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Nadsyłając materiały, celem zamieszczenia w wydawnictwie Nuras.info autor oświadcza, że zapoznał się 
z regulaminem zamieszczonym na www.nuras.info i go akceptuje.

Zdjęcie okładki: Robert Olech

OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wszelkie znaki na niebie, ziemi i wodzie mówią, że słoneczne lato powoli ustępuje miejsca otulającej

nas magią ciepłych barw jesieni. Drzewa zmieniają szaty, lasy obrodziły w grzyby, a polskie morze
wyrzuca na brzeg setki meduz. Niewielu kojarzy plaże pełne chełbi modrej z początkiem jesieni,
prawda? To znak, że to koniec wygrzewania się na gorącym piasku. 

Zapominalskim i niezorientowanym przypominamy, że wszystkie relacje z wakacyjnych podróży
powiązane z odkrywaniem wielkiego błękitu – nadesłane do redakcji Nuras.info – wezmą udział w
konkursie, w którym można zdobyć nie tylko kamerę sportową z obudową, ale również latarki LED –
szczegółów szukajcie w numerze.

Jednocześnie informujemy, że w związku z licznymi prośbami naszych Czytelników przedłużamy
termin nadsyłania artykułów, które wezmą udział w konkursie – do 15 października. Wszyscy muszą
mieć równe szanse zdobycia nagród, a nie będzie to możliwe, gdy pominiemy liczne grono nurkujących
studentów, którzy powrócą z wakacji dopiero pod koniec września.

Uczniom i nauczycielom, dla których zabrzmiał już pierwszy wrześniowy dzwonek życzymy, aby kolejny
rok szkolny minął wyłącznie pod znakiem sukcesów. Pamiętajcie, że każde 45 min po drugiej stronie lustra
jest cenną lekcją biologii, fizyki, chemii, kultury fizycznej, ale przede wszystkim odpowiedzialności. Na tę
lekcję trzeba być zawsze solidnie przygotowanym, bowiem surowa nauczycielka Natura czasem nie daje
szansy na poprawkę. 

Re dak cja

SSppiiss  ttrreeśśccii

Spitsbergen 4

Kurs instruktorów M1 KDP CMAS 16

Baza nurkowa Koparki 26

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania 30

Wrak bocznokołowca 34

Zatoka Orłów 38

Hi- Max V16 Seahorse 42

Nurkowanie z Olympusem 50

Odkrywamy podwodne tajemnice 60

Elektrozawór w CCR 64

Jezioro tajemnic 74

Natura pokazała pazury 77

Jezioro Drawsko to dawna granica państw 79

Z głębin na zamek 81

Poszukiwania powojennych skarbów 84

Stwór sprzed tysięcy lat 86

Niczym latarnia morska pośród… lasów 88

Zobacz legendarne podziemia Siemczyna! 91

http://nurasonline.pl/uploader/


http://tecline.com.pl


Nuras.info 9/2017

4

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”. 

Po dro dze pla nu je my jesz cze jed no nur -
ko wa nie na ma łym wy pły ce niu, gdzie li nie
izo ba rycz ne na ma pie są gę sto po ło żo ne.
Mo że to świad czyć o dość szyb ko opa da ją -
cym dnie. Cóż, pły nie my... Po za par ko wa -
niu krót ka od pra wa i wcho dzi my do wo dy.
Pły nie my lek ko w le wo, dno opa da tu du żo
szyb ciej, na ska łach zo ba czy li śmy mnó stwo
ark tycz ne go ży cia. Dwóch nur ków z na szej
gru py w płyt kiej wo dzie stwier dzi ło, że jest
bar dzo zła przej rzy stość, za tem wy nu rzy li

Spitsbergen
Wyprawa nurkowo-odkrywcza na Arktykę cz. 2
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się. Nie wie dzie li, w ja kim nie bez pie czeń -
stwie się znaj du ją, bo wiem oka za ło się, że
do kład nie w tym miej scu, gdzie nur ko wa li,
na dnie że ro wał mors. Gdy się wy nu rzy li,
do słow nie 30 me trów obok nich na po -
wierzch ni ta kże po ka zał się mors. Zo ba -

czyw szy to nasz ka pi tan z miej sca prze ła -
do wał win che ste ra i wsko czył na pon ton
pły nąc w kie run ku nie świa do mych jesz cze
nur ków. Wszyst kie lo kal ne prze wod ni ki
opi su ją, że gdy mors jest w wo dzie, nie po -
win no się do niej wcho dzić, ja ko że jest to

bar dzo te ry to rial ny ssak. Nie by ło żad ne go
ak tu agre sji ze stro ny mor sa, ale to jed nak
dzi kie zwie rzę. Na jed nym z po przed nich
rej sów mors pod pły nął do jach tu i kłem
prze bił obi jacz, któ ry był prze wie szo ny na
ze wnętrz nej bur cie. Gdy wszy scy ca li i
zdro wi wy szli z wo dy, ru sza my w kie run ku
pol skiej sta cji ba daw czej Uni wer sy te tu im.
Ko per ni ka w To ru niu. Na Spits ber-  ge nie
mo żna za ob ser wo wać dwa szcze gól ne
okre sy. Dzień po lar ny i noc po lar ną. Oba
okre sy trwa ją po nad trzy mie sią ce. Słoń ce
świe ci wów czas na okrą gło przez ca łą do bę
lub zni ka zu peł nie pod ho ry zon tem. Dzień
po lar ny pa nu je od 19 kwiet nia do 23 sierp -
nia. Wi zy ta u gru py na ukow ców o 1.00 w
no cy nie jest tu za tem nie uprzej mo ścią.

Sze ściu mło dych lu dzi, stu den tów z uni -
wer sy te tu przy wi ta ło nas na brze gu. Jak to
pol ska go ścin ność na ka zu je, ob da ro wa li -
śmy ich kieł ba są i fi le ta mi świe żo zło wio -
nych dor szy, a i al ko hol się zna lazł. Oni nas
w za mian ura czy li opo wie ścia mi ze sta cji
ba daw czej. Nie któ rzy z po lar ni ków przy je -
cha li w to miej sce już dzie wią ty raz. Tu
wła śnie, na tym od lu dziu, ka żdy miał oka -
zję po strze lać z win che ste ra, ot choć by dla
spraw dze nia, czy rze czy wi ście dzia ła. Ka -
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ra bin spraw dzo ny, te raz wie my, że jest to
spraw na broń na nie dźwie dzia.

Ostat nio w sta cji po lar nej nie dźwiedź był
wi dzia ny na wio snę, ale śla dy wo kół bu -
dyn ku do wo dzą je go nie daw nej byt no ści.
Zno wu po twier dza się re al ne ry zy ko, że
fak tycz nie tu są.

Na stęp ne go dnia mi ja my St. Jans fior den
i pły nie my do Ny -Ale sund – naj bar dziej wy -

su nię tej na pół noc osa dy na ku li ziem skiej.
Przy oka zji prze kra cza my 79 rów no le żnik.
Zno wu kie ru jąc się li nia mi głę bo ko ścio wy -
mi na ma pie Spits ber ge nu, opra co wu ję plan
nur ko wy, jed nak Ar tur – w tym mo men cie
ste ru ją cy jach tem – wy pa trzył jesz cze jed -
no, wy da je się, też do bre miej sce nur ko we.
Na ma pie za zna czo ne są tam gro ty. No
cóż, za tem czas na nur ko wa nie. Przy po -
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wierzch ni przej rzy stość nie jest naj lep sza,
zresz tą jak wszę dzie we fior dach, gdzie top -
nie je lo do wiec. Słod ka wo da przy po -
wierzch ni nie sie za wie si nę z top nie ją ce go
lo du. Od głę bo ko ści oko ło 9 me trów przej -
rzy stość sta je się już do bra. Al gi, cha rak te -
ry stycz ne la sy wiel ko li ścia stych wo do ro-
stów ro sną tu taj do głę bo ko ści 10 me trów,
po ni żej już tyl ko po je dyn cze ło dy gi, aż w
koń cu od 15 me trów nie ma prak tycz nie
żad nych alg. W tym miej scu nur ko wym
stok na głę bo ko ści 10 me trów za czął bar -
dzo ostro opa dać w dół. Ma py po ka zy wa ły
tu oko ło 100 me trów. Na sto ku wi dać by ło
du żo kra bów, zresz tą jak wszę dzie, tłu ma -
czy to m.in. obec ność wie lu fok i mor sów w
tych oko li cach. To jest wła śnie głów ne ich
po ży wie nie.

Po nur ko wa niu cu mu je my w Ny -Ale sund
– nie gdyś wio sce, w któ rej wy do by wa no
wę giel. Dziś już tyl ko w kil ku na stu dom -
kach re zy du ją na ukow cy, ro bią cy ba da nia
wszyst kie go co do ty czy przy ro dy, mo rza i
lo dow ców. To wła śnie w Ny -Ale sund był
za par ko wa ny zep pe lin Umber to No bi le tuż
przed pierw szą wy pra wą w głąb Spits ber ge -
nu. Wie ża, do któ rej ste ro wiec był przy cu -
mo wa ny, cią gle stoi. Cie ka wa hi sto ria no ta

be ne z ka ta stro fą i ak cją ra tow ni czą zle co -
ną przez sa me go Mus so li nie go, po le cam
po czy tać. Spa cer z nie od łącz ną strzel bą...
Kil ka dni wcze śniej o 5.00 ra no po mia -
stecz ku cho dził nie dźwiedź. Wie czo rem, o
ile mo żna to tak na zwać, bo prze cież słoń -

ce nie za cho dzi, pły nie my pod lo do wiec.
Ogrom ne bry ły i ma łe gó ry lo do we wy glą -
da ją nie zwy kle spek ta ku lar nie, nie mo że my
się po wstrzy mać, że by nie zro bić zdję cia na
ta kiej gó rze. Nasz ka pi tan Sła wek za par ko -
wał dzio bem w lo dzie. Scho dzi my z po kła -
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du, ni czym praw dzi wi po lar ni cy, ty le że w
su chych ska fan drach. Fraj da nie sa mo wi ta,
ba wi my się jak dzie ci. Noc spę dza my przy
kei w Ny -Ale sund, póź niej ru sza my na nur -
ko wa nie w miej scu po le co nym przez spo -
tka ne go w lo kal nym ba rze pol skie go

ka pi ta na Wojt ka. Pio no wa ścia na przy ląd -
ka Kva de hu ken opa da tu do oko ło 200 me -
trów. Przej rzy stość już o nie bo lep sza.
Ścia na usia na jest ukwia ła mi, a w oko li cy,
na piasz czy stej pla ży, od po czy wa ko lo nia
fok. Na dru gie nur ko wa nie prze miesz cza -

my się oko ło dwie mi le da lej, w tym sa mym
cią gu pod wod nej ścia ny. Tu, na po wierzch -
ni, za ska ku je nas nie by wa le sil ny prąd. Na
szczę ście na głę bo ko ści 5 me trów zła god -
niał do ze ra. Ścia na ta kże za pie ra ją ca dech
w pier siach, wy pa trzy li śmy zę ba cze i dor -
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sze. Na zdję ciach wy glą da jak ra fa ko ra lo -
wa al bo przy naj mniej jak ścia na w Chor wa -
cji, a to prze cież Mo rze Ark tycz ne! Czas
jed nak ru szać w dół, na po łu dnie, przed na -
mi noc pły nię cia. Mo rze nie co się roz bu ja -

ło, ale nie by ło źle. Oko ło po łu dnia wpły -
wa my do fior du, gdzie po ło żo na jest miej -
sco wość Ba rents burg – ro syj ska osa da,
gdzie wciąż wy do by wa się wę giel ka mien -
ny. Naj pierw jed nak, po prze ciw le głej stro -

nie mia stecz ka, nur ku je my przy cy plu. 29
me trów od brze gu so nar po ka zu je już 60
me trów. Z nie cier pli wo ścią wcho dzi my do
wo dy. Oka zu je się, że to piarg, zbo cze, osy -
pi sko, stok pod ostrym ką tem opa da ją cy w
dół. Im głę biej, tym ostrzej sze na chy le nie
sto ku. Na dnie spo ty ka my tro chę kra bów, w
płyt kiej wo dzie cha rak te ry stycz ne al gi. Wo -
da jest bar dzo czy sta, jak na te te re ny, 15
me trów by ło na pew no. Na noc pły nie my
do ro syj skie go mia stecz ka Ba rents burg. Ro -
sja nie wy do by wa ją tam an tra cyt – bar dzo
wy so kiej ja ko ści wę giel, dla te go wy ko pa li -
ska są aż na da le kiej pół no cy. Cie ka wost ką
jest, że wę giel ten usy pu je się do słow nie ze
zbo czy gór, za tem wy do by wa nie jest ła -
twiej sze i nie wy ma ga ko pa nia ko ry ta rzy na
800 me trach głę bo ko ści. W mia stecz ku
czas się za trzy mał oko ło 30 lat te mu. Po -
mni ki Le ni na, ha sła ty pu dą ży my do ko mu -
ni zmu. Kan ty na i sklep ude rza ją co
przy po mi na ją ce mo je dzie ciń stwo, kie dy to
w Świ no uj ściu, gdzie sta cjo no wa ły woj ska
ra dziec kie, mo żna by ło w ra dziec kiej dziel -
ni cy zna leźć skle py w po dob nym kli ma cie.

Tu mo że my jed nak usiąść w ho te lu przy
piw ku i jest sau na, z któ rej ka żdy z nas z
ocho tą sko rzy stał.
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Na stęp ne go dnia ra no ru sza my już do
Lon gy ear by en. Jed nak po dro dze za trzy mu -
je my się przy wy so kim zbo czu gó ry pio no -
wo wcho dzą cej do wo dy. Praw dzi we
el do ra do dla pta ków, ty sią ce gniazd wy so -
ko na szczy tach gór… ha łas skrze czą cych

mew i in nych ga tun ków la ta ją ce go ptac twa
mą ci ci szę. Pod wo dą stok opa da w nie któ -
rych mo men tach jak hał da wę gla, w in nych
są ścian ki, w jesz cze in nych ska ły wy sta ją -
ce z dna ukry wa ją pod wod ne ży cie ty pu zę -
ba cze i kra by. W tym miej scu wi dzia łem

wresz cie du że ry by z ro dzi ny dor szo wa tych
na dnie, a na wet płaszcz ki i ogoń cze, ale
zu peł nie in ne niż te, któ re wi du je się w tro -
pi kach. Ge ne ral nie naj pow szech niej szą ry -
bą, któ rą tu zo ba czy my jest dorsz i zę bacz,
ale wy stę pu ją ta kże okre so wo ło so sie, tro -
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cie, gru bo sze, gol ce ark tycz ne, łu pa cze
(ina czej pad dock). Do dat ko wą atrak cją
miej sca by ły ka mien ne la wi ny, któ re scho -
dzi ły ze zbo cza gó ry tu i ów dzie, też rzad -
ki wi dok, a przy tej sce ne rii do dat ko wo
po tę gu ją cy do zna nia. Dzie więć dni mi nę -
ło... nie wia do mo kie dy. Na Sval bard cze -
ka ło nas ty le atrak cji, że do pie ro w do mu

trze ba bę dzie wró cić pa mię cią do te go
wszyst kie go, co się wi dzia ło. Wie lo ry by,
mor sy, fo ki, ptac two, któ re tu bar dziej nur -
ku je niż la ta. Ogrom na ilość pta ków, im bli -
żej lo dow ca, tym wię cej. Ma sko nu ry –
któ re, aby zo ba czyć na Lo fo tach czy w Is -
lan dii, trze ba moc no się na po cić – tu sta da -
mi la ta ły nad gło wa mi. Pod czas tej

wy pra wy po zna łem ta kże no we po ję cie
„sza rżo wa nie lo dow ca”. O cie le niu się lo -
dow ca sły sza łem, ale o sza rżo wa niu? Zda -
rza się to zwy kle na wio snę, kie dy świe ci
ostre słoń ce. Lo do wiec prze su wa się wów -
czas do 4,5 me tra na do bę. To jest wła śnie
sza rża lo dow ca. Miej sce nie zwy kłe, wciąż
dzi kie, ogrom ne prze strze nie bez ży we go
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du cha. Trze ba to uwzględ nić pla nu jąc ja ką -
kol wiek wi zy tę na Spit zber ge nie. Jed nak nie
ma oso by, któ ra wra ca jąc nie jest za chwy -
co na, ocza ro wa na czy wręcz za cza ro wa na
tym miej scem. Nur ko wa nia w wo dach Mo -
rza Gren landz kie go i Ark tycz ne go, któ re
oka la Spits ber gen, nie są ja kieś wy bit nie
spek ta ku lar ne. Su ro wość i chłód wo dy
stwa rza tu spe cy ficz ną bios fe rę, ta kże pod
wo dą. Ry by ży ją w głę bi nach i na otwar tej
wo dzie. Jest spo ro du żych ga tun ków ta kże
ssa ków mor skich, któ re mo żna wy pa trzyć.
Pod wo dą znaj dzie my głów nie al gi, mnó -
stwo kra bów, ukwia ły cha rak te ry stycz ne dla
zim nych wód. Na płyt kich wo dach czy przy
ścia nach pod wod nych nie mo żna li czyć na
tak wie le ryb, jak wi du je się w Chor wa cji
czy tro pi kach. Nie spo dzie waj my się tu nie
wia do mo cze go, a pla nu jąc nur ko wa nia
trze ba uwzględ nić, że nie za wsze uda się to
zro bić. Zim no szyb ko we ry fi ku je nasz za -
pał do nur ko wa nia. Wa run ki at mos fe rycz -
ne, prą dy mor skie, dzi kie zwie rzę ta mo gą
po krzy żo wać nam plan nie wia do mo jak
do kład ny. Przez dzie więć dni za li czy li śmy
osiem nur ko wań. Ka żde by ło w in nym miej -
scu, ka żde by ło wy jąt ko we i na ka żdym wi -
dzie li śmy coś in ne go. War to za pa mię tać, że
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szu ka jąc miej sca nur ko we go war to pły nąć
tam, gdzie są wy so kie kli fy z pta ka mi. Prą -
dy są tu lek kie i głów nie na po wierzch ni.
Nie ma lże za wsze w fior dach, gdzie są lo -
dow ce, przej rzy stość wo dy przy po wierzch -
ni nie roz piesz cza. Do pie ro od mniej
wię cej siód me go me tra za czy na być le piej
z wi zu rą. Ge ne ral nie im da lej od wy pły wa -
ją cej rze ki i od lo dow ców, tym bar dziej
czy sta wo da. Bie łu chy (na rwa le) wy stę pu ją
głów nie przy lo dow cach. Cie ka wost ką oko -
lic jest to, że z po wo du bli sko ści bie gu na
pół noc ne go kom pa sy w nie któ rych miej -
scach kom plet nie wa riu ją. Miał oka zję
prze ko nać się o tym Mar cin, któ ry la tał dro -
nem przy lo dow cu. Dron kom plet nie gu bił
kie run ki. Zresz tą we wszel kie go ro dza ju

prze wod ni kach jest in for ma cja, że GPS jest
tu naj lep szą for mą na wi ga cji. Kom pa sy nur -
ko we też nie za wsze są wia ry god ne. Sło -
wem – trze ba być czuj nym.

Spits ber gen urzekł ca łą gru pę, łącz nie ze
mną. Już wiem, że zim ne wo dy są ce lem
mo ich ko lej nych wy praw. Koń cząc tę re la -
cję sie dzę już w ma ri nie Lon gy ear by en i mi -
mo chło du, go rą co po le cam!

