ostat -
nich.

Roz pocz nie my od opo wie ści o wy spie
Mo krej, któ ra nie gdyś na zy wa na by ła Sy re -
nim Ostro wem, czy li po nie miec ku Jung -
fern wer der. Sło wo „Jung fern” ma w ję zy ku
nie miec kim ró żne zna cze nia. Współ cze śnie
naj bar dziej po pu lar ne tłu ma cze nie to „dzie -
wi ca”. Jed nak tłu ma cze nie Wy spa Dzie wic,
lub co gor sza Dzie wi cza Wy spa, by ło by
błęd ne w tym przy pad ku. Że by od na leźć
wła ści wą in ter pre ta cję tej na zwy, trze ba za -
głę bić się w bo ga ty zbiór sta rych miej sco -
wych le gend i od na leźć za po mnia ną
le gen dę o sy re nach, któ re po dob no tam wi -
dy wa no. Nie co ar cha icz ne sło wa „Jung -
fern” lub „Was ser jung fern” na le ży w tym
przy pad ku tłu ma czyć wła śnie ja ko „sy re -
na”. Ma my więc Jung fern wer der, czy li Sy -

re ni Ostrów. Nie jest to je dy ny przy pa dek
po wią za nia na zwy geo gra ficz nej z le gen dą
o sy re nach na Po je zie rzu Draw skim. Na
pół noc od Zło cień ca znaj du je się np. Je zio -
ro Mło de, daw niej Jung fern see, czy li Je zio -
ro Sy re nie. O tym je zio rze rów nież
opo wia da no sy re nią le gen dę, któ rą pięk nie
przed sta wił w swo im wier szu przed wo jen -
ny re gio na li sta An ton Hel ler.

Wy spa Jung fern wer der zo sta ła uwi docz -
nio na na ma pie Sot zman na z 1789 ro ku.
Nie ste ty, ma pa ta nie jest zbyt do kład na i
nie mo gę wy klu czyć mo żli wo ści, że ja ko
Jung fern wer der zi lu stro wa na zo sta ła nie co
więk sza wy spa o póź niej szej na zwie Sproc -
kwer der (dziś pół wy sep). Pod ko niec XVIII
wie ku uży wa no dość po wszech nie na zwy
Jung fern wer der, któ ra póź niej mu sia ła jed -
nak po paść w za po mnie nie. W la tach trzy -
dzie stych dwu dzie ste go wie ku wy spa
Mo kra no si ła na zwę Ol cho wej – El ler wer -
der („El ler” to daw na gwa ro wa na zwa ol -
chy).

Nie za le żnie od okre su i po zio mu lu stra
je zio ra Draw sko Sy re ni Ostrów za wsze był
wi docz ny na wo dach za to ki Rze pow skiej.
Być mo że ta sta bil ność skło ni ła lu dzi do
osie dle nia się na tej wy sep ce. Sta ło się to w

ra mach ak cji ko lo ni za cyj nej na Po mo rzu,
za ini cjo wa nej przez Fry de ry ka Wiel kie go.
Osu sza no ba gna i rą ba no la sy, po ja wia ły
się no we wsie i osa dy. W 1742 r. roz po czę -
to wy rąb bu ko we go la su na wiel kiej wy spie
Bie la wie. Pew nie znaj du ją cy się tam dziś
wiel ki buk – po mnik przy ro dy pa mię ta te
cza sy. Po dob ne pra ce ru szy ły na Sy re nim i
Dę bim Ostro wie. Po tem za ło żo no fol war ki
na Bie la wie (Wa pien ny Ostrów, Kal kwer -
der) i na Sy re nim Ostro wie. Sta ły się one
czę ścią ma jąt ku ziem skie go w Dra hi miu.
Dę bo wy Ostrów po zo stał nie za miesz ka ny,
ale ro bot ni cy rol ni z Sy re nie go Ostro wa
upra wia li tam zie mię. Ten stan rze czy nie
zmie nił się w 1779 ro ku, kie dy wy spy zo -
sta ły opi sa ne przez Lu dwi ka Wil hel ma Bru -
eg ge man na w je go mo nu men tal nym dzie le
„Ausführli che Be schre ibung des ge -
genwärti gen Zu stan des des Köni glich Preus -
si schen He rzog thums Vor - und
Hin ter -Pom mern” („Wy czer pu ją cy opis sta -
nu rze czy na kró lew sko -pru skim Po mo rzu
Przed nim i Za chod nim”). W póź niej szym
okre sie fol war ki na wy spach zo sta ły wy -
dzie rża wio ne a w koń cu sprze da ne. W do -
bie kry zy su po mor skie go rol nic twa
nie wiel ki fol wark na ma łej Sy re niej Wy spie
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nie miał szans prze trwa nia i lu dzie opu ści -
li to miej sce.

Po opo wie dze niu krót kiej hi sto rii ludz -
kie go osad nic twa na Sy re nim Ostro wie
przejdź my do le gend, któ rym za wdzię cza
on swą na zwę.

Cie ka wost ka: 
Po ziom wo dy w je zio rze Draw sko ob ni -

ża no dwu krot nie: w la tach 1787-1788 o 5
stóp, tj. o oko ło 1,5 me tra, a w la tach 1854-
1858 o oko ło 2 me try i praw do po dob nie
wte dy prze stał ist nieć młyn wod ny na Dra -
wie w Rze po wie.

cdn.

Cza pli nek. 
W tym do mu miesz kał Pa pież

W Cza plin ku przy uli cy Dłu giej 29, tuż
obok wiel ko po wierzch nio we go skle pu zna -
nej sie ci, do dziś stoi dom, w któ rym kil ka -

krot nie za trzy my wał się Ka rol Woj ty ła, póź -
niej szy Jan Pa weł II.

Ka rol Woj ty ła pro wa dził bar dzo ak tyw ny
tryb ży cia. Je go czę ścią by ły spły wy ka ja ko -

we. Pierw szy spływ na je zio rze Draw sko i
Dra wie roz po czął się 18 lip ca 1955 ro ku, w
miej scu dzi siej szej pla ży miej skiej. Skąd
(wów czas ksiądz) Woj ty ła w Cza plin ku?
Miesz kał tu, w do mu przy ul. Dłu giej, je go
ko le ga ze szkol nej ła wy z Wa do wic – Sta ni -
sław Hoj dys. Je go syn Je rzy jest le ka rzem,
miesz ka dziś w Cza plin ku.

Ka rol Woj ty ła na spły wie rze ką Dra wą. 
Zło cie niec, 1961 r.
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Prze czy taj też o in nych pa miąt kach po
Pa pie żu – Po la ku w Cza plin ku: http://je zio -
ro ta jem nic.pl/nar ty -na -kto rych -jez dzil -ka -
rol -woj ty la -sa -w -cza plin ku -skad -sie -tam -wz
ie ly/

Le gen dar ne wy spy na je zio rze
Draw sko. Tra gicz ny po łów

Na je zio rze Draw sko jest obec nie aż
dwa na ście wysp. Przed sta wia my dru gą
część ar ty ku łu Ja ro sła wa Lesz cze łow skie go,
w któ rym au tor po pro wa dzi nas przez hi sto -
rię i le gen dy zwią za ne z ty mi miej sca mi.
Tym ra zem to le gen da do ty czą cą oko lic
Pia secz na i ło wią cych tam ry ba ków ze Sta -
re go Dra hi mia, z sy re na mi w tle.