Wy jąt ko wo w re la cji nie wspo mnia łem
ani sło wa o do zna niach ku li nar nych. Ten

wą tek wy pra wy skwi tu ję jed nym zda niem –
ca ły ty dzień za ja da li śmy się świe żo wy cią -
gnię ty mi z mo rza ry ba mi, głów nie dor sza -
mi. Lep szej re ko men da cji nie trze ba.

Na ko niec dwa lin ki, któ re mo gą się przy -
dać. Ma pa Sval bard www.to pe sval -
bard.npo lar.no oraz ma pa miejsc nur ko -
wych Nor we gii www.dyk ke pe dia.com.

Do zo ba cze nia na ko lej nej wy pra wie!

Ru di Stan kie wicz
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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?
Pra sa cy fro wa nie zna ogra ni czeń, więc tekst mo że za wie rać do wol ną ilość zna ków, nie mniej szą jed nak niż 1000 słów. Ko niecz nie do łącz do -
brej ja ko ści fo to gra fie, któ re nie tyl ko pod nio są wa lo ry tek stu, ale rów nież przy bli żą Cię do NA GRO DY GŁÓW NEJ. Mo żesz do łą czyć ta kże film!

Gdzie i w jakim terminie należy przesłać artykuł?
Konkurs trwa przez całe wakacje, więc relacje można wysyłać najpóźniej do 15 października 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.

mailto:redakcja@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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– Wy też na kurs?
– Tak, my też na kurs – zgod nie

od po wia da ją Da wid z Mar ci nem.
3 czerw ca br. roz po czął się kurs

cen tral ny in struk to rów płe two nur ko wa -
nia Ko mi sji Dzia łal no ści Pod wod nej
PTTK nad je zio rem Pi łak no w ba zie
nur ko wej Aqu arius.

Do kur su przy stą pi ło dzie wię ciu płe two -
nur ków P3 KDP CMAS speł nia ją cych wy -
ma ga nia for mal ne. In ten syw na pra ca trwa ła
pra wie dwa ty go dnie a za koń czy ła się uzy -
ska niem upraw nień M1 KDP CMAS oraz
spe cja li za cji re kre acyj nych i tech nicz nych.

Sa mi kur san ci wy po wia da ją się o kur sie
bar dzo po zy tyw nie. Chwa lą me ry to rycz ny
po ziom za jęć, chwa lą wa run ki szko le nio we
i wresz cie chwa lą sa mi sie bie – za do brą at -
mos fe rę i wza jem ne wspar cie. Zda niem,
któ re po ja wia się w ich wy po wie dziach naj -
czę ściej jest: „kurs był za krót ki”. I za wsze
w kon tek ście do brych wspo mnień.

Przed sta wia my kil ka opi nii i re flek sji.

Kurs instruktorów M1 KDP CMAS

Spo tka nie w ta wer nie Dę bo wej Przy sta ni, Mał go sia py ta gru pę je dzą cą śnia da nie:
– Wy też na kurs?
– Tak, my też na kurs – zgod nie od po wia da ją Da wid z Mar ci nem.
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Póź niej spo tka nie na sa li wy kła do wej,
wy da wa ło by się, że po ró żnych stro nach
ba ry ka dy. Da wid i Mar cin ka dra kur su, a po
dru giej stro nie sto łu: Mał go sia, Pa try cja, Pa -
tryk, Adam, Ar tur, To masz, Piotr, Wa cław i
Pa weł. Ofi cjal ne roz po czę cie kur su i wspól -
nie do bo ju.

Pierw sze dni to wy kła dy in struk to rów M3
z me to dy ki i dy dak ty ki pro wa dze nia za jęć
teo re tycz nych i prak tycz nych. To rów nież
pierw sze sa mo dziel ne pre lek cje do po pro -
wa dze nia przez dzie sięć i trzy dzie ści mi nut,
przy peł nym wspar ciu ka dry, ze wska zów -
ka mi me to dycz ny mi do ty czą cy mi prze ka zu
i zro zu mie nia tre ści, wy ko rzy sta nia ma te ria -
łów dy dak tycz nych oraz po mo cy na uko -
wych.Da lej wspól ne śnia da nie i roz mo wy: kto skąd przy je chał i jak bę dzie na kur sie.
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Mał go rza ta Mat kow ska:
„Jak tyl ko zo sta ło przy ję te mo je zgło sze -

nie na kurs in struk tor ski M1, ka żde go na stęp -
ne go dnia gdzieś w pod świa do mo ści cią gle
po ja wia ło się sło wo KURS. Z cze go to wy ni -
ka ło? Star si, do świad cze ni in struk to rzy po -
wia da li: Goś ka, bę dzie to na pew no du że
wy zwa nie. I tak też by ło. Pierw sze go dnia na

ofi cjal nym roz po czę ciu kur su, po za po zna -
niu się z ka drą dy dak tycz ną i kur san ta mi, pa -
dło ha sło „OSTR ZE WŁÓCZ NI”. Dla mnie
zna czy ło to tyl ko jed no – bę dzie cię żko!”

Adam Ko wa lew ski:
„Gru pa kur san tów by ła bar dzo zró żni co -

wa na. Mie li śmy na kur sie nur ków tech nicz -

nych, pa nią ar che olog pod wod ną, stra ża -
ków, ra tow ni ków czy woj sko wych. By li to
płe two nur ko wie już ukształ to wa ni, z
ogrom nym do świad cze niem nur ko wym i
eks perc ką wie dzą w swo ich dzie dzi nach.
In struk to rzy mo gli więc po ło żyć więk szy
na cisk na do sko na le nie na szych umie jęt no -
ści dy dak tycz nych. Obok ty po wej szko le -
niów ki w wo dzie, mie li śmy ta kże za ję cia z
co achin gu, mo ty wa cji i pre zen ta cji ma te ria -
łu.”

Wa cław Szcze śniak:
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„Nie mo gę wy po wia dać się tyl ko w imie -
niu swo im, lecz ca łej gru py skła da ją cej się
z dzie wię ciu wspa nia łych osób, któ re two -
rzy ły ten Kurs. Oso by te, ze bra ne z gra nic
ca łej Pol ski, two rzy ły , , Ostrze Włócz ni”,
przy po mi na ją ce wiel ce kształ tem ob rys na -
sze go kra ju – mo że nie rów ne to ostrze, ale
i kurs nie był ła twy, jak i my. Sta wia no nam
za da nia, cza sem eks tre mal ne, ale nie ta kie,
któ rych nie by li śmy w sta nie wy ko nać. Mia -
ły one na ce lu wy ro bie nie w nas czuj niej -
sze go cha rak te ru wzglę dem bez pie czeń -
stwa na szych przy szłych kur san tów, jak i
póź niej szych człon ków KDP.”

W ko lej nych dniach tem po ro śnie. Przed
kan dy da ta mi na in struk to rów wy zwa nia fi -
zycz ne, czy li „mi la praw dy” oraz za nu rze -

nie na głę bo kość 12 me trów na za trzy ma -
nym od de chu. Oka za ło się, że nie by ło z
tym więk szych pro ble mów.

Na stęp ne za ję cia pro wa dzo ne przez ka -
drę to sy mu lo wa ne sy tu acje z za kre su ra -
tow nic twa nur ko we go, po prze dzo ne ćwi -

cze nia mi z pod sta wo wych za bie gów re su -
scy ta cyj nych. Jak się oka za ło, ina czej my śli
się i po dej mu je de cy zje oraz wy ko nu je
czyn no ści ra tow ni cze po du żym wy sił ku fi -
zycz nym i sztucz nie wy wo ła nym stre sie.

Dal sze za ję cia pod wo dą to ćwi cze nia
przy go to wu ją ce do pro wa dze nia blo ków
prak tycz nych po szcze gól nych kur sów. Ka -
żdy z dzie wiąt ki mu siał przy go to wać i po -
pro wa dzić ca ły blok szko le nio wy pod da jąc
się oce nie ka dry.

Za ję cia na sa li szko le nio wej za koń czy ły
się za li cze niem 45-mi nu to we go te ma tu wy -
lo so wa ne go z za gad nień kur su P1.
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Piotr Pa luch:
„Ba za speł nia ła wszyst kie wa run ki, by ło

bli sko do wo dy, bu tle za wsze na ła do wa ne.
Uwa żam, że kurs mógł trwać tro chę dłu żej,
by ło ma ło cza su na przy swo je nie bar dzo
du żej ilo ści ma te ria łu, by ło to du że ob cią -
że nie i fi zycz ne, i psy chicz ne. Nie mniej
wszy scy da li śmy ra dę, kurs był dla naj -
tward szych i uczył zdo by wa nia no wych
umie jęt no ści pod pre sją.”

Mał go rza ta Mat kow ska:
„Ka dra czy ni ła wszel kie sta ra nia, by udo -

sko na lać na sze umie jęt no ści me to dycz ne
przy za cho wa niu wszel kich środ ków bez -
pie czeń stwa. Naj wię cej emo cji do star cza ły
nam za ję cia w wo dzie. Ka dra, ni czym re ki -
ny szy bu ją ce w po bli żu swo jej „ofia ry”, ata -
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ko wa ła z za sko cze nia, wy czu la jąc nas na
ró żne „nie spo dzian ki pod wo dą”. Wszyst -
ko po to, by uzmy sło wić nam, że w ka żdym
mo men cie mu si my być go to wi na wła ści wą

re ak cję w ra zie po ja wie nia się sy tu acji awa -
ryj nej.

My, kur san ci, two rząc dzie wię cio oso bo -
wą gru pę nie do zdar cia, sta wi li śmy czo ła

wszyst kim wy zwa niom, koń cząc tym sa -
mym kurs in struk tor ski z po wo dze niem.
My ślę, że rów nież ka dra do strze gła w nas
du ży po ten cjał, chęć współ pra cy i peł ne za -
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an ga żo wa nie, cier pli wie eli mi nu jąc na sze
nie do sko na ło ści. Co złe go to nie my! Po -
przez zgra nie na szej „dzie wiąt ki” uda ło
nam się wy two rzyć przy ja zną at mos fe rę i

do brnąć w peł nym skła dzie do koń ca. Ale
to nie ozna cza koń ca na szej zna jo mo ści.”

Ca ła dzie wiąt ka po myśl nie i na oce nę bar -
dzo do brą wy pa dła na za ję ciach z pro wa -

dze nia kur su P1 i zda ła eg za min upraw nia ją -
cy do szko le nia no wych płe two-  nur ków!

Oczy wi ście po za ję ciach z kon ser wa cji
sprzę tu nur ko we go i po sym bo licz nych
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„piesz czo tach płe twą” oraz „umy ciu sie bie
i ka dry” w je zio rze wszy scy otrzy ma li
upraw nie nia in struk to ra M1 KDP CMAS.

Mał go rza ta Mat kow ska:
“Po ziom kur su oce niam na bar dzo wy so -

ki. Te raz, wy stę pu jąc już w ro li in struk to ra
nur ko wa nia wiem, jak po stę po wać, by nur -
ko wa nia by ły i przy jem ne, i bez piecz ne.”

Piotr Pa luch:

„Pra ca z płe two nur ka mi cy wi la mi jest zu -
peł nie in na niż ze słu żba mi, sam na le żę do
słu żb. Cy wi le nur ku ją, bo po pro stu chcą to
ro bić i spra wia im to ra dość, to do słow nie
jak uśmiech dziec ka. Uwa żam, że war to
pod no sić kwa li fi ka cje, roz wi jać się, a świat
pod wod ny to świet ny wy bór, ta ka uciecz ka
od rze czy wi sto ści.”

Wa cław Szcze śniak:
„Cie szę się, że ten czas nie był zmar no -

wa ny i wpły nie po zy ty wie na dal szy roz wój
mój i mo je go klu bu. Du ży plus za otwar tość
ka dry, któ ra swo im pro fe sjo na li zmem po -
tra fi ży wy or ga nizm w tak krót kim cza sie
prze kuć w dia ment.”
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Adam Ko wa lew ski:
Pro wa dzą cy kurs in struk to rzy M3 usys te -

ma ty zo wa li na szą wie dzę me ry to rycz ną i
na uczy li nas jak wy ja śniać stu den tom
skom pli ko wa ne za gad nie nia nur ko we w
spo sób zro zu mia ły, przy jem ny i za chę ca ją -

cy do kon ty nu owa nia przy go dy z nur ko wa -
niem.

Je śli ktoś po wa żnie my śli o kon ty nu owa -
niu swo je go roz wo ju nur ko we go, to kurs
M1 jest na tu ral nym i do sko na łym wy bo -
rem.”

Da wid Rut kow ski 
„Szko le nia in struk to rów na Cen tral nych

Kur sach KDP PTTK CMAS, we dług naj now -
szych stan dar dów, po zwa la ją na kształ ce -
nie ka dry, któ ra re pre zen tu je naj wy ższy
po ziom pro fe sjo na li zmu i wie dzy nur ko wej.
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Ka żdy kurs jest in ny, gdyż od bior ca mi są
za wsze no wi lu dzie, lecz naj wa żniej szym
jest nasz wspól ny cel, kur san tów i kadr, tj.
uzy ska nie upraw nień In struk tor skich przez
lu dzi peł nych pa sji, otwar to ści oraz bar dzo
od po wie dzial nych. Przez ca ły ten czas uczy -
my się współ pra cy. Choć ka żdy jest in ny, od
pew ne go mo men tu wszyst ko co dzie je się
kur sie prze kształ ca się w peł ni zsyn chro ni -
zo wa ną pra cę, któ ra przy po mi na dzia ła nie
jed ne go or ga ni zmu. Nie ustan nie dzie li my się
wie dzą i do świad cze niem zdo by wa nym
przez la ta w or ga ni za cji KDP CMAS, po nie -
waż je ste śmy fe de ra cją z ogrom nym do -
świad cze niem i sku pia my lu dzi z du żym
po ten cja łem i otwar ty mi umy sła mi. Wspól -
nie szu ka my roz wią zań, gdy po ja wia ją się
wąt pli wo ści lub pro ble my. Nie dzia ła my
sza blo no wo, po zo sta wia my kur san tom prze -
strzeń do wzmac nia nia ich in dy wi du al nych
cech oraz cię żko pra cu je my w ob sza rach,
któ re wy ma ga ją „do pra co wa nia”.

Czę sto spo ty kam się z py ta niem „Czy na
kur sach cen tral nych jest cię żko?”.

W cza sach po wszech ne go kon sump cjo -
ni zmu więk szość lu dzi szu ka szyb kich i ła -
twych roz wią zań, kurs in struk tor ski w KDP
CMAS jest skie ro wa ny do płe two nur ków,

któ rzy chcą się roz wi jać i nie szu ka ją dróg
na skró ty. Za in we sto wa ny czas i pra ca da ją
wspa nia ły re zul tat, któ ry pro cen tu je przez
ca łe la ta ka rie ry in struk tor skiej.”

W dru gim ty go dniu ca ła dzie wiąt ka przy -
stą pi ła, już ja ko in struk to rzy M1, do kur sów
na po szcze gól ne spe cja li za cje płe two nur -
ko we do stęp ne w ra mach upraw nień.

Za ję cia pro wa dzo ne by ły przez Da wi da
Rut kow skie go i Mar ci na Waj dy ka in struk to -
rów M3 KDP CMAS oraz Mi cha ła Gór ne go
M2 KDP CMAS.

Na stę pu ją ce upraw nie nia in struk tor skie
re kre acyj ne, spe cja li stycz ne i tech nicz ne
KDP CMAS zdo by li:

Pa try cja Kar czew ska – M1, MNA, MNO,
ME, MZB, MN1, MPM, MSS;

Adam Ko wa lew ski – M1, MNA, MNO,
ME, MZB, MN1, MPM, MSS;

Ar tur Li twin – M1, MNA, MNO, ME,
MZB, MN1, MPM, MSS;

Pa tryk Ma de ra – M1, MNA, MNO, ME,
MZB, MN1, MPM, MSS;

Mał go rza ta Mat kow ska – M1, MNA,
MNO, ME, MZB, MN1, MPM, MSS;

To masz Olech no wicz – M1, MNA,
MNO, ME, MZB, MN1, MPM, MSS;

Piotr Pa luch – M1, MNA, MNO, ME,
MZB, MN1, MPM, MSS;

Wa cław Szcze śniak – M1, MNA, MNO;
Ra do sław Pa ra pu ra – MZB.

Ze brał i opra co wał:

Mar cin Waj dyk M3 KDP CMAS

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
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La to przy szło, nie co ka pry śne, ale
w dru gą stro nę niż za zwy czaj. Czy -
li tym ra zem week en dy są pięk ne, a
le je w ty go dniu. Bar dzo do brze,
wszak cho dzi o to, że by spę dzać
week en dy na przy jem no ściach, więc
je dzie my nur ko wać! 

Szyb ka de cy zja: Ko par ki w Ja worz nie.
Ko par ki wszy scy zna ją, wszy scy pa mię ta ją
ak cję zmia ny wła ści cie la, ja po tej zmia nie
jesz cze tam nie by łam. Ja koś nie by ło po
dro dze. Po sta no wi łam nad ro bić, tym bar -
dziej że In ter net pe łen jest po chwał cu dow -
nie przy go to wa nej no wej ba zy, z le żacz ka-

mi i in ny mi sza leń stwa mi wy po czyn ko wy -
mi. Są też pla ny (sprzed 2 lat) roz bu do wy w
nie mal luk su so wy kom pleks wy po czyn ko -
wy. No to je dzie my.

Szla ban pod no szo ny na pi lo ta (pod wa -
run kiem, że oso ba ob słu gu ją ca pi lo ta aku rat
pa trzy w stro nę szla ba nu).Wstęp do ba zy:

Baza nurkowa Koparki
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30 zł. Na miej scu wia ty, bu dy nek tech nicz -
ny ze sprę żar kow nią, na miot do prze bie ra -
nia się (jak się do my ślam – na zi mę, nie ste ty
nie co po dziu ra wio ny). I… toi -toj ki. Czy
mnie pa mięć nie my li, że przed tem sta ły tu
po rząd ne, mu ro wa ne to a le ty i to był atut te -
go miej sca? Wiem, że po przed ni wła ści ciel
wszyst ko ro ze brał, ale in fra struk tu ra w zie -
mi chy ba zo sta ła. Nie da ło ra dy się do niej
pod łą czyć? Jest cie pło, z toi -to jek jed nak za -
la tu je smrod kiem, są cia sne i ob si ka ne w
środ ku. Gra tu lu ję po my słu. Nie dzi wi w

ogó le wi dok nur ków idą cych za po trze bą
pod skal ną ścian kę. Ko bie ty ma ją go rzej.

Wia ty są czę ścio wo owi nię te fo lią. Te raz
fo lia jest nie co na ru szo na i la ta lu zem, od -
sła nia jąc pięk ne wi do ki i da jąc prze wiew.
Drew nia ne ła wy nie bez piecz nie trzesz czą,
jak się sia da na nich w sprzę cie. Ale nie pę -
ka ją… Po za tym wi dzia łam je den le ża czek
ko ło naj bli ższych trzech wiat, ale nie wy -
klu czam, że gdzieś by ło zbun kro wa nych
wię cej le żacz ków. Sta ło też lu zem kil ka ła -
wek. To by by ło na ty le z wiel kich pla nów?

Do sko na łym po my słem są na to miast po -
most ki pro wa dzą ce na pły wa ją ce plat for my.
Po most ki w czę ści przy le ga ją cej do lą du są
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ła god nie za nu rzo ne w wo dzie. Mo żna
usiąść na schod kach i wy god nie za ło żyć
płe twy. Mo żna też od ra zu w tym miej scu

zsu nąć się do wo dy i nie trze ba z cię ża ra mi
wę dro wać po gi ba ją cej się plat for mie. Ge -
nial ny po mysł – by łam tym za chwy co na
Wyj ście z wo dy też dzię ki te mu jest ła twiej -
sze, cho ciaż oczy wi ście mo żna wyjść po
bo że mu, po dra bin ce na plat for mę. Ale
plat for ma na dal się ko ły sze...

A pod wo dą? Sko ro Ko par ki, to oczy wi -
ście wiel kie ko par ki. Ko par ki są faj ne i mo -

żna po krę cić wiel ki mi kół ka mi Są też ły żki
ko pa rek. I dom ki strza ło we go. A ta kże wrak
z bez względ nym za ka zem wpły wa nia i
oczy wi ście – przede wszyst kim – ścian ki,
jak to w ka mie nio ło mie. Tro chę ry bek, tro -
chę śli ma ków na ścian kach, tro chę za ro śli.
No i plat for my do ćwi czeń.

Mam wra że nie, że Ko par ki są mniej po -
pu lar ne od Za krzów ka, bo by ło tam znacz -
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nie mniej lu dzi i żad ne go pro ble mu ze zna -
le zie niem miej sca pod wia tą. Mo że ze
wzglę du na brak za ple cza ga stro no micz ne -
go, a mo że jed nak te to a le ty? W ka żdym ra -
zie, pew nie ta kże dzię ki te mu, Ko par ki
ofe ru ją cał kiem nie złą wi zu rę. Nie ma opcji
zo ba cze nia ścia ny w mo men cie wa le nia w
nią gło wą. Pod su mo wu jąc: nur ko wa nia
uda ne, po most ki su per, to a le ty do po pra wy.

Be ata Ci szew ska

http://www.dziecisos.org
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Naj po pu lar niej sza wy szu ki war ka świa ta
chcia ła zmu sić go do mil cze nia. Bez praw -
nym, mo im zda niem, zwol nie niem za jął się
już U.S. Na tio nal La bor Re la tions Bo ard.
Zo ba czy my jak spra wa się za koń czy, ale
wy glą da na to, że za naj zwy klej sze mó wie -
nie praw dy prze ciw le wa kom wy la tu je się
z pra cy. W Pol sce rów nież.

Oczy wi ście to sa mo dzie je się w bra nży
nur ko wej. Już 20 lat te mu po sta wi łem te zę,
że w nur ko wa niu, jak w kro pli ro sy le żą cej

na li ściu, ogni sku je się ca ły ota cza ją cy
świat. Kto chciał by zo ba czyć, jak ten świat
wy glą da, naj le piej niech po je dzie do ba zy
nur ko wej. Znaj dzie tam wszyst ko na raz,
sku pio ne na ma leń kiej prze strze ni, a przez
to ła twe do za ob ser wo wa nia. Praw dzi we
dra ma ty, praw dzi we za gro że nie, praw dzi -
wą ra dość, szczyp tę tchó rzo stwa, szczyp tę
bo ha ter stwa i nie ma ło drań stwa, am bi cji,
za wi ści, ale i ogrom nej szla chet no ści i pięk -
na. Jest też spo ro naj zwy klej szej chci wo ści

pie nię dzy, ale chy ba wię cej jest chci wo ści
sła wy i grza nia się w słoń cu wła sne go au to -
ry te tu. Wszyst ko ra zem, jak od bi cie rze czy -
wi sto ści w kro pli ro sy. Aby więc po znać
ludz kie na mięt no ści, nie ma sen su ru szać
tył ka z krze sła, wy star czy to krze sło po sta -
wić w du żej ba zie nur ko wej, a prę dzej czy
póź niej wszyst kie ro dza je ludz kich po staw
przede fi lu ją przed na mi, jak w szek spi row -
skim te atrze. Nur ko wa nie to wspa nia ła
szko ła praw dy o lu dziach, szko ła ży cia.

Nie daw no zda rzył się wy pa dek w ja ski ni,
pod czas kur su zgi nął mło dy nu rek. Kurs był
zor ga ni zo wa ny w nie pra wi dło wym miej -
scu, w zbyt trud nej ja ski ni. W kon se kwen cji
jest trup. Wi nę za to po no si oczy wi ście or -
ga ni za tor, któ ry wy brał nie od po wied nie
miej sce. Ana li zo wa nie, co do kład nie sta ło
się pod wo dą, jest zwy kłą stra tą cza su. Gdy
usią dzie my na pra cu ją cą pi łę tar czo wą, to
ta pi ła prze tnie nam ty łek, zaś usta le nie, któ -

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
Po praw ność po li tycz na kne blu je wol ność sło wa

Ży je my w cza sach, w któ rych po praw ność po li tycz na sta ła się naj groź niej -
szym ter ro ry stą. Słu ży ona bo wiem śro do wi skom le wac kim do kne blo wa nia
wol no ści sło wa, pod sta wo wej wol no ści czło wie czej, bez któ rej żad na in na
wol ność nie ist nie je. Za rów no w Pol sce, jak w ca łym za chod nim świe cie wy -
star czy po wie dzieć coś nie po praw ne go po li tycz nie, np. coś nie ko rzyst ne go o
fe mi nist kach, że by stra cić pra cę – do kład nie to nie daw no spo tka ło Ja me sa
Da mo re’a in for ma ty ka z fir my Go ogle, któ ry zo stał bru tal nie zwol nio ny, bo
ujaw nił – zgod nie z praw dą – że fir ma Go ogle kie ru je się ab sur dal ny mi re -
gu ła mi gen der i przy mu so wo prze kła da je na bra nżę tech no lo gicz ną.
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ry do kład nie ząb za ciął nas ja ko pierw szy
jest nie tyl ko nie mo żli we – bo wszyst kie zę -
by są za krwa wio ne iden tycz nie – ale też
naj zu peł niej nie po trzeb ne. Pro blem po le ga
bo wiem nie na usta le niu, któ ry ząb za ciął
nas ja ko pierw szy, ale na tym, by nie sia dać
na pra cu ją cą pi łę tar czo wą. Pro ste.

Błąd więc był sys te mo wy. Po le ga na tym,
że or ga ni za cja szko le nio wa, w ra mach któ -
rej ten kurs w ja ski ni był pro wa dzo ny, nie
wy mu sza na in struk to rach pra wi dło we go
do bo ru miej sca pro wa dze nia kur su. Co
praw da in struk tor, któ ry nie wy padł sro ce
spod ogo na sam ma obo wią zek ta kie rze -
czy wie dzieć, bo obo wią zek po sia da nia
zdro we go roz sąd ku jest sil niej szy niż wszel -
kie ko dek sy. Nie mniej jed nak or ga ni za cja
szko le nio wa po win na zaj mo wać się mię -
dzy in ny mi ta ki mi kwe stia mi jak do bór
akwe nu. Tym cza sem się nie zaj mu je, bo
jest zbyt po chło nię ta wa żniej szy mi dla niej
kwe stia mi, a w szcze gól no ści za ra bia niem
pie nię dzy. Do te go zaś po trzeb na jest ma so -
wość dzia ła nia, któ rej nie słu ży ła by ko -
niecz ność sta ran ne go do bo ru akwe nu
przed kur sem, więc się nie do bie ra, a że w
kon se kwen cji ktoś zgi nie, to dla za rzą du fe -
de ra cji nie istot ne. Ich nie ob cho dzi cu dza

śmierć. Ich ob cho dzą cu dze pie nią dze, że -
by prze sta ły być cu dze, a sta ły się ich.

A te raz naj wa żniej sze: in struk to rzy tej fe -
de ra cji, któ rzy pod nie śli tę kwe stię w in ter -
ne to wej dys ku sji nie zo sta li za pro sze ni
przez fe de ra cję do ze spo łu ro bo cze go, któ -
ry miał by za po biec ta kim wy pad kom w
przy szło ści. O nie, nie. Oni zo sta li przez fe -
de ra cję za wie sze ni, a w kon se kwen cji naj -
zwy czaj niej wy rzu ce ni precz, bo ośmie li li
się ode zwać. Bo trze ba być za kne blo wa -
nym, ta kie są te raz po li tycz nie po praw ne
za sa dy w tak zwa nym „cy wi li zo wa nym
świe cie”.

Praw dę mó wiąc, wca le mi tych in struk -
to rów nie żal. Kil ka na ście lat te mu, gdy
wpro wa dza li tę fe de ra cję, i jej po dob ne, do
Pol ski, mó wi łem im, że to jest ma chi na do
zja da nia tru pów i ro bie nia z nich pie nię dzy.
Ale nie chcie li słu chać, bo twier dzi li, że
uzy sku jąc stop nie w ko lej nej świa to wej fe -
de ra cji „się roz wi ja ją”. No to „się roz wi nę -
li”. Jak szma ta na wie trze.

Or ga ni za tor nur ko wa nia – czy li ten, kto
bie rze pie nią dze al bo jest na miej scu naj -
star szy stop niem lub do świad cze niem – ma
od po wia dać za bez pie czeń stwo nur ko wa -
nia. Ma pil no wać, że by nur ko wa nie bez -

piecz nie się skoń czy ło, już od eta pu do bo -
ru akwe nu i kom ple to wa nia ze spo łów nur -
ków. Ta ki czło wiek nie mo że uda wać, że
go nie ma i nikt nie or ga ni zu je nur ko wa nia,
a ka żdy nur ku je na wła sną od po wie dzial -
ność, bo to ab surd. Obrzy dze nie bu dzą we
mnie lu dzie, któ rzy two rzą wo kół sie bie
gro na wiel bi cie li, pa trzą cych w nich jak w
ob raz i słu cha ją cych ich jak świ nia grzmo -
tu. Czer pią z te go sa tys fak cję, ale gdy zda -
rzy się wy pa dek twier dzą, że prze cież są
tyl ko oso ba mi pry wat ny mi i za nic nie mo -
gą od po wia dać. Ależ to są brud ni łaj da cy.
Jest ta kich w nur ko wa niu spo ro. Nie lu bią
kry ty ki, naj chęt niej by ją za kne blo wa li.

A z in nej, już mo jej pry wat nej becz ki:
wy obraź cie so bie, że pe wien in struk tor, któ -
re go czyn opi sa łem w jed nej z mo ich ksią -
żek i wy ra zi łem o tym czy nie kry tycz ną
opi nię, usi ło wał użyć apa ra tu pań stwo we -
go, że by mnie za kne blo wać. Wniósł prze -
ciw mnie do są du akt oska rże nia o
znie sła wie nie. Oczy wi ście nie po to je stem
dok to rem na uk praw nych i ad wo ka tem, że -
bym nie umiał się obro nić. Obro ni łem się,
spra wę wy gra łem i je stem nie win ny. Ape lo -
wał, ale ape la cję też prze grał i za pła ci kosz -
ty. Przy oka zji, nie chcą cy, sta łem się bar dzo
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do brym spe cja li stą z dzie dzi ny znie sła wie -
nia w In ter ne cie i in nych środ kach ma so we -
go prze ka zu, bo nic tak nie skła nia do
na uki, jak za gro że nie wła sne go tył ka. A ja
sie dzia łem na ła wie oska rżo nych! Rzad ko
któ ry ad wo kat ma szan sę na ta kie za wo do -
we do świad cze nie. Po tra fię bro nić w są dzie
w spra wie o znie sła wie nie, po tra fię też
wnieść ta ką spra wę i za ata ko wać – cza sem
trze ba to zro bić, bo nie mo żna do pu ścić,
że by ktoś nas bez kar nie oplu wał. Oto ko -
lej ny po ży tek ja ki mam z nur ko wa nia. A nie
mó wi łem, że nur ko wa nie to szko ła ży cia?
Mó wi łem. I mia łem ra cję!

To masz 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. Je go ksią żki o

nur ko wa niu mo żna ku pić tu: http://ksie gar -

nia.iknt.pl. 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://4divers.pl/zeslanie-do-gulagu/
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
http://www.adwokat.strugalski.pl
http://www.adwokat.strugalski.pl
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http://tecline.pl
http://4divers.pl
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„Tu jest oczysz czal nia ście ków Po -
mo rza ny, a tu taj obok go wi dać” –
tak roz po czy na się hi sto ria od na le -
zie nia wra ku stat ku pa ro we go z XIX
lub XX wie ku, za le ga ją ce go w jed -
nym z ka na łów Od ry w Szcze ci nie. 

Prze szłość Szcze ci na po raz ko lej ny fa -
scy nu je mi ło śni ków hi sto rii, z te go wzglę -
du, że mia sto ma wie le nie od kry tych i
nie udo ku men to wa nych ta jem nic. Gru pa
przy ja ciół, płe two nur ków miesz ka ją cych w
Szcze ci nie w wo je wódz twie za chod nio po -
mor skim, po sta no wi ła spraw dzić jed ną z le -
gend, któ ra już wcze śniej by ła opi sy wa na
w miej sco wej pra sie. Mo wa tu taj o frag -
men tach kil ku dzie się cio me tro we go stat ku
tzw. Bocz no ko łow ca, któ ry le ży w jed nej z
za to czek Od ry przy Ta mie Po mo rzań skiej
w Szcze ci nie. Je śli mó wi my o bocz no ko -
łow cach, to w że glu dze do mi no wa ły one w
XIX wie ku. Są to stat ki pa ro we na pę dza ne
dwo ma ko ła mi z ło pat ka mi umiesz czo ny mi

na obu bur tach. W dru giej po ło wie XIX wie -
ku w Szcze ci nie pły wa ło co naj mniej sie -
dem na ście ta kich jed no stek. Osta tecz nie
zo sta ły wy par te przez stat ki śru bo we, choć

nie któ re za pi ski hi sto rycz ne twier dzą, że
pły wa ły jesz cze po woj nie. Hi sto ria bocz -
no ko łow ca opi sy wa ne go w ar ty ku le jest do -
syć cie ka wa, bo pierw sza wzmian ka o je go

Wrak bocznokołowca

Te re nu wo kół wra ku bocz no ko łow ca jest ba gni sty i cię żko do stęp ny, tyl ko mo żna do trzeć wy łącz nie za
po mo cą jed nost ki pły wa ją cej
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od na le zie niu po ja wi ła się w 2001 ro ku.
Wów czas przy po mi nał on sta tek i był w do -
brym sta nie, na wet z ko łem pa ro wym. Te -
raz, po 16 la tach, od wie dza jąc to miej sce
mo żna zo ba czyć je dy nie wrak stat ku w
opła ka nym sta nie. Mak sy mal na głę bo kość
w miej scu prze by wa nia wra ku nie prze kra -

cza jed ne go me tra. Ca ły obiekt jest za to pio -
ny w mu le i to bar dzo nie czy stym. Praw do -
po dob nie ma to zwią zek z po bli ski mi
te re na mi, na któ rych znaj du je się oczysz -
czal nia ście ków. Te re ny lą do we wo kół wra -
ku bocz no ko łow ca by ły nie gdyś
wy ko rzy sty wa ne przez Niem ców ja ko wy -

sy pi sko śmie ci. Pod czas ana li zy i ob ser wa -
cji wra ku za rów no z po wierzch ni, jak i
spod wo dy, mo żna zo ba czyć za ska ku ją co
gru bą bla chę ni to wa ną, z któ rej jest zbu do -
wa ny, po zo sta ły też ele men ty na pę do we,
mo co wa nia ko ła. Jed nak by ła to ma ła jed -
nost ka. Ele men ty ka dłu ba są w bar dzo do -
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brym sta nie, mi mo że wi dać dzia łal ność
zło mia rzy ko rzy sta ją cych z pal ni ków. Za -
sta na wiam się, ja ka jest hi sto ria te go wra ku.
We dług za pi sków hi sto rycz nych jest bar dzo
praw do po dob ne, że mo gła być to jed nost ka
o na zwie: „Exzel lenz von Ste fan”, któ ra aż
do 1945 ro ku pły wa ła po Od rze. A mo że to
zu peł nie in ny sta tek? Wrak ma dłu gość 42

me try i sze ro kość oko ło 5 me trów. We dług
teo rii pa sjo na tów hi sto rii ten typ stat ku
mógł by być pro du ko wa ny w szcze ciń skiej
stocz ni Vul can. W XIX wie ku szcze ciń scy

ar ma to rzy dys po no wa li co naj mniej sie -
dem na sto ma bocz no ko łow ca mi. Zwy kle
by ły to śred niej wiel ko ści jed nost ki roz wi -
ja ją ce pręd kość do dzie się ciu wę złów.
Wrak tkwi w tym sa mym miej scu od cza -
sów woj ny. Nie ste ty od 2001 ro ku zo stał ro -
ze bra ny, ak tu al nie zo sta ło z nie go oko ło
20%. Ja ki bę dzie dal szy los te go bocz no ko -
łow ca, nie wia do mo. Wa żnym jed nak
aspek tem jest to, że w Od rze to je dy na zna -
le zio na te go ty pu jed nost ka.

Na ta lia Ka sow ska

Adam Myś ków

Wrak bocz no ko łow ca Wrak bocz no ko łow ca



https://www.olympus.pl/site/pl/c/cameras/
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Re pu bli ka Do mi ni kań ska sły nie na
ca łym świe cie z prze pięk nych plaż.
Te naj bar dziej zna ne le żą w Pun ta
Ca na we wschod niej czę ści wy spy.
Je śli lu bisz pod ró żo wać i zwie dzać
miej sca, do któ rych do cie ra ją tyl ko
nie licz ni, wy bierz się na za chód kra -
ju, do za to ki Bahía de las Águ ilas. 

Nie spo dzie waj się tam ho te li czy re stau -
ra cji, le piej przy go tuj się na pod róż peł ną
przy gód. Na jej koń cu cze ka ją Cię ki lo me -
try nie od kry te go ra ju.

Pla ża Bahía de las Águ ilas od da lo na jest ok.
300 km od sto li cy San to Do min go. To część
par ku na ro do we go Ja ra gua w pro win cji Pe -
der na les, a ta kże Re zer wat Bios fe ry UNE SCO.

Na pla żę pro wa dzą tyl ko dwie dro gi.
Mo żna się tam do stać ło dzią lub au tem z

na pę dem na czte ry ko ła. W obu przy pad -
kach naj le piej je chać z prze wod ni kiem,
któ ry do sko na le zna ten re gion i nie za błą -
dzi w te re nie.

Na zwa Bahía de las Águ ilas (w tłu ma cze -
niu Za to ka Or łów) po cho dzi naj pew niej od
kształ tu wy brze ża, któ re z lo tu pta ka przy -
po mi na or ła. In na teo ria mó wi, że na zwę

za in spi ro wał ry bo łów zwy czaj ny (hiszp. el
águ ila pe sca do ra), któ ry emi gru je tu co ro ku
ze Sta nów Zjed no czo nych, że by prze cze -
kać chłod niej sze okre sy i spło dzić po tom -
stwo.

Bahía de las Águ ilas to dom kil ku za gro -
żo nych ga tun ków zwie rząt, mię dzy in ny mi
le gwa nów no so ro gich czy le gwa nów Ri cor -

Zatoka Orłów,
niemal ostatni raj na ziemi
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do. Swo je ja ja skła da ją tu taj żół wie zie lo ne,
żół wie szyl kre to we, żół wie skó rza ste oraz
ka ret ty. W re gio nie ży je po nad 130 ga tun -
ków pta ków, wy mie nić mo żna np. go łąb -
cza ki ka ra ib skie czy ró żo wo szy je. Z
en de micz nych ga tun ków zwie rząt wy stę pu -
ją tu np. my szo ryj ki, hu tie hi spa niol ska czy
ma na ty ka ra ib skie. Ży je tu taj ta kże je de na -
ście ga tun ków nie to pe rzy, np. ry bak noc ny.
Pod po wierzch nią wo dy ukry wa ją się ko ra -
lo we ogro dy, mię dzy któ ry mi mo żna pły -

wać z ma ską i faj ką i ob ser wo wać roz -
gwiaz dy czy wie lo ko lo ro we ryb ki.