W Pia secz nie star si lu dzie opo wia da li, że
nad wiel ką za to ką je zio ra Draw sko spo tkać
mo żna sy re ny, któ re wa bią swo im cu dow -
nym śpie wem na iw nych lu dzi i ocza ro wu -
ją ich swą ma gią. Wie dze ni ma gicz ną si łą
lu dzie wcho dzi li wte dy do wo dy, na ra ża jąc
się na śmierć przez uto pie nie. Ich du sze po -
zo sta wa ły po tem na za wsze w pod wod nych
sy re nich do mo stwach. Sy re ny ży wić się
mia ły wo dą i pro mie nia mi sło necz ny mi. W
za to ce w po bli żu wsi Pia secz no znaj do wa -
ła się wy spa, w po bli żu któ rej wi dy wa no

nur ku ją ce sy re ny. By ło to prze klę te miej sce.
Mło dzi ry ba cy z Dra hi mia, nie ba cząc na

ostrze że nia bar dziej do świad czo nych ko le -
gów, za rzu ca li swe sie ci w po bli żu tej wy -
spy. Nie wie rzy li, że po ło wy w ta kim
miej scu przy nieść mo gą tyl ko nie szczę ście.

Pew ne go dnia dwóch z nich, cią gnąc sieć
z ry ba mi po czu ło, że jest ona wy jąt ko wo
cię żka. Wkrót ce po tem z prze ra że niem
stwier dzi li, że w sie ci bły snę ła po stać sy re -
ny, któ ra w wiel kiej zło ści ro ze rwa ła sieć i
z fu rią ude rzy ła w drew nia ną łódź. Nie -

http://jeziorotajemnic.pl/narty-na-ktorych-jezdzil-karol-wojtyla-sa-w-czaplinku-skad-sie-tam-wziely/
http://jeziorotajemnic.pl/narty-na-ktorych-jezdzil-karol-wojtyla-sa-w-czaplinku-skad-sie-tam-wziely/
http://jeziorotajemnic.pl/narty-na-ktorych-jezdzil-karol-wojtyla-sa-w-czaplinku-skad-sie-tam-wziely/
http://jeziorotajemnic.pl/narty-na-ktorych-jezdzil-karol-wojtyla-sa-w-czaplinku-skad-sie-tam-wziely/
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szczę śni mło dzień cy ru nę li do wzbu rzo nej
wo dy. Tyl ko je den z nich, któ ry zna ko mi -
cie pły wał, do tarł do brze gu ra tu jąc swe ży -
cie (I).

Do daj my jesz cze, że le gen dę tę spi sał i
prze ka zał au to ro wi zbio ru szcze ci nec kich
le gend nie ja ki Urlich Kar be z Pia secz na.
Na zwi sko Kar be no si ła ro dzi na wła ści cie li
ma jąt ku ziem skie go w Pia secz nie, któ rej
człon ko wie mu sie li być za fa scy no wa ni
miej sco wym świa tem le gend, gdyż we
wspo mnia nym zbior ku Urli cha Ben zla
znaj dzie my kil ka na ście in nych le gend prze -
ka za nych przez dwie oso by o na zwi sku
Kar be.

Ką piel w dniu świę te go Ja na
We dług in nej le gen dy, znaj du ją cej się w

zbio rze Prof. Rog ge (II), sy re nę mo żna by ło

uj rzeć w po łu dnie w dniu świę te go Ja na.
Pew ne go dnia chło pi z Pia secz na pra co wa -
li w po lu nad je zio rem Draw sko, gdzie do -
nie sio no im ze wsi obiad. Kie dy w spo ko ju
po si la li się, uj rze li, że w je zio rze ką pa ły się
dziew czę ta, w po bli żu miej sca, gdzie pan -
ny z Pia secz na su szy ły swo je nie bie skie,
czer wo ne i bia łe suk nie na krze wach.

Wkrót ce nad za to kę przy bie gły za alar mo -
wa ne pan ny z Pia secz na, gdyż oba wia ły
się, że to dziew czy ny z Cza plin ka przy by ły
w te oko li ce, że by ode brać im ich pięk ne
suk nie. Kie dy jed nak się po ja wi ły, ką pią ce
się dziew czę ta znik nę ły. By ły to nie wąt pli -
wie sy re ny.