W tej czę ści Re pu bli ki Do mi ni kań skiej
nie znaj dziesz ga jów pal mo wych. Mi ni mal -
ne opa dy i su chy kli mat spra wia ją, że ta
część kra ju jest ja ło wa, usia na kak tu sa mi i
in ny mi su cho lub ny mi ro śli na mi. Pla żę
Bahía de las Águ ilasz z jed nej stro ny ota -
cza ją ska ły, wśród któ rych ro śnie ni ska
krza cza sta ro ślin ność. Na pew no war to
mieć tu pod rę ką krem do opa la nia z wy so -

kim fil trem, pa ra sol chro nią cy od słoń ca
oraz wo dę i je dze nie.

Park Na ro do wy Ja ra gua, ra zem z Par kiem
La go En ri qu il lo i Sier ra de Ba ho ru co, zo stał
w 2002 r. ogło szo ny Re zer wa tem Bios fe ry
UNE SCO. W dro dze po wrot nej mo żesz za -
trzy mać się u pod nó ża gór Sier ra de Ba ho -
ru co i wy brać się na pie szą wy ciecz kę lub
prze ja żdżkę kon ną. Po środ ku Par ku Na ro -
do we go Ja ra gua znaj du je się kil ka la gun i
zna ne sta no wi sko ar che olo gicz ne z okre su
przed ko lum bij skie go. W ja ski niach El Gu -
anal, La Po za i Mon gó mo żesz po dzi wiać
ma lo wi dła rdzen nych miesz kań ców wy spy
In dian Ta ino. War to od wie dzić ta kże ko pal -
nie la ri ma ru – ten cen ny i rzad ki ka mień
pół sz la chet ny nie jest wy do by wa ny ni gdzie
in dziej na świe cie. Daw kę ad re na li ny za -
pew nia zjazd na zip -li ne (ty rol ce) mię dzy
ko ro na mi drzew dzie wi cze go la su nie da le -
ko Ca sa Bo ni ta.

Mu sisz też spró bo wać miej sco wej kuch -
ni, w któ rej mie sza ją się wpły wy hisz pań -
skie, afry kań skie i in diań skie. Wy śmie ni cie
sma ku ją da nia ze świe żej lan gu sty i ryb,
mo ro (fa so la z przy pra wio nym ry żem), lo -
crio przy po mi na ją cy hisz pań ską pa el lę,
psze nicz ne plac ki yani qu equ es czy bo las
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de yuca (star ta bul wa yuca z se rem, mię sem
z kur cza ka i wa rzy wa mi).

Je śli cho dzi o roz wój Pe der na les w przy -
szło ści, rząd do mi ni kań ski nie daw no okre -
ślił re gion ja ko tzw. pro win cję eko tu ry -
stycz ną. W naj bli ższych la tach, w ra mach
pro jek tu „Ma ster Plan“, stop nio wo po wsta -
ną tu ho te le, in fra struk tu ra trans por to wa,
zo sta nie od no wio ne lot ni sko i port.

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

bio nych tu ry stycz nych de sty na cji na Ka ra -

ibach. Zaj mu je mniej wię cej dwie trze cie
wy spy Hi spa nio la, któ ra le ży na po łu dnio -
wy wschód od Flo ry dy. Ta de sty na cja jest
dru gim, po Ku bie, naj więk szym pań stwem
na Mo rzu Ka ra ib skim, gdzie mó wi się po
hisz pań sku. Cha rak te ry zu je się zró żni co wa -
nym kra jo bra zem. Zna leźć tu mo żna bez -
kre sne dzie wi cze pla że, wiecz nie zie lo ne
la sy tro pi kal ne i te re ny gór skie. Ruch tu ry -
stycz ny na le ży do naj szyb ciej roz wi ja ją -
cych się ga łę zi prze my słu. Do mi ni ka na
po sia da pięć re gio nów tu ry stycz nych: Bo ca

Chi ca – Ju an Do lio, Pun ta Ca na – Báva ro,
La Ro ma na – Bay ahi be, Sa maná – Las Ter -
re nas a Pu er to Pla ta – Ca ba re te – Sosúa.

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
ma il: 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.deepadventure.pl
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Ka żdy nur ku ją cy prę dzej czy póź -
niej wpa da na po mysł, by za cząć
do ku men to wać swo je pod wod ne wy -
bry ki, że by móc po tem ni mi za drę -
czać ro dzi nę i bli skich. Na tu ral na
po trze ba upa mięt nia nia prze żyć re ali -
zo wa na jest przez rze sze nur ków za
po mo cą mniej lub bar dziej pro fe sjo -
nal ne go sprzę tu. 

Ci z nas, któ rzy ma ją za cię cie ar ty stycz -
ne pró bu ją re ali zo wać swo ją pa sję rów nież
pod wo dą, ale zna ko mi ta więk szość wy ko -
nu je zdję cia lub fil my pod wod ne tyl ko w
ce lu ze bra nia pa miąt ko we go ma te ria łu z
nur ko wa nia. Zwy kle ob rób ka po zgra niu z
apa ra tu lub ka me ry to ra czej pod sta wo wa
ko sme ty ka – wy bór naj cie kaw szych zdjęć
lub ujęć, pro sty mon taż, rza dziej ko rek cja
ob ra zu i pre zen ta cja gro nu: wą skie mu – ro -
dzi nie i zna jo mym, lub sze ro kie mu za po -
mo cą me diów spo łecz no ścio wych. Ci z
za cię ciem ar ty stycz nym od po cząt ku świa -
do mie pla nu ją ście żkę zdo byw cy od po -

wied nie go sprzę tu re je stru ją ce go i do świe -
tla ją ce go, wie dząc mniej wię cej, na co się
de cy du ją i jak bar dzo to po psu je ich do mo -

we bu dże ty. Po zo sta li zwy kle nie ma ją bla -
de go po ję cia, co mo że ich cze kać, je że li
po sta no wią bar dziej po sta rać się, by ich

Hi-Max V16 Seahorse – złoty środek
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ma te riał spod wo dy nada wał się do cze goś
wię cej niż do usu nię cia z kar ty i na mó wie -
nia „ko le gi, któ ry umie to ro bić”, by na stęp -
nym ra zem to wa rzy szył nam pod wo dą i
za re je stro wał faj ne wspo min ko we ob raz ki.
O ile w dzi siej szych cza sach do stęp do
pod wod nych apa ra tów i ka mer w roz sąd -
nych ce nach jest bar dzo do bry i te go ni ko -
mu nie bra ku je, to nie ste ty z oświe tle niem i
ak ce so ria mi już nie jest tak ró żo wo. Zwy -
kle pierw sze roz po zna nie w In ter ne cie na
te mat cen oświe tle nia, uchwy tów i ra mion
do pro wa dza do de li kat ne go mi go ta nia
przed sion ków i po nadnor ma tyw ne go wy -
trzesz czu oczu. Ce ny po tra fią za sko czyć
na wet naj więk sze go opty mi stę, któ ry nie -
rzad ko po wstęp nym ro ze zna niu po sta na -
wia prze rzu cić swo je fi nan so we ak ty wa na
in ną ga łąź in we sty cji nur ko wych i na do bre
za po mnieć o głu pich po my słach roz bu do -
wy sprzę tu do re je stra cji pod wod nej,
zwłasz cza że do cho dzi tu do dat ko wy ele -
ment – po ręcz ność sprzę tu. Sa ma ka mer ka
czy apa rat to ża den pro blem, zwłasz cza
kom pak ty. Go rzej jak wy my śla my so bie
uchwyt, ra mio na i świa tła. Na wet te naj -
mniej sze za mie nia ją nasz sprzęt w praw dzi -
wą pod wod ną gar gan tu icz ną ta ran tu lę o

sze ro kich ra mio nach, któ re są dia bel sko
nie po ręcz ne pod czas ogar nia nia sprzę tu na
po wierzch ni i wy jąt ko wo upier dli we w ob -

słu dze pod wo dą. Ani te go po wie sić roz sąd -
nie, by o nic nie za ha czy ło, ani przez ca łe
nur ko wa nie pły wać z tym w łap kach, któ re
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po kil ku mi nu tach drę twie ją i od ma wia ją
po słu szeń stwa. Pro du cen tów roz sąd nych
ce no wo i kom pak to wych kon struk cji skie -
ro wa nych do ma so we go i nie zbyt wy ma ga -
ją ce go kon su men ta mo żna po li czyć na
pal cach jed nej rę ki. Jed nym z nich jest Hi -
-Max. Pro duk cja chiń ska, ale z moc nym

wspar ciem w Pol sce, ta kże me ry to rycz nym.
Hi -Max za go ścił w Pol sce na do bre, kra jo -
wy dys try bu tor za skar bił so bie sym pa tię
nur ków wsłu cha niem się w ich gło sy (roz -
wój ofer ty w opar ciu o zgła sza ne za po trze -
bo wa nie, czy po praw ki w la tar ce ka ni stro-
wej na no szo ne na pod sta wie uwag pol skich

nur ków) i bar dzo do brą ob słu gą po sprze da -
żo wą. To wła śnie z je go ofer ty mo że my wy -
brać w tej chwi li już trzy świa tła ty pu vi deo,
czy li na da ją ce się do do świe tla nia pla nu
na szych ujęć fo to -vi deo. Za czy na jąc od
pod sta wo wej la tar ki X8, bar dzo kom pak to -
wej (sam jej uży wam, do ce nia jąc wła śnie
jej wy mia ry, sto su nek mo cy do ce ny i wiel -
ko ści), prze cho dząc przez dro ższy mo del
V11, któ ry ma bar dzo du żą moc, przy zwo -
itą wiel kość, ale ce no wo już na pew no nie
jest la tar ką pierw sze go wy bo ru, a koń cząc
na naj now szej pro po zy cji, czy li V16 Se -
ahor se. V16 Se ahor se, któ ra ma być uzu peł -
nie niem ofer ty i wy peł nie niem w niej lu ki
po mię dzy ma łą i ta nią X8, a du żą i dro gą
V11. Uda ło mi się zgro ma dzić na te sty
wszyst kie mo de le, by do ko nać ich po rów -
na nia na go rą co. Cie szy ło mnie to, że oba
te sto wa ne mo de le otrzy ma łem w peł nych
ze sta wach z ra mio na mi i uchwy ta mi pod
ka me rę, dzię ki cze mu omi nę ło mnie cza so -
chłon ne prze krę ca nie lamp na ra mio nach.
Ra zem z mo im pry wat nym ze sta wem X8 z
ra mio na mi ko ra li ko wy mi i pod sta wą mia -
łem więc przy go to wa ne ze sta wy V11 i V16
na pod sta wach z ra mio na mi ku lo wo -mo tyl -
ko wy mi. Wy star czy ło tyl ko prze krę cać sa -

włącznik z wypustką
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mą ka mer kę – co w gru bych, su chych rę ka -
wi cach pod wo dą oka za ło się nie do koń ca
szczę śli wym po my słem... Ale nie to jest te -
ma tem mo je go te stu. W ni niej szym tek ście
sku pię się na V16, wspo mi na jąc o po zo sta -
łych świa tłach tyl ko ja ko mo de lach słu żą -
cych do po rów na nia z osią ga mi no wej
la tar ki.

Kon struk cja
La tar ka jest nie wie le więk sza od X8, na

do brą spra wę obu do wa jest tyl ko szer sza.
Czar ne ano do wa ne alu mi nium, z przo du
trzy dio dy LED CREE XML2 uło żo ne w jed -
nym rzę dzie na pła skiej płasz czyź nie. Cha -
rak te ry stycz ny dla Hi -Ma xa ob ro to wy
pier ścień ste ro wa nia la tar ką i z ty łu oczko
do za mo co wa nia sznur ka. La tar ka w stan -
dar dzie przy cho dzi z uchwy tem ku lo wym,
ale jest opcja, by otrzy mać uchwyt do mon -
ta żu do ra mion ko ra li ko wych, któ re rów nież
znaj du ją się w ofer cie te go pro du cen ta. Po
kil ku dnio wym, in ten syw nym te sto wa niu la -
tar ki mo gę je dy nie na rze kać na nie zbyt
moc ne ano do wa nie alu mi nium obu do wy,
co po wo du je szyb kie na by wa nie ry sek. Dru -
gą rze czą zwra ca ją cą uwa gę jest ob ro to wy
pier ścień, któ ry otrzy mał do dat ko wą wy -
pust kę rze ko mo uła twia ją cą ste ro wa nie.

We dług mnie i tak pier ścień mo żna ob ró cić
je dy nie chwy ta jąc go dwo ma pal ca mi, więc
wy pust ka jest zbęd na, ale być mo że in ni
użyt kow ni cy do ce nią ten ba jer znaj du jąc
dla nie go ja kieś uza sad nie nie. Włącz nik
pra cu je płyn nie, nie wy ma ga spe cjal nej si -
ły. Ob ra ca jąc nim naj pierw uru cha mia my
świa tło w mo cy 50%, ko lej ny sto pień da je
nam 100%. Jest to ta ki sam typ włącz ni ka,

ja ki sto so wa ny jest cho cia żby w la tar kach
X5 czy X8. Nie ste ty ten typ włącz ni ka jest
po dat ny na za bru dze nia, więc po nur ko wa -
niu w sło nej wo dzie na le ży sta ran nie opłu -
kać la tar kę pod bie żą cą wo dą i szcze gól nie
zwra cać uwa gę na ró żne za nie czysz cze nia,
któ re mo gą po wo do wać cię ższą pra cę pier -
ście nia. Na szczę ście w sy tu acji kry tycz nej
nie je ste śmy bez rad ni, pier ścień mo żna dość
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ła two zde mon to wać – w wa run kach do mo -
wych, przy uży ciu kil ku na rzę dzi – i usu nąć
wszel kie za nie czysz cze nia. Hi -Max opu bli -
ko wał swe go cza su vi deo po ka zu ją ce, jak
wy ko nać ta ki ser wis i prze sma ro wać orin gi
pier ście nia tak, by ten zno wu płyn nie pra -
co wał. Tu zwró cę uwa gę, że w pierw szym
te sto wa nym ze sta wie tych la ta rek jed na
mia ła nie wiel ki de fekt nie zna nej na tu ry –
pier ścień nie za le żnie od po ło że nia uru cha -
miał 100% mo cy la tar ki. W za sa dzie mo -
głem kon ty nu ować te sto wa nie, ale przed sta -
wi ciel pro du cen ta ku rie rem w je den dzień
do star czył mi no we świa tło na Za krzó wek.
Ni by nic nie zwy kłe go, otrzy ma łem świa tła
do te stów, przed sta wi cie lo wi w oczy wi sty
spo sób za le ży na po zy tyw nym wy ni ku, ale
jed nak prze ko na łem się już wcze śniej, że
Hi -Max na tym po lu moc no wy sta je po nad
ryn ko wą prze cięt ność. Już nie jed no krot nie
się prze ko na łem, że nie za le żnie od mo jej za -
le żno ści od da ne go przed sta wi cie la czy pro -
du cen ta, na wet je że li jest to świa to wej kla sy
pro du cent, po dej ście do ob słu gi po czy oko -
ło sprze da żo wej jest bar dzo ró żne, a nie któ -
rzy wręcz za po mi na ją o pod sta wo wych
pra wach kon su men tów, uzna jąc ja ko by
sprzęt nur ko wy rzą dził się in ny mi pra wa mi.
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Świa tło
Naj więk szą wa dą naj mniej szej la tar ki vi -

deo Hi -Max X8 nie jest jej moc, ale pier -
ścień za bez pie cza ją cy obu do wę diod, któ ry
od ci na świa tło la tar ki po wo du jąc, że po -
świa ta X8 nie roz my wa się i nie za ni ka w
spo sób ła god ny, tyl ko two rzy okrąg o wy -
raź nych brze gach. To mo że przy spa rzać nie

la da kło po tu pod wod ne mu ope ra to ro wi,
któ ry mu si po świę cać spo ro cza su i uwa gi
syn chro ni za cji świa teł dwóch la ta rek tak, by
te two rzy ły je den spój ny okrąg, a nie dwa
nie rów no na kła da ją ce się na sie bie. Te go
wła śnie pro ble mu nie ma ją ani V11, ani
V16. Ich świa tło de li kat nie za ni ka na brze -
gach, przy czym V16 Se ahor se ma de li kat -

nie mniej szy kąt świe ce nia, a jej po świa ta
szyb ciej tra ci na mo cy im da lej do cen tral -
ne go punk tu świe ce nia. W tym ze sta wie niu
wy gry wa bez a pe la cyj nie naj więk sza z
sióstr, czy li V11, któ rej świa tło ma naj szer -
szy kąt a po świa ta mniej ra dy kal nie tra ci na
mo cy im da lej od środ ka okrę gu. Zwró ci -
łem też uwa gę na to, że za sto so wa ne w V11

porównanie świateł
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dio dy ma ją de li kat nie cie plej szy ton bie li,
pod czas gdy Se ahor se i ma ły X8 ce chu ją się
rów nie chłod ną bar wą świe ce nia. Nie mie -
rzy łem te go, pro du cent po da je, że dio dy
świe cą tą sa mą bar wą, mo im zda niem ró -
żni ca jest bar dzo de li kat na, jed nak za uwa -
żal na.

Użyt ko wa nie i czas pra cy
La tar ka jest po ręcz na i wy god na w użyt -

ko wa niu. Do ce niam la tar ki o zwar tej kom -
pak to wej obu do wie, a nie te ka ni stro we, z
plą czą cy mi się prze wo da mi i za sob ni ka mi,
z któ ry mi za wsze trze ba coś kom bi no wać,
by je roz sąd nie za mo co wać. Co do cza su
pra cy, wszyst kie la tar ki po zba wio ne są
elek tro ni ki i ich moc świe ce nia spa da rów -
no mier nie wraz ze spad kiem mo cy aku mu -
la to ra. La tar ka, zgod nie z de kla ra cją
pro du cen ta, utrzy mu je trzy czwar te mo cy
przez sześć dzie siąt mi nut, przy czym moc
świa tła płyn nie spa da wraz ze spad kiem
mo cy do star cza ne go przez pro du cen ta la -
ta rek aku mu la to ra 2660 z 4000 mAh. W
mo im przy pad ku za pew ni ło to oświe tle nie
na trzy wej ścia do wo dy, w trak cie któ rych
uru cha mia łem świa tło tyl ko w ra zie po trze -
by i przez ten czas spe cjal nie nie od czu łem
spad ku mo cy. Ży wot ność aku mu la to rów

latarka V16Seahorse

latarka X8
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do star cza nych przez pro du cen ta mo gę oce -
nić je dy nie na pod sta wie uży wa nych w ze -
sta wie la ta rek X8, gdzie za ła do wa ne są
aku mu la to ry 18650 o de kla ro wa nym cy klu
2600 mAh. Z mo je go punk tu wi dze nia aku -
mu la to ry wciąż za cho wu ją ten sam cykl,
po mi mo już po nad rocz ne go sta żu.

La tar ki – po tym krót kim, ale in ten syw -
nym te sto wa niu – uzna ję za god ne swo jej
ce ny, do bre roz wią za nie dla lu dzi po szu ku -
ją cych du żej mo cy ofe ro wa nej w roz sąd -
nych ce nach. Ogrom ną za le tą ze sta wu
opar te go na tych świa tłach jest kom pak to -
wość, co szcze gól nie do ce nią czę sto pod -
ró żu ją cy fo to ama to rzy. Moc rze czy wi ście

jest za uwa żal nie mniej sza od tej uzy ski wa -
nej w la tar kach V11 opar tych na czte rech
le dach CREE XML2 U2, ale coś za coś –
moc w tym przy pad ku jest wy pad ko wą ce -
ny. My ślę, że pro du cent mógł by je dy nie po -
pra wić ano do wa nie obu do wy, gdyż
nie któ rzy es te ci mo gą być wy jąt ko wo roz -
ża le ni z po wo du po ja wia ją cych się szyb ko

rys na obu do wie. Dla mnie ze staw ma być
przede wszyst kim ze sta wem funk cjo nal -
nym, pra cu ją cym efek tyw nie, nie mu si wy -
glą dać jak świe żo wy ję ty z pu deł ka, stąd nie
przy kła dam do te go ogrom nej wa gi.