Jak wi dać nie są to zbyt skom pli ko wa ne
i efek tow ne le gen dy, ale tak by wa z le gen -
da mi, któ re opo wia da ne są przez daw nych
miesz kań ców oko lic. Nie są to utwo ry ar ty -
stycz ne, lecz nie skom pli ko wa ne lu do we
prze ka zy. Mo im zda niem, le gen dy te ma ją
jed nak wy jąt ko wy urok.

cdn

Hi sto ria na zdję ciach
Od Re dak cji Mie sięcz ni ka „Od kryw ca”

otrzy ma li śmy bar dzo in te re su ją ce zdję cia

Nie bez piecz ne spo tka nie ry ba ka z sy re ną

Wej ście na Za to kę Rze pow ską przy Gard nie. Fot.
Ma rek Hal ter
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daw ne go Tem pel bur ga. Do ty czą je zio ra
Draw sko. Jed no z nich do ku men tu je dość
znacz ną zmia nę li nii brze go wej. Cho dzi o
pół wy sep przy Ośrod ku Spor tów Wod nych.

Zdję cia zo sta ły prze ka za ne przez Łu ka -
sza Or lic kie go, przed sta wi cie la mie sięcz ni -
ka bę dą ce go Pa tro nem Me dial nym Ak cji
Je zio ro Ta jem nic, na rę ce Sta ro sty Draw -
skie go Sta ni sła wa Ku czyń skie go, pod czas I
Pik ni ku Na uko we go „Je zio ro Ta jem nic” w
Cza plin ku.

Na fo to gra fiach wi dać daw nych nie miec -

kich miesz kań ców mia sta, w tym żoł nie rzy.
Są ta kże po mo sty i sprzęt pły wa ją cy, wi dok
z ta ra su nie ist nie ją cej dziś re stau ra cji nad
sa mym je zio rem (aż pro si się o ta kie atrak -
cyj ne miej sce dziś – dop. red.) oraz pre zen -
to wa ne już wcze śniej zdję cie ban de ry
Krieg sma ri ne, ło po czą cej przed dzi siej szym
Li ceum Ogól no kształ cą cym przy ul. Par ko -
wej, gdzie we dług miej skiej le gen dy mia ły
się szko lić jed nost ki tej for ma cji. Na od wro -
cie nie któ rych fo to gra fii wi dać ołów ko we
do pi ski z da tą – 39 r.

Nas za in try go wa ło jed no zdję cie, na któ -
rym wi dać bu dy nek znaj du ją cy się nad sa -
mym je zio rem. Nie roz po zna li śmy go.
Za gad kę uda ło się wy ja śnić dzię ki kon sul ta -
cji z re gio na li stą, Zbi gnie wem Ja nu szań -
cem.

Pocztówka z 1929 r.

Prospekt z 1938 r.
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– Miej sce wi docz ne na zdję ciu roz po -
zna łem ze 100% pew no ścią. Jest to cy pel
ze wznie sio nym w 1925 ro ku han ga rem na
ło dzie (tzw. Bo ot shaus) – tłu ma czy pan Zbi -
gniew. – Han gar jest w du żym stop niu prze -
sło nię ty przez drze wa, dla te go nie
roz po zna no te go obiek tu, mi mo że han gar
ten ist nie je do dziś, tyl ko peł ni nie co in ną
funk cję niż przed woj ną. W tym miej scu
znaj du je się obec nie cza pli nec ki Ośro dek
Spor tów Wod nych. Cy pel z OSW wy glą da
te raz zu peł nie ina czej niż przed woj ną, dla -
te go zdję cie ko ja rzy się z in nym miej scem.

Ja ko do wód, że jest to cy pel, na któ rym
ak tu al nie znaj du je się Ośro dek Spor tów
Wod nych – obec nie znacz nie dłu ższy, się -
ga ją cy kil ka dzie siąt me trów w głąb je zio ra –
za łą czył kil ka ilu stra cji.