Ja kub Cie ślak

ku ba@4di vers.pl

światło V16
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Fir ma Olym pus przy zwy cza iła nas,
że do więk szo ści swo ich apa ra tów
ofe ru je sze ro ką ga mę ak ce so riów do
fo to gra fii pod wod nej. Nie ina czej jest
w przy pad ku fla go we go bez lu ster -
kow ca E - M1 Mark II, któ ry miał pre -
mie rę we wrze śniu ubie głe go ro ku.
Wśród ak ce so riów do no we go mo -
de lu OM - D znaj dzie my m.in. wo -
dosz czel ną obu do wę PT - EP14.

Nie ukry wam, że po przed ni mo del wraz
z obiek ty wem Olym pus M.Zu iko Di gi tal 8
mm f/1.8 ED PRO Fi sheye był mo im ulu bio -
nym ze sta wem do fo to gra fo wa nia pod wo -
dą, jed nak w przy pad ku no we go sys te mu
za szło kil ka istot nych zmian, któ re spra wia -
ją, że zna la złem no wy obiekt po żą da nia.

Zacz nij my od wspo mnia nej obu do wy.
Po dob nie jak PT EP11 zo sta ła ona wy ko na -

Nurkowanie z Olympusem
OM-D E-M1 Mark II
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na z po li wę gla nów, jed nak jej wo dosz czel -
ność wzro sła aż do 60 me trów. Dzię ki te -
mu mo że my w peł ni wy ko rzy stać
mo żli wo ści por tów PPO -EP02 oraz PPO -
-EP03, któ re cha rak te ry zu ją się tą sa mą kla -
są wo dosz czel no ści. Sys tem spraw dzi się
więc nie tyl ko w nur ko wa niach re kre acyj -
nych, lecz ta kże tech nicz nych.

Za szczel ność obu do wy od po wia da du ży
o -ring umiesz czo ny wo kół od chy la nej tyl nej
ścian ki. Po jej otwar ciu na szym oczom uka -
że się ko mo ra, w któ rej mo że my umie ścić
apa rat. Kor pu su nie wkła da my jed nak tak ła -
two jak kor pu su E -M1. Kon struk cja no we go
bez lu ster kow ca wy mu si ła za sto so wa nie od -
chy la ne go ra mie nia bę dą ce go przed łu że -
niem włącz ni ka apa ra tu na obu do wie. Przed
wło że niem kor pu su do obu do wy mu si my

Olympus E- M1 Mark II w obudowie PT@EP14 i z portem obiektywowym PPO- EP02 tworzą zestaw, z
którym możemy nurkować na głębokości 60 metrów
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za tem pa mię tać o prze su nię ciu go w gó rę
(ele ment z prze zro czy ste go pla sti ku).

Po umiesz cze niu apa ra tu w obu do wie
ko niecz ne jest prze su nię cie ra mie nia z po -
wro tem w dół, aby się ga ło ono do dźwi gni
ON/OFF na kor pu sie. W prze ciw nym ra zie
nie uda nam się włą czyć apa ra tu po za -
mknię ciu obu do wy.

Sam me cha nizm za my ka ją cy rów nież
zo stał zmie nio ny w sto sun ku do star sze go
mo de lu. Te raz, ze wzglę du na in ną lo ka li -
za cję su wa ka blo ku ją ce go, otwar cie obu do -
wy jest nie co trud niej sze. Jed nak te go ty pu
roz wią za nie sta no wi do sko na łe za bez pie -
cze nie przed przy pad ko wym otwar ciem
obu do wy. 

Obu do wa nie co uro sła – przede wszyst -
kim jest du żo wy ższa. Zmia nę wy mia rów
wy mu si ła do łą cza na do kor pu su lam pa bły -
sko wa. Olym pus E -M1 Mark II nie współ -
pra cu je już z lam pą FL -LM2, gdyż nie
po sia da złą cza ak ce so riów. Mu si my ko rzy -
stać z do łą czo nej do ze sta wu, nie co więk -
szej i moc niej szej lam py FL -LM3, któ rą
wpi na się do go rą cej stop ki.

Mo co wa nie por tów obiek ty wo wych po -
zo sta ło bez zmian. Ma my więc wy god ny,
du żych roz mia rów pier ścień z blo ka dą
umiesz czo ną na spo dzie.

Do obu do wy PT -EP14 mo że my za tem w
ła twy spo sób pod łą czyć wszyst kie trzy sys -
te mo we por ty:

– port pła ski PPO -EP01;
– port ko pu ło wy PPO -EP02;
– port pła ski do ma kro fo to gra fii PPO -EP03.
Dzię ki od po wied nim pier ście niom dy -

stan su ją cym oraz ada pte rom mo że my użyć
pod wo dą aż 12 ró żnych mo de li obiek ty -
wów M.Zu iko nie mal w peł ni po kry wa ją -
cych za kres ogni sko wych od 7 do 75 mm.
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Obu do wa PT -EP14 zo sta ła tak za pro jek to -
wa na, aby da wać nam do stęp do nie mal
wszyst kich ma ni pu la to rów na kor pu sie. Pod -
czas na szych nur ko wań mo że my bez prze -
szkód ope ro wać wszyst ki mi przy ci ska mi,
dźwi gnia mi oraz po krę tła mi umiesz czo ny mi
na tyl nej i na gór nej ścian ce apa ra tu. Wy ją tek
sta no wią przy ci ski przy mo co wa niu ba gne -
to wym, któ re z ra cji ko niecz no ści sto so wa -
nia por tów obiek ty wo wych nie ma ją swo ich
wy pro wa dzeń na obu do wie pod wod nej.

Pod wo dą mo że my wy ko rzy stać za tem
wszel kie mo żli wo ści, ja kie da je nam naj -
now szy bez lu ster ko wiec Olym pu sa.



Nuras.info 9/2017

54

Choć E -M1 Mark II pod wzglę dem wi zu -
al nym tyl ko nie znacz nie ró żni się od swo je -

go po przed ni ka, to wi dać wy raź nie, że
więk szość zmian za szła w je go wnę trzu.
Pierw sza z nich to o 25% więk sza roz dziel -
czość zdjęć. Mark II do cze kał się bo wiem
zu peł nie no wej ma try cy o roz dziel czo ści
20 Mpix, któ ra wspo ma ga na jest przez no -
wy pro ce sor Tru ePic VIII. Za mon to wa no ją
na ulep szo nym, 5-osio wym me cha ni zmie
sta bi li zu ją cym, mo gą cym po chwa lić się
efek tyw no ścią na po zio mie 6.5 EV.

O tym jak moc ny jest no wy pro ce sor naj -
le piej świad czą osią gi apa ra tu. Kon struk to -
rzy zwięk szy li bu for, dzię ki cze mu
po mie ści on dwa ra zy wię cej pli ków RAW,
co w po łą cze niu ze wspo mnia nym pro ce -
so rem i trzy ra zy wy daj niej szą we wnętrz ną

Olympus E- M1 Mark II + M.Zuiko Digital 8 mm
f/1.8 ED PRO Fisheye
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trans mi sją da nych po zwo li ło uzy skać osza -
ła mia ją ce 18 kl./s w try bie zdjęć se ryj nych
z cią głym AF. Co cie ka we, gdy ko rzy sta my
z try bu AF -S pręd kość ta wzra sta do 60 kl./s.
W po rów na niu z po przed ni kiem to sze ścio -
krot nie lep szy wy nik.

Tak zna ko mi ta „szyb ko strzel ność” po -
zwo li ła kon struk to rom wpro wa dzić tryb eli -

mi nu ją cy tzw. shut ter lag. Na zy wa się on
Pro Cap tu re. Mię dzy wci śnię ciem do po ło -
wy spu stu mi gaw ki a do ci śnię ciem go do
koń ca tryb po tra fi za pi sać mak sy mal nie 14
pli ków RAW w peł nej roz dziel czo ści. Z
pew no ścią przy da się on pod czas fo to gra -
fo wa nia bar dziej dy na micz nych scen pod -
wod nych. Chwy ta nie w ka drze prze pły wa-

ją cych szyb ko ryb sta je się dzię ki te mu du -
żo ła twiej sze. Jed nak pod czas mo ich nur -
ko wań w Egip cie z E -M1 Mark II ko rzy-
sta łem z obiek ty wu M.Zu iko Di gi tal 8 mm
f/1.8 ED PRO Fi sheye, za tem bar dziej sku pi -
łem się na fo to gra fo wa niu mniej dy na micz -
nych sze ro kich scen.

No wy ze staw ma try ca -pro ce sor po zwo -
lił też na kil ka in nych udo sko na leń. Przede
wszyst kim w apa ra cie po ja wił się tryb wi -
deo 4K 30 kl./s i tryb Ci ne ma 4K o prze -
pływ no ści 275 Mb/s. My ślę, że to jed na z
wa żniej szych cech no we go mo de lu. Pod -
wod ne fil my 4K za chwy ca ją bo wiem roz -
dziel czo ścią, a pod wzglę dem ja ko ści
prze no szą nas na zu peł nie no wy po ziom

Olympus E- M1 Mark II + M.Zuiko Digital 8 mm f/1.8 ED PRO Fisheye

Olympus E- M1 Mark II + M.Zuiko Digital 8 mm
f/1.8 ED PRO Fisheye
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pod wod nej ki ne ma to gra fii. Wy star czy spoj -
rzeć na przy kła do wy klip www.youtu -
be.com.

To jesz cze nie wszyst ko. Pro du cent
chwa li się o po ło wę krót szym cza sem uru -
cho mie nia apa ra tu, a ta kże 3,3 ra za więk -

szą licz bą punk tów AF. E -M1 Mark II ma ich
aż 121. Wszyst kie są krzy żo we, ba zu ją na
de tek cji fa zy i zo sta ły umiesz czo ne na ma -
try cy w po sta ci sub pik se li. Po kry wa ją one
aż 80% ka dru w po zio mie i 75% w pio nie.
Dla te go nur ku jąc z E -M1 Mark II, w za sa -

dzie nie mu si my mar twić się o pre cy zję
dzia ła nia me cha ni zmu usta wia ją ce go
ostrość. 

Nasz test po twier dził, że za sto so wa nie
no wej ma try cy prze ło ży ło się nie tyl ko na
wzrost roz dziel czo ści ge ne ro wa nych ob ra -
zów, lecz ta kże na lep szą dy na mi kę to nal -
ną oraz ni ższy po ziom szu mów. To bar dzo
przy dat ne pod czas głęb szych nur ko wań,
gdy świa tła jest co raz mniej, a ta kże w przy -
pad ku fo to gra fo wa nia scen o zró żni co wa -
nym po zio mie na świe tle nia.

W no wym Olym pu sie znaj dzie my jesz cze
in ne udo god nie nia, któ re z pew no ścią do ce -
nią nur ko wie. Jed nym z nich jest za sto so wa nie
dwóch slo tów kart pa mię ci. Dzię ki te mu pod

Olympus E- M1 Mark II + M.Zuiko Digital 8 mm f/1.8 ED PRO Fisheye

Olympus E- M1 Mark II + M.Zuiko Digital 8 mm
f/1.8 ED PRO Fisheye

http://www.youtube.com/embed/KegzWxc
http://www.youtube.com/embed/KegzWxc
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wo dą nie mu si my się mar twić, że za brak nie
nam miej sca na no śni ku. Co wię cej, mo że my
wy god nie roz dzie lać za pis pli ków RAW, JPEG
i fil mów wi deo na od dziel ne kar ty.

Za chwy ci ła mnie ta kże wy daj ność aku -
mu la to ra. W przy pad ku E -M1 zda rza ło się,

że pod czas trze cie go nur ko wa nia ba te ria się
roz ła do wy wa ła. Nie ste ty nur ko wa nia czę -
sto wy ko nu je my z ło dzi, na któ rej nie ma my
mo żli wo ści na ła do wa nia aku mu la to ra, a je -
go wy mia na nie jest mo żli wa, gdyż w za sa -
dzie wszyst ko jest mo kre. Wy ję cie apa ra tu z

obu do wy mo gło by stwa rzać nie bez pie -
czeń stwo je go za la nia. Do dat ko we za gro -
że nie to za pa ro wa nie wnę trza obu do wy po
po now nym wło że niu do niej apa ra tu.

W Olym pu sie E -M1 Mark II pro blem ten
prak tycz nie nie ist nie je. Na wet po ca łym

Olympus E- M1 Mark II + M.Zuiko Digital 8 mm f/1.8 ED PRO Fisheye

Olympus E- M1 Mark II + M.Zuiko Digital 8 mm
f/1.8 ED PRO Fisheye

Olympus E- M1 Mark II + M.Zuiko Digital 8 mm
f/1.8 ED PRO Fisheye
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dniu nur ko wym, pod czas któ re go wy ko na -
łem kil ka set zdjęć, wy cho dzi łem z wo dy z
aku mu la to rem na ła do wa nym w 60-70%. W
związ ku z tym, na wet gdy za po mni my w
no cy na ła do wać na szą ba te rię, no wy OM -

-D bę dzie nam dziel nie słu żył przez ko lej -
ny dzień.

Z mo im le ci wym już E -M1 scho dzi łem
pod wo dę wie le ra zy. W po łą cze niu z
M.Zu iko Di gi tal 8 mm f/1.8 ED PRO oraz

obu do wą PT -EP11 i por tem ko pu ło wym
PPO EP02 oka zał się on świet nym kom pa -
nem mo ich nur ko wań. Bar dzo po lu bi łem
ten ze staw nie tyl ko za ja kość zdjęć, lecz ta -
kże za je go wy go dę użyt ko wa nia i kom pak -
to we roz mia ry. Jed nak kil ka dni w Egip cie
spę dzo nych z E -M1 Mark II i ak ce so ria mi
pod wod ny mi prze ko na ły mnie, że no wy
Olym pus ofe ru je nur kom znacz nie wię cej.
Choć z ra cji po sia da nych upraw nień nie
sko rzy sta łem ze zwięk szo nej wo dosz czel -
no ści, to jed nak du żo lep sza ma try ca, zna -
ko mi ta szyb kość dzia ła nia, tryb wi deo 4K i
nie zwy kle wy daj ny aku mu la tor spra wi ły, że
fo to gra fo wa nie pod wo dą by ło jesz cze
przy jem niej sze.

Ro bert Olech

Olympus E- M1 Mark II + M.Zuiko Digital 8 mm f/1.8 ED PRO Fisheye
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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?
Pra sa cy fro wa nie zna ogra ni czeń, więc tekst mo że za wie rać do wol ną ilość zna ków, nie mniej szą jed nak niż 1000 słów. Ko niecz nie do łącz do -
brej ja ko ści fo to gra fie, któ re nie tyl ko pod nio są wa lo ry tek stu, ale rów nież przy bli żą Cię do NA GRO DY GŁÓW NEJ. Mo żesz do łą czyć ta kże film!

Gdzie i w jakim terminie należy przesłać artykuł?
Konkurs trwa przez całe wakacje, więc relacje można wysyłać najpóźniej do 15 października 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.

mailto:redakcja@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8


Nuras.info 9/2017

60

Z pew no ścią zgo dzi cie się ze mną,
że więk szość płe two nur ków ma rzy o
cie ka wych pod wod nych przy go dach,
ta kich z ad re na li ną. I ja do ta kich
osób na le żę, choć jed no cze śnie zda -
ję so bie spra wę z te go, że cię żko
jest tę pa sję roz wi jać sa mo dziel nie.
Wła śnie dla te go w mo im kil ku czę -
ścio wym cy klu wszyst kim za in te re so -
wa nym pod po wiem, gdzie w
wo je wódz twie za chod nio po mor skim
mo żna od na leźć za to pio ne war to ścio -
we hi sto rycz nie ar te fak ty. 

Ta ki cykl pro wa dzi łam kie dyś w pro jek -
cie fil mo wym pt: „Za nu rze nie”, któ ry nie -
ste ty umarł śmier cią na tu ral ną… Te raz
jed nak pro po nu ję, aby ście przy po mo cy
mo ich ar ty ku łów od szu ki wa li za to pio ne ar -
te fak ty i ofi cjal nie zgła sza li ich od na le zie -
nie. Wie rzę, że ka żdy kto po dą ży za

wska zów ka mi i od naj dzie opi sy wa ne
obiek ty, po czu je praw dzi we dresz cze i ad -
re na li nę, któ rą i ja nie gdyś czu łam. Na po -
czą tek za pro po nu ję trzy miej sca
praw do po dob ne go spo czyn ku wra ków sa -
mo lo tów w oko li cach Szcze ci na. Nie są to

tzw. le gen dy wy ssa ne z pal ca. Udo ku men -
tu ję je zdję cia mi oraz prze słan ka mi ze
spraw dzo nych źró deł. Pro szę o wy ro zu mia -
łość w kwe stii ję zy ka hi sto rycz ne-  go, nie
je stem z za wo du hi sto ry kiem tyl ko pa sjo na -
tem hi sto rii, więc mo że się zda rzyć, że

Odkrywamy podwodne tajemnice
w województwie zachodniopomorskim cz. 1
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prze krę cę któ rąś z nazw. Gwa ran tu ję za to,
że je śli spraw dzi cie miej sca, o któ rych pi -
szę, bę dzie cie na praw dę pod wra że niem!

Pierw szy z sa mo lo tów to praw do po dob -
nie Mes ser sch mitt lub Jun kers, nie mam
pew no ści co do ro dza ju. Za to pio ny jest w
je zio rze Glin na w oko li cach Szcze ci na. Le -
gen dy o wra ku te go sa mo lo tu zna li wszy scy
oko licz ni miesz kań cy od lat 50. W 1981 ro -
ku gru pa nur ków z klu bu Wo do łaz wy do -

by ła na brzeg cię żki, du ży me ta lo wy ele -
ment, od na le zio ny na głę bo ko ści oko ło 12
me trów. Zi den ty fi ko wa no go ja ko ło pa tę
śmi gła sa mo lo tu. Wspo mnia no rów nież, że
jest to praw do po dob nie sa mo lot dwu sil ni -
ko wy. Ka bi na pi lo ta pra wie nie ule gła
znisz cze niu, za to ode rwa ne jest jed no ze
skrzy deł wraz z sil ni kiem. Od tam te go mo -
men tu nikt nie in te re so wał się wra kiem.
Kon tak to wa łam się z człon ka mi klu bu Wo -

do łaz ja kiś czas te mu, po twier dzi li, że na
dnie je zio ra Glin na znaj du je się sa mo lot,
jed nak do dziś nie uzy ska łam in for ma cji,
gdzie do kład nie le ży. Jest to ich słod ka ta -
jem ni ca. W ta kich sy tu acjach In ter net oka -
zu je się bar dzo do brym źró dłem in for ma cji.
Na fo rum nur ko wym je den z użyt kow ni ków
opu bli ko wał zdję cia frag men tów sa mo lo tu
zna le zio nych – przez już nie ste ty zmar łe go
człon ka ro dzi ny – wła śnie w oko li cach je -
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zio ra Glin na. Fan ty prze pa dły, po zo sta ły
jed nak zdję cia, któ ry mi się tu taj z Wa mi
dzie lę. Czy żby sa mo lot na dal tam był? Od -
bi jam pi łecz kę w Wa szą stro nę, ma cie
ocho tę to spraw dzić?

Dru gi wrak to tzw. „no na me”. Nie wiem
wła ści wie co to mo że być za sa mo lot, ale też
dwu sil ni ko wy. Znaj du je się w je zio rze Dą bie
od stro ny Czar nej Łą ki, za wy spą Kę pa By -
strzyń ska. Pierw sze in for ma cje o tym sa mo lo -
cie po cho dzą od ry ba ków, któ rzy sta wia ją

siat ki na je zio rze Dą bie. Mój mąż jest jed nym
z nich i rów nież po twier dza, że sta wia jąc
siat ki w tym miej scu, mie li nie raz pro blem z
pod nie sie niem ich, jak by za ha cza ły o coś
cię żkie go. Po nad to, o ile się nie my lę, na te -
re nie Czar nej Łą ki znaj do wa ła się ba te ria ty -
pu Flak, więc praw do po do bień stwo, że
sa mo lot zo stał ze strze lo ny do je zio ra jest na -
praw dę du że. Chcąc po twier dzić te do nie sie -
nia, kil ka mie się cy te mu po pły nę łam w to
miej sce pon to nem z so na rem węd kar skim,

aby na su cho spraw dzić, czy war to tam nur -
ko wać. Co się oka za ło? So nar w pew nym
mo men cie za czął wa rio wać. Do tej po ry zda -
rzy ło mu się to tyl ko raz – pod czas eks plo ra -
cji je zio ra Stol sko w po bli żu Ta no wa (mię dzy
Po li ca mi a Szcze ci nem) – nad wra kiem La ta -
ją cej For te cy B17. Czy żby du ża ilość bla chy
od bi ja ła sy gnał son dy, przez co wa rio wa ła?
To, mam na dzie ję, oka że się już wkrót ce, jak
tyl ko spraw dzi cie to miej sce. Aby uła twić po -
szu ki wa nia, do łą czam map kę.
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Ostat ni z sa mo lo tów rów nież jest pew nia -
kiem. To ra dziec ki my śli wiec, któ ry w la tach
osiem dzie sią tych roz bił się w je zio rze Kar pi -
no (gmi na Po li ce). Po za to nię ciu sa mo lo tu
woj ska za bez pie cza ły te ren, praw do po dob -
nie za le ża ło im na wy do by ciu i za bra niu sil -
ni ków. We dług in for ma cji za czerp nię tych z
fo rum in ter ne to we go, przed ka ta stro fą sa mo -
lot le ciał bar dzo ni sko nad sa my mi Po li ca mi,
nad uli cą Przy jaź ni. Fak tem jest rów nież, że

w spi sach hi sto rycz nych do ty czą cych upad -
ków ró żnej ma ści sa mo lo tów (nie miec kie
dzien ni ki) na nie sio na jest in for ma cja o tym
wra ku i je zio rze Kar pi no. By ła to koń ców ka
lat 80. Nie ste ty zdję cia sa me go ra por tu nie
mo gę przy to czyć, bo nie mam zgo dy.

Mam na dzie ję, że mo je ar ty ku ły za in spi -
ru ją Was do od kry wa nia ta jem nic na szych
je zior. W na stęp nej czę ści opo wiem o za to -
pio nych czoł gach. Znam spraw dzo ne miej -

sca, któ re dla po szu ki wa czy przy gód bę dą
nie la da grat ką. Do zo ba cze nia pod wo dą!

Na ta lia Ka sow ska

Źró dła zdjęć:

www.szcze cin.wy bor cza.pl

www.tech ni ka nur ko wa nia.pl

Go ogle Maps

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
http://www.technikanurkowania.pl
http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/56,34939,11640053,messerschmitt-junkers-czy-dornier-co-lezy-w-glinnej,,17.html


Nuras.info 9/2017

64

Po przed ni tekst po ka zy wał, że
zna ne pierw sze stop nie za cho wu ją
się ina czej niż wie le osób za kła da.
Pierw sze stop nie o sta łym nad ci śnie -
niu (ró żni ca ci śnie nia wyj ścio we go
ab so lut ne go i ci śnie nia cał ko wi te go)
to kon struk cje od lat 60. do cza sów
współ cze snych. Elek tro za wór to ele -
ment ste ro wa ny elek trycz nie. 

Dzię ki ta kim roz wią za niom elek tro ni ka
sze ro ko we szła w pro ce sy ste ro wa nia w au -
to ma ty ce. Roz wią za nie to tra fi ło rów nież do
nur ko wa nia, gdy po ja wi ły się obie gi za -
mknię te na mie sza ni ny od de cho we, na zwa -
ne CCR (na zwa jest też uży wa na do
obie gów czy sto tle no wych). Jak one dzia ła -
ją? Roz wią zań ukła do wych jest wie le: je den
lub dwa wor ki od de cho we, po chła niacz

CO2, wę że, ust nik, bu tla z tle nem i bu tla z
po wie trzem, try mik sem lub in ną mie sza ni -
ną ga zów obo jęt nych z tle nem al bo bez tle -
nu (sto so wa ny w SCR spe cjal nych, za sto so -
wa ny w In ner spa ce). Po trzeb ne są też ele -
men ty po śred nie, za wo ry do daw cze czy re -
duk to ry. Daw ko wa nie tle nu, że by za cho -
wać je go war tość na ko rzyst nym, bez piecz -
nym po zio mie, jest ste ro wa ne przez elek tro -
ni kę, któ ra wy po sa żo na jest w ukła dy
de tek to rów tle nu. Hi sto rycz nie pierw szym
za sto so wa nym roz wią za niem by ły de tek to -
ry z elek tro dą Clar ka, in na na zwa to po la ro -
gra ficz ne czy też wiecz ne. Po sia da ły sze reg
wad i jed ną za le tę – coś mie rzy ły, tra fi ły w
pro gra my ko smicz ne. Prze ło mem by ło
wpro wa dze nie gal wa nicz nych de tek to rów
tle nu, w któ rych zu ży wa się ma te riał jed nej
z elek trod (zwy kle Pb) i wy twa rza ne jest na -

pię cie, któ re za le ży od ppO2. De tek to ry zu -
ży wa ją się, zmie nia się ich po ziom pla te au,
po wy żej któ re go nie mie rzą. Dla te go też od
nie daw na sto so wa ne są de tek to ry opto elek -
tro nicz ne, któ re na ry nek nur ko wy wpro wa -
dza Po se idon. Po ja wia ją się też in ne
roz wią za nia, np. ko mór ki aku stycz ne, w
któ rych ul tra dźwię ka mi okre śla my skład –
roz wią za nie to jest do bre do ukła dów dwu -
ga zów, tlen -azot, tlen -hel. Ka żdy z ga zów
ma in ną pręd kość roz cho dze nia się dźwię -
ku, więc mo żna okre ślić skład. Wy li czan ka
nie obej mu je wszyst kich zna nych ty pów de -
tek to rów tle nu. Gdy już ma my in for ma cję o
ilo ści tle nu, je go daw ko wa niem ste ru je czło -
wiek, w MCCR, al bo – w ukła dach z elek -
tro ni ką – ko niecz ny jest ele ment wy ko-
naw czy, to wła śnie miej sce za sto so wa nia
na sze go elek tro za wo ru.

Elektrozawór w CCR 
– jak działa i pracuje
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Na dot. 3 widać zbli że nie: na do le kry za
ogra ni cza ją ca prze pływ, le wa stro na – kor -
pus za wo ru z gniaz dem za wo ru wi docz -
nym wyj ściem, pra wa stro na – ko twi ca ze
sprę żyn ką umiesz czo na w obu do wie, po
włą cze niu prą du po le ma gne tycz ne przy -
cią ga ko twi cę. Ko twi ca od ry wa szcze li wo
od gniaz da i otwie ra za wór, wy łą cze nie za -
si la nia za my ka za wór

Fot. 4 przedstawia za wór ma ja sno opi -
sa ny kie ru nek prze pły wu tle nu, od wrot ne
po łą cze nie da je ni skie ci śnie nie otwar cia
lub po pro stu za wór jest otwar ty. Gniaz da
wej ścia i wyj ścia M5 są ta kie sa me, ła two
mo żna po peł nić błąd le tal ny

Na zdjęciu nr  5 przedstawiam: na do le
gniaz do za wo ru AP Di ving ma więk szą
śred ni cę, dla te go za kres ci śnień pra cy ma

Elek tro za wo ry po le wej – AP Di ving, po pra wej – Snap ti te INC. Zdję cie na pod kła dzie mi li me tro wym. Za wór z przej ściów ka mi do an giel skie go za wo ru

Za wór Jak sa sto so wa ny w HH i XCCR, wy raź nie
za zna czo ny kie ru nek prze pły wu
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naj mniej szy. Za wór Jak sa ma ma łą śred ni -
cę gniaz da, dzię ki te mu obej mu je sze ro ki
za kres ci śnień pra cy. To rów nież ele ment
dła wią cy prze pływ, wy ko na nie in ter gral ne.
AP Di ving ma mo żli wość wy mia ny dy szy

W da nych pro du cen ta AP Di ving po da -
ne są pa ra me try, jed nak po spraw dze niu
oka za ło się, że są du żo lep sze. Te da ne

Mar tin Par ker trzy mał do swo jej wia do mo -
ści, pod no si ło to bez pie czeń stwo użyt kow -
ni ków, ogra ni cza ło mo dy fi ka cje, bez
zro zu mie nia jak to dzia ła.

Że by ba zo wać na po mia rach, prze pro -
wa dzi łem cha rak te ry sty kę na pię cio wo -ci -
śnie nio wą elek tro za wo ru. Wy bra łem ca ły
za kres zmian ci śnie nia – od kie run ku

współ bie żne go (nie jest to ty po wo sto so wa -
ny za kres pra cy!!!), do po praw ne go, sto so -
wa ne go, prze ciw bie żne go kie run ku pra cy.

Za wo ry ro ze bra ne z opi sem ele men tów

Za wór Jak sa ro ze bra ny, na sa mym do le gniaz do
za wo ru AP Di ving

fot. 3
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Do mo men tu na pi sa nia te go ar ty ku łu zro bi -
łem po mia ry na elek tro za wo rze AP Di ving
(pre zent od Mar ti na Par ke ra), opor ność
cew ki 18-19 Ohm i na elek tro za wo rze ta -

kie go sa me go ty pu, ja ki miał K. Star naw ski
w HH – pro du cent Snap -ti te INC, opor ność
cew ki 57,8 Ohm, gwin ty wej ścio we i wyj -
ścio we iden tycz ne G1/8. Do po mia rów wy -

ko na łem re duk cje G1/8 na M5, po nie waż
AP Di ving sto su je ta ki stan dard i wej ście do
elek tro za wo ru po sia da siat kę fil tra cyj ną,
rów nież kry za jest ład nie wy ko na na. Uda ło

Fot. 4



Nuras.info 9/2017

68

mi się też zdo być elek tro za wór Jak sa, na -
stęp cę Snap ti te, ma ta kie sa me wej ścia, sto -
so wa ny jest w HH i XCCR, opor ność cew ki
57 Ohm. Ja ko źró dło tle nu o re gu lo wa nym
ci śnie niu wy ko rzy sta łem re duk tor spa wal -
ni czy tle no wy, ro syj ski, pi sow nia pol ska
BKO -50-2 1991. Za le ta – za kres do 25 at,
głów na wa da – ma no metr kla sy 4, co wy -
mu sza od ra zu du ży błąd, gdy by śmy chcie -
li na pod sta wie tych po mia rów wy ko nać
ra chun ki błę dów. Po nie waż po zo sta je my
na in for ma cji, co się dzie je, ta kie osza co -
wa nie wy star czy. Cew ka elek tro za wo ru by -
ła po przez włącz nik chwi lo wy łą czo na z
re gu lo wa nym źró dłem na pię cia, rów no le -
gle by ło mie rzo ne na pię cie na cew ce, mi -
mo peł nej wie dzy, że lep szym pa ra me trem
jest prąd pły ną cy, to po miar na pię cia da je
ła two spraw dzal ną in for ma cję, bez in ge ren -
cji w układ. Me to da pro wa dze nia po mia ru:

Usta wia my ci śnie nie w kie run ku współ -
bie żnym, na ta kim po zio mie, że by za wór
się otwo rzył.

Oznacz my elek tro za wo ry sym bo la mi: A
z fir my AP Di ving, S z Snap -ti te INC, J z Jak -
sa.

Wte dy ci śnie nie sa mo otwar cia to od po -
wied nio: A 7,5 at, S 8 at i J 11,5 at. Po wy żej

Fot. 5
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tych war to ści elek tro za wo ry nie peł ną funk -
cji włącz ni ka prze pły wu. Da lej zwięk sza -
łem ci śnie nia i mie rzy łem przy ja kich
na pię ciach elek tro za wór się otwie ra. Po
uchwy ce niu, ja kie to na pię cie, ob ni ża łem
war tość na pię cia przy włą czo nym elek tro -
za wo rze, że by po znać ja kie jest na pię cie
pod trzy ma nia elek tro za wo rów. War to ści
od czy tu na pię cia pod trzy ma nia obar czo ne
są du żym błę dem sta ty stycz nym, dla te go
po dam skraj ne na pię cia uchwy co ne: 

A 0,68 - 0,97V, S 0,47 - 0,58V i J 1,3 V
(kie ru nek współ bie żny 8,9 at) do 0,62 dla
kie run ku prze ciw bie żne go. To bar dzo cie -
ka wy wy nik, dla obu kie run ków pra cy elek -
tro za wo rów. Ozna cza, że je że li na pię cie z
ukła du ste ru ją ce go nie spad nie po ni żej tej
war to ści, to elek tro za wór na dal po zo sta je
otwar ty. Mo gło to być przy czy ną kil ku
awa rii, w któ rych elek tro za wór po zo stał
otwar ty. Po tem zmniej sza łem ci śnie nia. 

Mie rzy łem ci śnie nia otwar cia i na pię cia
im od po wia da ją ce. Zgod nie z wła sno ścia -
mi i rów no wa gą sił, dla co raz ni ższych ci -
śnień na pię cie otwar cia ro sło, na to miast
na pię cie pod trzy ma nia znaj do wa ło się w
po da nym za kre sie. To, jak już wspo mi na -
łem, nie jest sto so wa ny ty po wo kie ru nek

pra cy (wy ją tek to uży cie w mie szał ce), tak
w tech ni ce, jak i też w CCR. Tu sto so wa ny
jest kie ru nek prze ciw bie żny. Na pię cie
otwar cia ro sło, dla ro sną ce go ci śnie nia. Cie -
ka we użyt ko wo są war to ści skraj ne, te ła -
two mo żna by ło okre ślić dla za wo ru: A
ci śnie nie 12 at, na pię cie otwar cia 5,45V,
na pię cie pod trzy ma nia 0,73V. Dla 14 at
5,76 V i 0,83 V, da lej 16 at 6,01V i 0,73V,
(po mia ry po pro wa dzo ne da lej, lecz to
zbęd na in for ma cja w tym tek ście). Dla na -
pię cia 5,5 V otwie ra 12 at, na pię cie za si la -
nia 6V.

Cie ka we pa ra me try ma dru gi za wór: S 17
at 3,31 V i 0,56, 19 at 3,44V i 0,53V zmie -
rzo ne czę ścio wo dla ci śnień 23 at 3,54 V,
24 at 3,64 V. Da lej nie spraw dzi łem, skoń -
czył się za kres ci śnień re duk to ra. Bar dzo
cie ka we ma trze ci za wór J: 22 at na pię cie
otwar cia 5,33 V i na pię cie pod trzy ma nia
0,62 V.

War to ści na pię cia z błę dem plus mi nus
0,1 V, więk sze błę dy lo so we, ci śnie nia z
błę dem plus mi nus 1 at, wi docz ne: du ży
spa dek ci śnie nia 0,5 at po otwar ciu elek tro -
za wo ru dla wy so kich ci śnień i błąd wy ni ka -
ją cy z kla sy ma no me tru. Układ po mia ro wy
da się udo sko na lić, lecz nie to by ło ce lem.

Po trzeb ne by ły orien ta cyj ne in for ma cje.
To, jak ni skie jest na pię cie pod trzy ma nia

elek tro za wo ru, jest dla mnie za ska ku ją ce,
Mar tin Par ker po dał war tość kil ku krot nie
wy ższą.

Ro ze bra nie elek tro za wo ru i zło że nie bez
od po wied nie go skrę ce nia moc no zmie nia
cha rak te ry sty kę, wy mia na o -rin gu też mo że
pro wa dzić do za wę że nia za kre su pra cy.

UWA GA – wszyst kie zmie rzo ne war to -
ści do ty czą je dy nie tych kon kret nych eg -
zem pla rzy, pa ra me try se rii mo gą od bie gać
od tych war to ści. Rów nież pod do ce lo wym
ci śnie niem na le ży po znać cha rak te ry sty ki
na pię cie -ci śnie nie, że by mieć pew ność, jak
za cho wa się układ.

Ba da nia, któ re po win ny być prze pro wa -
dzo ne przed re kor do wym nur ko wa niem:
po miar ci śnień wyj ścio wych pierw sze go
stop nia w ca łym za kre sie re kor du i z 30-
50% za pa sem głę bo ko ści (Apeks nie po sia -
da ba dań w tym za kre sie i do CCR na po lu
po zo sta je Tek star Co mex, miał naj wy ższe
kla sy do pusz cze nia), po miar czy elek tro za -
wór bę dzie dzia łał w tym za kre sie ci śnień
(na wet nie by ło wie dzy o za gro że niu, o wy -
kro cze niu po za za kres pra cy), po miar daw -
ko wa nia tle nu z ukła du daw ko wa nia
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(rów nież brak zro zu mie nia, że są pro ble -
my). Te sto wa wen ty la cja ca łe go CCR w wa -
run kach sy mu lo wa nych, ze zu ży ciem tle nu
i ekwi wa lent nej pro duk cji CO2 – jak wszyst -
kie po zo sta łe ele men ty dzia ła ją. Ten ostat -
ni ele ment jest dro gi, dla te go mo żna
zro zu mieć, że ze wzglę du na kosz ty zo stał
po mi nię ty. Mo żli we miej sca wy ko na nia:
Aqua Lung Ni cea, wi dzia łem oso bi ście i
mo głem po rów nać z za ple czem AMW
ZTPP. W obu ośrod kach ba daw czych jest
wen ty la cja ze zu ży ciem tle nu i pro duk cja
ekwi wa lent nej ilo ści CO2. Mo żna też w
KAM PO.

Dla cze go nie prze pro wa dzo no ba dań?
(A)
Re duk tor Apeks – głę bo kość nur ko wa nia

300 m, ci śnie nie hy dro sta tycz ne 30 at, ci -
śnie nie at mos fe ry 1 at. Za łó żmy, że usta -
wia my 8 at nad ci śnie nia tle nu na po wie-
rzch ni, na głę bo ko ści do ce lo wej wy nie sie
oko ło 20 at nad ci śnie nia. Łącz nie z ci śnie -
niem cał ko wi tym to 51 at. Na to miast w su -
chej ko mo rze pa nu je ci śnie nie at mos fe ry-
cz ne 1 at. Mem bra na ro bo cza jest ob cią żo -
na ci śnie niem 50 at. Re duk tor nie prze ba da -
ny w ta kim za kre sie, do dat ko wo do współ -
pra cy z elek tro za wo rem.

(B)
Wa riant z mo krą ko mo rą i po więk szo ną

mi secz ką czy usztyw nia czem da je 8-10 at i
nad ci śnie nie jest sta łe, ob cią że nie me cha -
nicz ne ni skie, oko ło 5 ra zy mniej sze. Elek -
tro za wór pra cu je w opty mal nym dla sie bie
za kre sie, pew nie się otwie ra i za my ka. Nie
zo stał wy bra ny ta ki układ, bo nikt z uczest -
ni ków re kor do we go nur ko wa nia nie po sia -
dał świa do mo ści, że układ su chej ko mo ry
to re duk tor mno żą cy. Pi sa łem o tym na Fo -
rum Nu ras w 2006 r., po słu gi wa łem się tą
wie dzą w pa ten cie [1], jest też w po zy cji [2]
w bi blio gra fii, lecz to po zy cja woj sko wych
z AMW z ZTPP, ofi ce rów się nie czy ta.
Obaj uczest ni cy te go re kor du czy ta li mój
opis pa ten to wy, zro zu mieć nie mo gli.