– Miej sce to by ło przed woj ną chęt nie fo -
to gra fo wa ne – do da je Z. Ja nu sza niec. –
Prze sy łam jed ną ta ką fo to gra fię. Fo to gra fia z
tym miej scem tra fi ła na wet do przed wo jen -
ne go pro spek tu re kla mo we go (skła dan ki).
Za łą czam aż dwa ska ny z pierw szą – ty tu ło -
wą – stro ną pro spek tu, gdzie też wi dzi my
zdję cie te go cy pla i, co cie ka we, rów nież z
prze sło nię tą drze wa mi syl wet ką han ga ru na
ło dzie (wi docz ne są tyl ko okien ka na pod -
da szu). Prze sy łam rów nież skan ty tu ło wej
stro ny in ne go pro spek tu re kla mo we go z
1938 ro ku, gdzie wi dać wy raź nie ów cze sny

kształt cy pla, ja kże ró żny od dzi siej sze go.
Po II woj nie świa to wej cy pel sztucz nie

przed łu żo no, w wy ni ku cze go po wstał fa -
lo chron. Za łą czam też przed wo jen ne zdję -
cia han ga ru na ło dzie, któ ry Niem cy
okre śla li mia nem Bo ot shaus (Bo ot = łódź;
Haus= dom). Na jed nym ze zdjęć wi dać
mło dych wio śla rzy. Przed woj ną w Cza -
plin ku by ło do brze roz wi nię te wio ślar stwo.
Z otrzy ma nym od Pa na zdję ciem zro bi łem
jesz cze ma ły za bieg po le ga ją cy na zro bie -
niu wy cin ka, na któ rym mo żna bez więk -
sze go tru du roz po znać syl wet kę han ga ru
sto ją ce go na te re nie obec ne go Ośrod ka
Spor tów Wod nych.

Ser decz nie dzię ku je my!

Piz ze ria „Los Ame ri ca nos” 
z Cza plin ka dzia ła w Ak cji

Part ne rzy Ak cji Eks plo ra cyj no – Hi sto -
rycz nej „Je zio ro Ta jem nic” z bra nży ku li -
nar nej otrzy ma li spe cjal ne ko szul ki z lo go
Ak cji oraz swo jej fir my. Tym sa mym za ło ga
lo ka li pro mu je Ak cję na ży wo, w kon tak cie
z klien ta mi.

Czwar ty kom plet zo stał prze ka za ny do
miesz czą cej się w cen trum Cza plin ka piz -
ze rii o ty tu ło wej na zwie. Ele ganc kie po lo,
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na rę ce sze fo wej Iza be li Za broc kiej, wrę -
czył oso bi ście or ga ni za tor Ak cji Sta ro sta
Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski.

Do daj my, że piz ze ria Los Ame ri ca nos
przy go to wa ła piz zę na wią zu ją cą do Ak cji
„Je zio ro Ta jem nic” o na zwie „Za to pio ny U -
-Bo ot w je zio rze Draw sko”. Da nie już od

mo men tu po wsta nia cie szy się ogrom nym
za in te re so wa niem. Sos po mi do ro wy, ser,
ore ga no, szyn ka, ku ku ry dza, pra żo ne ka pa -
ry, mię so mie lo ne po bo loń sku – to skład ni -
ki te go przy sma ku. Piz zę za pro po no wa no
w sprze da ży w ostat nich dniach kwiet nia
te go ro ku. Naj więk sze jed no ra zo we za mó -

wie nie w tym krót kim cza sie, to aż 12 sztuk!
Ze wzglę du na kształt, jest to je dy na piz za,
któ ra nie jest ser wo wa na „na wy nos”. Po le -
ca my!