(C)
Wła sno ści elek tro za wo ru nie zna ne, za -

kres ci śnień i na pię cia pra cy.
(D)
Jak dzia ła ją ukła dy daw ku ją ce, wraz z

mo de lem ma te ma tycz nym, znaj dzie my w
pu bli ka cjach R. Kłos po zy cja [2] i [3] w bi -
blio gra fii. Re kre acyj ny ry nek po słu gu je się
moc no uprosz czo nym za so bem wie dzy
„Un der stan ding CMF Cons stant Mass Flow.”
Paul Ray ma ekers Draft 14/10/2010 V0.2

Jest też ostrze że nie, że ta wie dza jest nie -
wy star cza ją ca do mo dy fi ka cji in nych obie -
gów za mknię tych. Nie ste ty jest wy ko rzy -
sty wa na po za za kre sem ostrze że nia.

Tekst po ni żej rów nież jest z za strze że -
niem, jest to je dy nie roz wi nię cie tek stu Pau -
la i ostrze że nie, że na wet dr inż. (kie dyś IT)
mo że nie ro zu mieć za gad nień, któ re opi su -
je w swo jej ksią żce.

Paul po da je za le żność – po le po wierzch -
ni otwo ru ra zy pręd kość  „Prze pływ ob ję to -
ści sta łej” (prze pływ = pręd kość ga zu x
po wierzch nia otwo ru w otwo rze)”. Dla pły -
nu nie ści śli we go to do bre przy bli że nie, dla
ga zów ma ło pre cy zyj ne.

Te mat był po trzeb ny w tech ni ce i do cze -
kał się opra co wa nia teo re tycz ne go, peł ne
wy pro wa dze nie znaj dzie my w po zy cjach
[2] i [3] bi blio gra fii. Rów na nie opi su ją ce za -
le żno ści prze pły wu no si na zwę Sa int -Ve -
nan ta -Want ze la, opi su je ca ły za kres prze -
pły wów, nad kry tycz ne i pod kry tycz ne
(wzo ry do ty czą dy szy ze sto żko wym wpro -
wa dze niem o krót kim ka na le i gład kich
ścian kach. Je śli ma my ostre kra wę dzie i dłu -
gi ka nał, sto su je my in ny wa riant ob li czeń:
za ło że nie pręd ko ści prze pły wu, okre śle nie
licz by Rey nold sa, ob li cze nie współ czyn ni -
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ków dla dłu go ści ka na łu, rów nież wej ścia i
uj ścia, ob li cze nie ma so we go stru mie nia,
po now ne ob li cze nie licz by Rey nold sa, je śli
wy nik się zga dza to do brze, je śli nie, to mo -
dy fi ku je my Re i po na wia my ob li cze nia, aż
się bę dzie zga dza ło [4].)

m’ = Ao*Y*(p1*r1)^1/2

m’ – ma so wy stru mień, Y – licz ba prze -
pły wu, p1 – ci śnie nie za si la ją ce, r1 – gę -
stość ga zu za si la ją ce go, Ao – po le prze kro ju
dy szy w naj wę ższym miej scu. 

UWA GA! W tej tech ni ce ci śnie nia mie -
rzy my od pró żni (tej uwa gi za bra kło w tek -
ście Pau la, po ja wia się po śred nio w
przy kła dzie)

Licz ba prze pły wu jest opi sa na na stę pu ją -
co:

Y = [2*k/(k – 1)*(b^2/k – b^((k+1)/k)]^1/2
b  – sto su nek ci śnień b = p2/p1, gdzie p2

– ci śnie nie za dy szą, k =  1,4 (dla tle nu i in -
nych ga zów dwu ato mo wych) – wy kład nik
adia ba ty we wzo rze Po is so na (p*V^k =
const). Licz ba prze pły wu dla tle nu wy nie -
sie Y = 7^1/2 *(b^10/7 –  b^12/7)^1/2

Wy kres wy glą da na stę pu ją co:

Po prawej wy kres teo re tycz ny rów na nia
licz by prze pły wu

Rze czy wi sty wy kres ob li czo ny dla tle nu
słu ży je dy nie ja ko orien ta cja, pew niej ob li -
czyć ze wzo ru dla kon kret nej war to ści b =
p2/p1.

Na pod sta wie wpro wa dzo nych po jęć
sprawdź my, ja kie jest daw ko wa nie z przy -
kła du Pau la „W nor mal nej kon fi gu ra cji rE vo
IP jest usta wia ny na po zio mie +/- 11 ba rów
(nad ci śnie nie 10 ba rów), a prze pływ na po -
wierzch ni wy no si +/- 0,8 l/min. Na głę bo -
ko ści 100 m ci śnie nie wo dy jest rów ne IP,

więc mak sy mal na za le ca na głę bo kość ro -
bo cza rE vo w mCCR w try bie hCCR wy no -
si 80 m.”

Ci śnie nie cał ko wi te za si la nia to 11 bar,
ci śnie nie cał ko wi te na głę bo ko ści 80 m to
9 bar,

b = p2/p1 = 9/11 = 0,8181
Licz ba prze pły wu wy nie sie Y = 7^1/2

*(0,8181^10/7 – 0,8181^12/7)^1/2 =
0,5411

Czy li daw ko wa nie tle nu ma le je, po zo sta -
je py ta nie – do ja kiej war to ści? Wróć my do
wzo ru na wiel kość stru mie nia ma so we go

m’ = Ao*Y*(p1*r1)^1/2
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Sko ro daw ko wa nie 0,8 l/min by ło w za -
kre sie sta łe go daw ko wa nia, to licz ba prze -
pły wu mia ła mak sy mal ną war tość Ymax.

Ao*Ymax*(p1*r1)^1/2 = f*0,8 f – współ -
czyn nik ska lu ją cy stru mień ma so wy na ob -
ję to ścio wy

Ao*(p1*r1)^1/2 = f*0,8/ Ymax
Do pie ro tę war tość mno ży my przez licz -

bę prze pły wu, dla sto sun ku ci śnień b =
0,8181

Wy nie sie 0,632 l/min, za miast po cząt ko -
we go 0,8 l/min.

Uprosz czeń i nie do mó wień jest nie co
wię cej.

Li nia 5 to cał ko wi te ci śnie nie Po + rgh,
su ma ci śnie nia at mos fe rycz ne go Po i hy dro -
sta tycz ne go rgh, li nia 4 to (1/bkr)*( Po + rgh)
bkr = 0,528 po wy żej tej li nii ma my prze -
pływ nad kry tycz ny, po ni żej pod kry tycz ny
lub brak prze pły wu. Li nia 1 ci śnie nie re duk -
to ra o sta łym ab so lut nym ci śnie niu, na nie -
sio ne na wy kres ci śnień i głę bo ko ści, od
ra zu wi dzi my, kie dy w ja kim za kre sie pra -
cu je. Li nia 2 ci śnie nie re duk to ra o sta łej

war to ści nad ci śnie nia. Ty po wo sto so wa ne
w daw nych re duk to rach. Li nia 3 ci śnie nie
re duk to ra o ro sną cej war to ści nad ci śnie nia,
np. Apeks z su chą ko mo rą. W nich nad ci -
śnie nie ro śnie wraz z ro sną cą głę bo ko ścią,
co za gra ża za blo ko wa niem mo żli wo ści
otwar cia elek tro za wo ru.

Nu rek ze swo im obie giem za mknię tym
prze miesz cza się po li nii 5, dzia ła na nie go
cał ko wi te ci śnie nie. Dzię ki zna jo mo ści tej
war to ści ła two ob li czy my licz bę prze pły wu
dla kon kret ne go punk tu po la prze pły wów
nad kry tycz nych i pod kry tycz nych. Ana li za
Pau la nie uwzględ nia ła przej ścia re duk to -
rów o sta łym nad ci śnie niu w prze pły wy
pod kry tycz ne, na wy kre sie wi dzi my, że ta -
kie za cho dzą, rów nież nie ma tej in for ma cji
w ksią żce T. Ża bier ka.

Ta kie przej ście wy stę pu je rów nież dla re -
duk to rów z su chą ko mo rą, dla te go okre śla -
nie przy ro stu daw ko wa nia w % nie jest
pre cy zyj ne. Wpadł w pu łap kę Paul i T. Ża -
bie rek. Dla re duk to rów z od po wied nio du -
żym współ czyn ni kiem kie run ko wym 1/bkr
mo żli wa jest pra ca ca ły czas w po lu pra cy
nad kry tycz nej, są one sto so wa ne w SCR
spe cjal nych znaj du ją cych za sto so wa nie w
woj sku.
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Prze li czy łem daw ko wa nia dla tych przy -
kła do wych re duk to rów, wy kre sy wy rów na -
nie do tej sa mej war to ści daw ko wa nia na
po wierzch ni, nad ci śnie nie 7 at, cał ko wi te
ci śnie nie 8 at, dla tej sa mej tem pe ra tu ry i
po wierzch ni otwo ru.

Re duk tor o sta łym ab so lut nym ci śnie niu
1 wy łą czył się i wi dzi my prze bieg zmian
daw ko wa nia. W ob li cze niach dla re duk to -
ra 2 i 3 zmie nia się ci śnie nie za si la ją ce, gę -
stość ga zu, współ czyn nik sto sun ku ci śnień i
licz ba prze pły wu. Re duk tor o sta łej war to ści
nad ci śnie nia 2 co raz bar dziej od bie ga od li -
nii pro stej, o ja kiej mó wił Paul. Li nia 3 to
wzrost daw ko wa nia, też od bie ga od li nii
pro stej, lecz mniej, dla 300 m to wzrost
wiel ko ści daw ki w tym sa mym cza sie
otwar cia o po nad 6 ra zy w sto sun ku do
daw ko wa nia na po wierzch ni, co mo że wy -
kra czać po za za kres ada pta cyj nej re gu la cji.

Ta ki błąd zo stał po peł nio ny przy re kor -
do wym nur ko wa ni, mi mo że wie dza o pro -
ble mach z Apek sa mi by ła zna na w cza sie
bi cia re kor du. Na wet in struk to rzy IT po peł -
nia ją błę dy bra ku zro zu mie nia i za nie cha -
nia ba dań.

Ukła dy re duk cji ci śnie nia mo gą współ -
pra co wać w tech ni ce otwor ko wej dla po -
trzeb pod trzy ma nia ży cia w MCCR lub w
ECCR łącz nie z elek tro za wo ra mi. Za kres
zmian wiel ko ści stru mie nia mu si być
uwzględ nio ny w pro jek cie CCR, dla te go sa -
mo wol ne zmia ny są groź ne.

Tekst po ka zał więk szą zło żo ność dzia ła -
nia ukła dów daw ko wa nia. Po ka zu je pod -
sta wy, rze czy wi ste roz wią za nia na le ży
zba dać w la bo ra to rium, w ca łym za kre sie
pra cy. Bez we ry fi ka cji eks pe ry men tem to
na dal ro syj ska ru let ka.

Bi blio gra fia:
1. PL 214445 (P.377789) też re duk to ry

spe cjal ne w: PL 220824 (P.93223),
P.411743.

2. „Apa ra ty Nur ko we z Re ge ne ra cją
Czyn ni ka Od de cho we go” Ry szard Kłos
2000 r. str. 109 do 110

3. Po lish Hy per ba ric Re sarch Nr 1(58)
2017 str 7-24.

4. „Po rad nik In ży nie ra” au to ma ty ka Pod
Re dak cja Prof. dr inż. Wła dy sła wa Fin de ise -
na. Wy da nie dru gie Zmie nio ne. str 321 do
234

5. http://www.ad van ced di ver ma ga zi -
ne.com/ar tic les/CMF/CMF.html

6. http://www.re vo -re bre athers.com/wp -
-con tent/uplo ads/2016/02/Un der stan -
ding_Con stant_Mass_Flow.pdfW*

Po dzię ko wa nia dla:
Udo stęp nia ją ce go elek tro za wór Snap ti -

te, chciał za cho wać ano ni mo wość.
Ada ma Paw li ka, in struk to ra Tech ni cal

Ca ve, Full TMX XCCR, któ ry szyb ko prze -
słał elek tro za wór Jak sa, z mo żli wo ścią pro -
wa dze nia po mia rów i ro ze bra nia do zdjęć.

Ry szard Czar nec ki
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Leśne tajemnice. Odnaleziono
poniemieckie skrytki?

Oka zu je się, że nie tyl ko głę bi na je zio ra
Draw sko ma swo je se kre ty. Rów nież oko -
licz ne la sy skry wa ją nie sa mo wi te za gad ki.
Pod czas XIX Mi sji „eks plo rer si” na tra fi li na
pod ziem ny obiekt w po bli żu Sta re go Draw -
ska. Spraw dza li też do nie sie nie o za to pio -
nej ra dziec kiej cię ża rów ce.

Cię ża rów ki szu ka no w je zio rze Żerd no.
W ra mach ak cji prze ska no wa no frag ment
te go akwe nu, któ ry był kie dyś za to ką je zio -
ra Draw sko (do cza su po sta wie nia zam ku w
Sta rym Draw sku kil ka set lat te mu i za sy pa -
nia prze smy ku; obec nie je zio ra łą czy prze -
pły wa ją ca przez nie rze ka Dra wa).

– Sku pi li śmy się na do nie sie niach by łe go
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mi li cjan ta z Cza plin ka, któ ry twier dził, że
na dnie je zio ra le ży ra dziec ka cię ża rów ka
z okre su II woj ny świa to wej. Prze ska no wa -
li śmy miej sca, któ re wska zał nam ów pan,

nie ste ty na so na rze nic się nie po ka za ło –
re la cjo nu je Da riusz de Lorm, kie row nik
prac pod wod nych.

Jed nak ak cja przy nio sła ko lej ne cie ka we
efek ty. Pod czas prze rwy w ska no wa niu je -
zio ra do po szu ki wa czy pod szedł na po most
czło wiek, któ ry po ka zał im cie ka we miej -
sce na lą dzie. Opo wie dział hi sto rię o Niem -
cach, któ rzy kil ka lat te mu cze goś szu ka li w
le sie. Jak wi dać na jed nym ze zdjęć, oso by
te wy ko pa ły dziu rę do ko pu jąc się do ja kiejś
piw nicz ki lub gro bow ca (prze strzeń jest wy -
mu ro wa na czer wo ną ce głą, fu ga wska zu je
na cza sy pru skie). Po miesz cze nie jest pu ste.

– Coś za pew ne z te go miej sca za bra li, ale
co? Czy wszyst ko uda ło im się za brać? – za -
sta na wia się de Lorm.

Skryt ki za wie ra ją ce ró żne de po zy ty two -
rzo ne by ły pod ko niec woj ny, pod czas
uciecz ki lud no ści nie miec kiej przed nad cią -
ga ją cym fron tem. Ukry wa no w nich do bra
oso bi ste, ale ta kże broń czy do ku men ty. W
tam tym okre sie nie miec ka ad mi ni stra cja
woj sko wa pro wa dzi ła też za kro jo ną na sze -
ro ką ska lę ak cję ukry wa nia za gra bio nych
kosz tow no ści i dzieł sztu ki. Do dziś wie lu
z nich nie od na le zio no. Zna ne są przy pad -
ki po szu ki wań pro wa dzo nych w Pol sce

przez po tom ków osób ewa ku ują cych się w
głąb Nie miec. Nie daw no ta ki przy pa dek
miał miej sce w Lu bo mie rzu, gdzie mło dzi
lu dzie po słu gu jąc się ma pą stwo rzo ną

Poszukiwacz zagląda do podziemnej jamy
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przez przod ka od na leź li ro do we pa miąt ki
w ko rze niach spo re go już drze wa. In te re su -
ją cy przy pa dek miał miej sce w Mie dzian ce
na Dol nym Ślą sku. Tam z ko lei po szu ki wa -
cze skar bów z Nie miec od ko pa li ze sta re go
ni gdzie nie ozna czo ne go tu ne lu trzy skrzy -
nie peł ne do ku men tów na te mat zbrod nia -
rzy z SS i… wy wieź li je. Wie dzie li gdzie
szu kać, po nie waż po sia da li do kład ne ma -
py.

W te ma cie pod zie mi w oko li cy Cza plin -
ka wy po wie dział się ta kże wie lo let ni dzien -
ni karz Ma rek Hal ter, w związ ku z nie da-
w nym ar ty ku łem do ty czą cym ewen tu al -
nych ta jem nych przejść pod tzw. „ma łym
ko ściół kiem”, naj star szym za byt kiem te go
mia stecz ka.

– Pa trząc na zdję cia za mu ro wa nych
wejść do pod zie mi przy po mi nam so bie, że
wi dzia łem po dob ne na Żu ła wach Wi śla -
nych lub na Dol nym Ślą sku. Wte dy ktoś
wy ja śniał mi, że by ły to wej ścia do piw -
nic/chłod ni skle pów spo żyw czych. Po dob -
ne, tyl ko zde cy do wa nie mniej sze, by ły
bu do wa ne nie gdyś przy wiej skich go spo -
dar stwach. War stwa zie mi na sy pa na na ze -
wnątrz speł nia ła ro lę izo la cji ter micz nej i
da wa ła mo żli wość utrzy ma nia mniej wię -
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cej sta łej tem pe ra tu ry. Oczy wi ście nie wy -
klu cza to przejść do pod zie mi zam ko wych,
bo wła śnie mo gły być for mą ma sko wa nia
ty chże. War to wszyst kie je spe ne tro wać, nie
tyl ko wcho dząc do ze wnętrz nych piw nic,
ale też pró bo wać prze bić się przez tyl ne
ścia ny, za któ ry mi mo gą być dal sze pod zie -
mia. W daw nych cza sach ka żda znacz niej -
sza bu dow la (za mek/pa łac, ko ściół, ra tusz
itp.) mia ły obo wiąz ko wo ta kie wyj ścia ewa -
ku acyj ne. Uwa żam, że te mat pod zie mi

Cza plin ka po wi nien być ob ję ty Ak cją.
Do te ma tu po wró ci my w mia rę na pły wa -

nia ko lej nych do nie sień.
W XIX Mi sji w II se zo nie Ak cji „Je zio ro

Ta jem nic” bra li udział: Ma riusz Kap czuk,

Adam Brzu ska, Ra fał Ja ros, An na i Da riusz
Ku ter now scy, Ho no ra ta Ma tu szew ska, Ma -
rek To ma szew ski, Ro bert Pa trzyń ski, Piotr
Ja nic ki, An drzej Kur piel, Sła wo mir Ko la siń -
ski, Sła wo mir Sko niecz ny, Pa weł No wa -
kow ski, Wie sław Pio trow ski, Ku ba Sty czeń,
Prze my sław Glanc, Alek san dra i Da riusz de
Lorm.

Na tu ra po ka za ła pa zu ry
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W no cy z piąt ku na so bo tę nad je zio rem
Draw sko prze szła trą ba po wietrz na – tak o
gwał tow no ści zja wisk, któ re tam na stą pi ły
opo wia da ją świad ko wie. W ak cji ra tow ni -
czej na te re nie po wia tu, w eks tre mal nie
trud nych wa run kach, uczest ni czy ło aż 318
stra ża ków.