„Los Ame ri ca nos” (http://www.los -ame ri -
ca nos.pl/) to je dy na re stau ra cja – piz ze ria w
Cza plin ku z ame ry kań skim je dze niem, któ -
ra już od wej ścia za chwy ca ara nża cją wnę -
trza. To miej sce, gdzie mo żna zjeść pysz nie
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i do sy ta oraz po zna wać no we ku li nar ne
sma ki. Lo kal ofe ru je ta kże mo żli wość re zer -
wa cji sto li ka lub do star cze nia dań na wy -
nos. Kuch nia pra cu je co dzien nie. Lo kal
znaj du ją cy się przy ul. Ogro do wej 3 czyn -
ny jest do ostat nie go klien ta. Do daj my ta -
kże, że „Los Ame ri ca nos” to je den ze
spon so rów na gro dy za po szu ki wa ne go „U -
-Bo ota” z je zio ra Draw sko, któ ra wy no si już
100 000 zł.

Film:http://je zio ro ta jem nic.pl/piz za -za to -
pio ny -u -bo ot -w -je zio rze -draw sko -no wy -ku -
li nar ny -hit -pro sto -z -je zio ra -ta jem nic/

Le gen dar ne wy spy na je zio rze
Draw sko. Po twór zwa ny 
Żmi jem i księ żnicz ka 
uwię zio na na wy spie

Na je zio rze Draw sko jest obec nie aż
dwa na ście wysp. Przed sta wia my trze cią
część ar ty ku łu Ja ro sła wa Lesz cze łow skie go,
w któ rym au tor po pro wa dzi nas przez hi sto -
rię i le gen dy zwią za ne z ty mi miej sca mi.
Tym ra zem to le gen da do ty czą ca wy spy Ba -
gien nej, na któ rej za miesz ki wać miał smo -
ko po dob ny stwór Lin dwurm.

Opo wie my jesz cze o wy spie o współ cze -
snej na zwie Ba gien na. Wła ści wie już chcia -

łem za koń czyć opo wieść o za to ce Rze pow -
skiej, gdy za uwa ży łem cie ka wą wzmian kę
w ar ty ku le dok to ra Ar tu ra Ze chli na „Der
Neu stet ti ner Kre is. Hi sto risch -to po gra phisch
dar ge stellt” („Po wiat szcze ci nec ki przed sta -
wio ny w uję ciu hi sto rycz no -to po gra ficz -
nym”) opu bli ko wa nym w 1886 r. w

cza so pi śmie Bal ti sche Stu dien (III). In for ma -
cja do ty czy ła barw nej dzie więt na sto wiecz -
nej le gen dy opo wia da ją cej o wy spie
Ba gien na, któ rą wte dy na zy wa no Lin dwer -
der.

W la tach osiem dzie sią tych XIX wie ku
dok tor Ze chlin pły nął łód ką z Dę bo we go
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Ostro wa do Cza plin ka. Prze wo żą cy go sta -
ry ry bak opo wie dział mu pięk ną le gen dę,
któ rej nie znaj dzie my w zbio rach Urli cha
Ben zla, czy też pro fe so ra Rog ge go. W swo -
im ar ty ku le Ar tur Ze chlin wy mie nia obok
wy spy Bie la wy (Kal kwer der) dwie mniej sze
wy spy: Jung fern wer der i Lin dwer der.

Ta ostat nia na zwa mu sia ła zo stać póź niej
prze kształ co na do for my „Lin den wer der”.
Nie wie dząc o pier wot nym brzmie niu, mo -
żna tłu ma czyć to prze kształ co ne mia no ja -
ko „Ostrów Li po wy”. Jed nak pier wot na
na zwa mia ła zu peł nie in ne, nie zwią za ne z
li pą po cho dze nie, gdyż wią za ła się ze sta rą
le gen dą o Lin dwur mie, czy li po two rze
przy po mi na ją cym nie co smo ka, a przez
Sło wian na zy wa nym Żmi jem. Pier wot ną
na zwę na le ża ło by prze tłu ma czyć więc ja -

ko Żmi jo wy Ostrów. We dług le gen dy opo -
wie dzia nej przez sta re go ry ba ka Lin dwurm
żył wła śnie na tej wy spie.

Przed set ka mi lat na Żmi jo wym Ostro wie
żył strasz ny i bez li to sny Lin dwurm, przed
któ rym drża ła ca ła oko li ca. Ry ba cy z trwo gą
omi ja li za to kę Rze pow ską w oba wie o swe

ży cie. Wieść nio sła, że po twór po rwał bar -
dzo pięk ną księ żnicz kę i wię ził ją na ma łej
nie do stęp nej wy spie. Po gło ski o uro dzie wię -
zio nej pan ny do tar ły do naj od le glej szych za -
kąt ków kra ju i ze wsząd ścią ga li żąd ni
chwa ły i dziel ni ry ce rze, któ rzy pra gnę li po -
ko nać Lin dwur ma i uwol nić prze pięk ną księ -

Ką pią ce się sy re ny i Lin dwurm. Ilu stra cje au tor -
stwa A. Rac kha ma
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żnicz kę. Nie ste ty po twór oka zy wał się nad -
zwy czaj sil ny i zręcz ny. Ża den ze szla chet -
nych przy by szy nie po tra fił mu do rów nać i
gi nął w nie rów nej wal ce. Co raz wię cej ko -
ści nie szczę snych ry ce rzy wy ście la ło dno za -
to ki Rze pow skiej. Wy da wa ło się, że nie ma
już żad nej na dziei dla uwię zio nej dziew czy -
ny, gdy na wy spie po ja wił się no wy śmia łek.
Nie chwy cił on jed nak za oręż, jak czy ni li to
je go po przed ni cy, lecz za czął śpie wać, a
głos miał pięk ny. Wy jąt ko wy głos mło de go
ry ce rza wy wa bił z wiel kiej no ry Lin dwur ma.
Po twór wsłu chał się w cu dow ny śpiew i
ocza ro wa ny wpadł w odrę twie nie. Na to
wła śnie cze kał mło dzie niec. Chwy cił za
miecz i z roz ma chem ciął po two ra przez łeb.
Księ żnicz ka by ła wol na. Jed nak ku roz pa czy
dziel ne go ry ce rza uwol nio na pan na nie
chcia ła wyjść za nie go, po nie waż wcze śniej
zło ży ła ślu bo wa nie, że gdy zo sta nie uwol -
nio na z rąk po two ra po świę ci swe ży cie Bo -
gu. I tak pięk na księ żnicz ka zo sta ła mnisz ką,
a zroz pa czo ny ry cerz od je chał w nie zna ne.

I Ben zel, Pom mer sche Ma er chen und Sa -
gen, 1980 s.25-26  O. Kar be za sły sza ne w
Blum men wer der

II Rog ge, Der Sa gen kranz von Neu stet tin,
Neu stet tin 1922, s. 109

III Ze chlin Der Neu stet ti ner Kre is. Hi sto -
risch -to po gra phisch dar ge stellt, Bal ti sche
Stu dien 1886 r., s. 36 

Zdję cia za to ki Rze pow skiej: Ma rek Hal -
ter

Na ła duj bu tle na Po je zie rzu
Draw skim!

Nur ko wie przy by wa ją cy ba dać ta jem ni -
ce je zior Draw sko (gm. Cza pli nek), Lu bie
(gm. Zło cie niec) i in nych z Po je zie rza

Draw skie go czę sto py ta ją, gdzie mo gą na ła -
do wać bu tle. Ma my od po wiedź. Pro si my o
wię cej.

Na stro nie in ter ne to wej Ak cji „Je zio ro Ta -
jem nic”, w za kład ce „Wo kół Ak cji” wpro -
wa dzi li śmy ru bry kę „Na bi ja nie bu tli”.
Chce my tam pu bli ko wać in for ma cje o miej -
scach, któ re stwa rza ją ta ką mo żli wość.

Zna la zły się tam już: Ba za „OCTO” w
Cza plin ku, Ba za Nur ko wa Ośro dek „Is land
Camp” nad j. Sie ci no w Gmi nie Zło cie niec
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oraz Emil Ko zak z Cza plin ka. Przed przy -
jaz dem na le ży skon tak to wać się z ob słu gą i
upew nić, że na bi ja nie jest da ne go dnia mo -
żli we.

To jed nak nie wszyst ko. Tych, któ rzy nie
zo sta li umiesz cze ni na na szej stro nie, a o
któ rych po pro stu nie wie my, pro si my o
kon takt. We wspo mnia nej za kład ce zu peł -
nie bez płat nie znaj dą się lin ki do wszyst -
kich miejsc umo żli wia ją cych na bi ja nie
bu tli, a któ re znaj du ją się na te re nie po wia -
tu draw skie go i na je go obrze żach (w gmi -
nach przy le głych do gra nic po wia tu).
Za pra sza my do kon tak tu: http://je zio ro ta -
jem nic.pl/zglos -in for ma cje/

Po nad to uzu peł ni li śmy in for ma cję o mo -
żli wość na by cia sprzę tu nur ko we go w
draw skiej fir mie ECN Sys te my Nur ko we
(jed ne go ze Spon so rów na gro dy za „U -Bo -
ota” z je zio ra Draw sko) oraz kur sy nur ko -
we ze Szko łą Nur ko wa nia AN DA tek, któ re
pro wa dzi naj lep szy szko le nio wiec świa ta
Ad. 2013 oraz 2014 i jed no cze śnie ak tyw -
ny uczest nik „Je zio ra Ta jem nic” i Am ba sa -
dor tej Ak cji – Da riusz de Lorm.

Tym usłu go daw com, któ rzy świad czą
usłu gę na bi ja nia bu tli i zgło szą się do nas,
oprócz za pew nie nia bez płat nej re kla my,

prze śle my ta kże Cer ty fi kat uczest nic twa w
Ak cji. Pisz cie do nas!

Drawa, 
rzeka lubiana przez Papieża

Rzeka Drawa przepływa przez kilka
jezior, w tym Lubie i Drawsko. Pływał nią
nawet Karol Wojtyła, późniejszy Papież. Co
ciekawe, w Europie płynie jeszcze jedna
Drawa.

Ma ona źródła we włoskich Alpach i na
trasie liczącej 725 km przepływa przez
Austrię, Słowenię i Chorwację. Stanowi
prawy dopływ Dunaju. Dla porównania
„nasza” polska Drawa ma 185,9 km – i
znacznie więcej uroku. Rzeka przepływa
przez Pojezierze Drawskie, Wałeckie i
Kotlinę Gorzowską.

Zagadką pozostaje, jaki wpływ na Drawę
mogła mieć zmiana poziomu wód jeziora
Drawsko o około 3,5 metra, która dokonała
się kilkaset lat temu. Czy wyżej położone
lustro miało wpływ na głębokość, szerokość
i co za tym idzie spławność i żeglowność
tej rzeki? Pisaliśmy kiedyś, że przez jezioro
Drawsko wiódł prawdopodobnie szlak
przemytniczy, od strony Połczyna Zdroju i
Kluczewa w kierunku rzeki Drawy właśnie.

Czy i w niej spoczywają artefakty z
dawnych wieków?

Film „Rzeka Drawa Karola Wojtyły”
https://www.youtube.com/watch?v=UilZ

hV-tblk

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

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
https://www.youtube.com/watch?v=UilZhV-tblk
https://www.youtube.com/watch?v=UilZhV-tblk
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Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków

Active Divers
kursy

płetwonurkowania
na wszystkie stopnie, 

uprawnienia
międzynarodowe

www.nurek.pl

http://www.nalofoty.pl/wyjazdy
http://www.nurek.pl
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