Od póź ne go wie czo ra 18 sierp nia do po -
po łu dnia ko lej ne go dnia trwa ła ak cja zwią -
za na z wy stą pie niem na te re nie po wia tu
draw skie go su per ko mór ki bu rzo wej. Gwał -

tow ne po dmu chy wia tru wy ry wa ły drze wa,
nisz czy ły bu dyn ki. Znisz czo na jest spo ra
część nad brze ża nad je zio rem Draw sko,
ucier pia ły ośrod ki wcza so we. Szczę śli wie
ni ko mu nic się nie sta ło.

Sta ro sta Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski
zwo łał spo tka nie ze słu żba mi, in spek cja mi
i stra ża mi w ce lu omó wie nia za gro żeń, któ -
re mo gą wy stą pić w przy szło ści. Świad ko -
wie twier dzą, że wi dzie li w pią tek trą bę
po wietrz ną, któ ra prze to czy ła się przez je -

zio ro Draw sko w Cza plin ku. Rze czy wi ście,
do kład nie wi dać miej sca naj sil niej sze go
ude rze nia wia tru, ze wzglę du na dzie siąt ki
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po wa lo nych, wy rwa nych z ko rze nia mi
ogrom nych drzew.

Na te re nie po wia tu draw skie go od no to -
wa no w cią gu do by bli sko pięć dzie siąt zda -
rzeń spo wo do wa nych ano ma lia mi po go-
do wy mi (bu rze, in ten syw ne opa dy desz czu,
sil ny wiatr). Do dzia łań za an ga żo wa no pra -
wie wszyst kie jed nost ki stra ży po żar nej.
Ogó łem z 18 na 19 sierp nia br. w dzia ła nia
za an ga żo wa ne by ło łącz nie 77 za stę pów
(JRG, OSP, WSP), w tym 318 stra ża ków –
ra tow ni ków.

Re la cja z wy da rzeń tam tej no cy, mi nu ta
po mi nu cie, znaj du je się tu taj: www.po -
wiat draw ski.pl/

Zo stań od kryw cą z Li da rem
Oka zje się, że bar dzo du żo od kryć mo -

żna do ko nać do słow nie zza biur ka. Jest to
mo żli we dzię ki no wo cze snej tech ni ce la se -
ro we go ska no wa nia grun tu Li dar. Pro si my
o nad sy ła nie Wa szych od kryć!

Li dar to an giel ska na zwa lot ni cze go ska -
nin gu la se ro we go (Li ght De tec tion and Ran -
ging). Me to da ta umo żli wia two rze nie
mo de lu po wierzch ni te re nu dzię ki po mia -
ro wi od le gło ści po mię dzy apa ra tu rą po mia -

ro wą znaj du ją cą się na po kła dzie sa mo lo tu
a punk ta mi w te re nie. Li dar prze ni ka przez
ko ro ny drzew i po ka zu je po ziom grun tu. To
dzię ki te mu mo żna bez pro ble mu lo ka li zo -
wać zie mian ki, oko py, a na wet daw ne miej -
sca kul tu i gro dzi ska. Tech ni ka ta po mo gła
m.in. w od kry ciu kil ku wcze sno śre dnio -
wiecz nych gro dzisk w oko li cach Cza plin ka
i Zło cień ca, a ta kże ty się cy po ten cjal nych
sta no wisk ar che olo gicz nych na świe cie.

Za pra sza my Czy tel ni ków do za ba wy, po -
nie waż ma py Li da ro we są już w In ter ne cie
– więk szość oczy wi ście nie spraw dzo na.
Prze glą daj cie zdję cia te re nu wo kół je zio ra
Draw sko i Lu bie, któ re są ob ję te ak cją „Je -
zio ro Ta jem nic”. Przy po mo cy kla wi sza „Prt
Sc” rób cie zrzu ty ekra nów i nad sy łaj cie je
do nas. Mo że cie przy czy nić się do no wych
od kryć ar che olo gicz nych! Wa sze spo strze -
że nia po sta ra my się prze ka zać ar che olo -
gom. Na od kryw ców cze ka ją Cer ty fi ka ty
Uczest nic twa w Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”.

Zgło sze nia przyj mu je my po przez for mu -
larz znaj du ją cy się na stro nie in ter ne to wej
pro jek tu: http://je zio ro ta jem nic.pl/zglos -in -
for ma cje/

O tym jak po ra dzić so bie z Li da rem prze -
czy tać mo żna m.in. tu taj:

http://zdzien ni ka od kryw cy.pl/czym -jest -
-li dar -i -dla cze go -po win ni smy -z -nie go -ko -
rzy stac/

Na zdj. Oko li ce Ośrod ka Wy po czyn ko -
we go „Ku sy Dwór” nad je zio rem Draw sko –
na zdję ciu Li dar oraz na zdję ciu sa te li tar -
nym.

Je zio ro Draw sko to daw na
gra ni ca państw

Pół wy sep Su li bórz, nie gdy siej sza wy spa
je zio ra Draw sko. Tu taj znaj do wa ła się osa -
da gra nicz na daw ne go za chod nio po mor -
skie go księ stwa z dru giej po ło wy XI w.,
po wią za na po li tycz nie i te ry to rial nie z osa -
dą znaj du ją cą się na wy spie zna nej ja ko

http://www.powiatdrawski.pl/aktualnosci/piatkowa-nawalnica-minuta-po-minucie.html
http://www.powiatdrawski.pl/aktualnosci/piatkowa-nawalnica-minuta-po-minucie.html
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„Wy spa Świę tych Ko ni” w oko li cy Draw ska
Po mor skie go. Do ta kich wstęp nych wnio -
sków do cho dzą na ukow cy. Wła śnie trwa ją
tam son da żo we wy ko pa li ska.

Pra ce ba daw cze pro wa dzą w tym miej -
scu ba da cze pod egi dą Uni wer sy te tu Mi ko -
ła ja Ko per ni ka z To ru nia. Prze wo dzi im

pro fe sor dok tor ha bi li to wa ny Woj ciech
Chu dziak, Dy rek tor In sty tu tu Ar che olo gii na
UMK, wraz z gru pą naj lep szych nur ków -ar -
che olo gów w Pol sce. W pra cach po ma ga
ta kże Eki pa Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”.

Na zna le zi ska na Pół wy spie Su li bórz (jez.
Draw sko), któ ry daw niej naj praw do po dob -

niej był wy spą, a dziś na zy wa ny jest ta kże
„Wy spą Har cer ską”, nie za le żnie od sie bie
na tra fi li mu ze al ni cy z Ko sza li na (w 2015 r.)
i po szu ki wa cze w ra mach Ak cji „Je zio ro Ta -
jem nic (w 2016 r.). Tym ostat nim po mógł
przy pa dek, gdy pod czas wi zy ty na pół wy -
spie na tknę li się na roz grze ba ną przez dzi -
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ki zie mię. Wy sta wa ły z niej ce ra micz ne
sko ru py. Oka zu je się, że w oko li cy znaj du -
ją się licz ne po zo sta ło ści pod wo dą (m.in.
głę bo ko wbi te pa le tzw. czar ne go dę bu czy
roz ma ite ar te fak ty). To zwró ci ło uwa gę
kom pe tent nych w ar che olo gii pod wod nej
to ru nian.

– To mo gła być osa da gra nicz na lub em -
po rium han dlo we – opo wia da dr Chu dziak.
– Le ża ła na szla ku wio dą cym do ów cze snej
Pol ski.

Ten fakt zda je się po twier dzać przy pusz -
cze nia, że przez je zio ro Draw sko bie gła tra -
sa prze myt ni cza od stro ny Ko ło brze gu i

Po łczy na Zdro ju, w kie run ku że glow nej
wów czas rze ki Dra wy.

Tak zwa na „Wy spa Świę tych Ko ni” to
do brze za cho wa ne miej sce kul tu po gań -
skie go w po bli żu miej sco wo ści Żół te, na
wy spie na je zio rze Za rań sko. Oka za ła się
od kry ciem na ska lę eu ro pej ską, a znaj do -
wa ne tam ar te fak ty są te go sa me go ty pu, co
w Bi sku pi nie. Od kry cia z Su li bo rza do po -
wia da ją je go hi sto rię. Do spra wy wró ci my.

Z głę bin na za mek
Nie miec ka łódź de san to wa wy do by ta z

je zio ra Draw sko, w ra mach Ak cji „Je zio ro
Ta jem nic”, do stęp na jest do oglą da nia na
zam ku w Sta rym Draw sku.

Łódź wy do by to z dna Za to ki Ma new ro -
wej (tuż przy Cza plin ku) w ra mach XI mi sji
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roz po znaw czej w 2016 ro ku. Ten wrak jed -
nak zna czą co ró żnił się od po przed nio od -
kry tych: bur ty wy ko na no z alu mi nium a
ele men ty bar dzo sta ran nie po łą czo no ni ta -
mi.

– Ze wzglę du na pre cy zję wy ko na nia,
wy glą da na pro dukt fa brycz ny. Dno wy ko -

na no z drew na. Bra ku je nie któ rych drew -
nia nych ele men tów wy po sa że nia i kon -
struk cyj nych, praw do po dob nie ule gły
roz kła do wi. Na to miast więk szość ło dzi, w
tym jej bur ty są w do brym sta nie. Jest ta kże
ślad po mon to wa niu sil ni ka z ty łu – mó wił
po od kry ciu Da riusz de Lorm (Szko ła Nur -

ko wa nia AN DA tek), kie ru ją cy pra ca mi nur -
ko wy mi.

W pierw szej chwi li po dej rze wa no, że do
jej zro bie nia ktoś wy ko rzy stał ele men ty do -
tąd nie od na le zio ne go sa mo lo tu, któ re go
skrzy dło przed la ty wy do by to z je zio ra
Draw sko. Za cho wał się na wet nu mer bocz -
ny. Póź niej jed nak zwró co no uwa gę na jej
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ma lo wa nie. Jest ono in ten syw nie błę kit no -
-zie lo ne, bar dzo zbli żo ne do in ne go wra ku,
któ ry wy do by to wcze śniej, pod czas „Mi sji
Siem czy no”. Tam ten jed nak miał drew nia -
ną kon struk cję. Nur ko wie roz po zna li je ja -
ko bar wy ma sku ją ce sto so wa ne przez
woj sko nie miec kie w cza sie II woj ny świa -
to wej.

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

Za pra sza my w fa scy nu ją cą pod róż po
zam ku w Sta rym Draw sku, któ ry ma sta tus

mu zeum. Za mek Dra him jest 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, któ ra wy no si obec nie aż
100 000 zł.

Stro na in ter ne to wa zam ku Dra him:
http://ka ta log.ndc.pl/dra him/

Wra ki z Za to ki Prze myt ni ków
Za to ka Rze pow ska, ochrzczo na przez

nie któ rych „Za to ką Prze myt ni ków”, to miej -
sce, w któ rym rze ka Dra wa gra ni czy z je -
zio rem Draw sko. Na dnie spo czy wa spo ro
wra ków. Kil ka uda ło się sfil mo wać.

Ist nie je przy pusz cze nie, że kil ka set lat te -
mu wiódł tam tę dy szlak prze myt ni czy, stąd
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spo re ocze ki wa nie na ko lej ne zna le zi ska.
Miał się za czy nać praw do po dob nie u
szczy tu Za to ki Klu czew skiej i omi ja jąc za -
mek gra nicz ny znaj du ją cy się w obec nym
Sta rym Draw sku (dziś bę dą cy rów nież w
Ak cji), pro wa dzić da lej do Dra wy. W tym
miej scu prze bie gał bo wiem szlak sol ny, któ -
ry wiódł od po łu dnio wych państw Eu ro py,
na pół noc. Przez wie le lat w tej oko li cy
prze bie ga ły gra ni ce państw.

Oprócz wy kry cia wie lu ogrom nych, pod -
wod nych gła zów, w Za to ce Rze pow skiej
od na le zio no wra ki ło dzi. Z ze bra nych da -
nych wy ni ka, że na dnie spo czy wa mię dzy
in ny mi tzw. „Dez e ta”. Ma oko ło ośmiu me -
trów dłu go ści, dwa sze ro ko ści i jest za cho -
wa na w bar dzo do brym sta nie.

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 Aka de mii Mor skiej.
Trud no wy ja śnić, czym jest i w ja ki spo sób
obiekt zna lazł się pod wo dą. Obok wy spy
Mo krej znaj du je się też 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.

Za pra sza my na film z pod wod ne go świa -
ta: www.youtu be.com

Po szu ki wa nia po wo jen nych
skar bów

Nie daw no pi sa li śmy o od na le zie niu pod -
ziem ne go obiek tu w po bli żu je zio ra Draw -
sko. Trud no po wie dzieć, czym jest bez
prze pro wa dze nia szcze gó ło wych ba dań.
Jed ną z za kła da nych wer sji by ła po nie miec -
ka skryt ka. A jak szu ka no skar bów tuż po
woj nie?

Daw ni miesz kań cy tzw. Ziem Od zy ska -
nych, Niem cy, w mia rę zbli ża ją ce go się

fron tu ukry wa li rze czy oso bi ste, w tym kosz -
tow no ści. Po dob ne ak cje pro wa dzo no ta kże
na szcze blu pań stwo wym. Już w 1943 ro ku
Gun ter Grund mann, kon ser wa tor sztu ki z
Wro cła wia, roz po czął ak cję two rze nia skry -
tek dla dzieł sztu ki. Przed na dej ściem Ro sjan
nie miec kie wła dze ape lo wa ły do miesz kań -
ców, aby na wła sną rę kę ukry wa ły cen ne
przed mio ty. Za kła da no bo wiem szyb ki po -
wrót i ich od zy ska nie. Czy i na Po mo rzu Za -
chod nim znaj du ją się ta kie skryt ki?

Ołtarz Wita Stwosza odnaleziony w Norymberdze. 1946

http://www.youtube.com/watch?v=YWovZttEMkg
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Za kła da no ich ist nie nie. Pro blem z od na -
le zie niem de po zy tów roz wią zać mia ło spe -
cjal nie po wo ła ne do te go ce lu
Przed się bior stwo Po szu ki wań Te re no wych.
Po wsta ło w 1948 ro ku, ja ko przed się wzię -
cie cał ko wi cie pań stwo we. Je go sie dzi ba
mie ści ła się we Wro cła wiu przy ul. Ko -
ściusz ki 14, zaś od dzia ły – w Olsz ty nie oraz
Szcze ci nie. Ob sza rem dzia ła nia by ły Zie -
mie Od zy ska ne, czy li Dol ny Śląsk, War mia
i Ma zu ry oraz Po mo rze Za chod nie.

Za da niem PPT by ła pe ne tra cja wszel kich
mo żli wych miejsc ukry cia re ma nen tów
prze my sło wych oraz in nych za ta jo nych
przed mio tów i do ku men tów. Do współ pra -
cy z PPT zo bo wią za ne by ły wszyst kie in sty -
tu cje pań stwo we, a pod sta wą dzia łal no ści
mia ły być in for ma cje od lud no ści. In for ma -
to rom wy pła ca no udział w war to ści zna le -
zio nych przed mio tów.

Przed się bior stwo Po szu ki wań Te re no -
wych dzia ła ło do koń ca czerw ca 1950 ro -
ku. Mi ni ster fi nan sów za rzą dze niem
wy da nym w po ro zu mie niu z prze wod ni -
czą cym Pań stwo wej Ko mi sji Pla no wa nia
Go spo dar cze go i mi ni stra mi obro ny na ro -
do wej i bez pie czeń stwa pu blicz ne go po sta -
wił „Przed się bior stwo” w stan li kwi da cji.

Być mo że wie lu od po wie dzi na py ta nia
ro dzą ce się pod czas Ak cji „Je zio ro Ta jem -
nic” do star czy ły by po szu ki wa nia ar chi wal -
ne…

O pod ziem nym zna le zi sku pi sa li śmy tu -
taj: http://je zio ro ta jem nic.pl/le sne -ta jem ni -
ce -od na le zio no -po nie miec kie -skryt ki/

Se kre ty ukry te w ar chi wach
Prze szu ka nie ar chi wów, któ rych za so by

w du żym stop niu są do stęp ne w In ter ne cie
mo że przy nieść bar dzo in te re su ją ce efek ty i
po móc Ak cji. In ter ne to wi Od kryw cy, po -
mo że cie?

W ra mach Ak cji Eks plo ra cyj no – Hi sto -
rycz nej „Je zio ro Ta jem nic” po szu ki wa cze
na tra fia ją na ró żno rod ne zna le zi ska zwią -
za ne z je zio rem Draw sko i je go oko li ca mi.

W wie lu przy pad kach od by wa się to dzię ki
przy pad ko wi, wy trwa ło ści czy szczę ściu.
Mo żna mu jed nak po móc, me to dycz nie
prze szu ku jąc ar chi wa i na pod sta wie zdo -
by tych w nich in for ma cji pro wa dzić bar dzo
kon kret ne eks plo ra cje. Aby to sku tecz nie
zro bić, trze ba za an ga żo wać mnó stwo cza -
su. Ma my na dzie ję na po moc Czy tel ni ków
w tym za kre sie.

Gdzie szu kać? Tu z pod po wie dzią przy -
cho dzi nam je den z Pa tro nów Ak cji – Uni -
wer sy tet Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu.

– W na wią za niu do na szych roz mów
prze sy łam link do Bun de sar chiv, w któ rym
zgro ma dzo ne są ma te ria ły do ty czą ce nie -
miec kich jed no stek woj sko wych z okre su
m.in. dru giej woj ny świa to wej. Do dat ko wo
prze sy łam link do kro ni ki Luft waf fe oraz coś
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o Krieg sma ri ne – wska zu je dr Ka rol Ko ściel -
niak, ad iunkt w Za kła dzie Hi sto rii Woj sko -
wej In sty tu tu Hi sto rii UAM w Po zna niu.

Po ni żej pu bli ku je my uzy ska ne na mia ry
na za so by ar chi wal ne. Au to rzy naj cie kaw -
szych od kryć mo gą li czyć na Cer ty fi kat
uczest nic twa w Ak cji oraz ga dże ty z nią
zwią za ne. Przy po mi na my, że daw na na zwa
Cza plin ka to Tem pel burg, zaś je zio ra Draw -
sko – Drat zig see.

In for ma cje na le ży prze sy łać za po mo cą
spe cjal ne go for mu la rza: http://je zio ro ta jem -
nic.pl/zglos -in for ma cje/ Za pra sza my do
współ pra cy!

Bun de sar chiv:
https://www.bun de sar chiv.de/bun de sar -

chiv /or  ga ni  sa  t ion/ab te  i lung_ma/ in -
dex.html.de

https://www.bun de sar chiv.de/be nut -
zung/sach be zug/per so nen be zo gen_ge ne -
alo gie/01306/in dex.html.de

Kro ni ka Luft waf fe:
http://www.chro nic les -of -the -luft waf -

fe.de/
Krieg sma ri ne:
h t tp : / /www.mi  l i  t a  r y  a r  ch i  ve  r e  se  -

arch.com/Thir dRe ich Krieg sma ri ne.htm

Stwór sprzed ty się cy lat 
w je zio rze Draw sko? 
Zna my praw dę!

Nie mal ka żdy opis je zio ra Draw sko za -
wie ra w so bie wzmian kę o wy stę pu ją cym
w nim re lik to wym kra bie. Po cho dzić ma z
epo ki lo dow co wej i za miesz ku je naj więk -
sze głę bi ny je zio ra, miej sca gdzie nie do -
cie ra świa tło, a tem pe ra tu ra nie zmie nia się
od dwu na stu ty się cy lat. Po dob no wi dzia ło
go tyl ko kil ka osób. W nie któ rych opo wie -
ściach je go roz miar prze kra cza na wet dwa
me try. Czy ist nie je na praw dę?

Hi sto rię o po lo dow co wym kra bie za -
miesz ku ją cym w je zio rze Draw sko, naj -
głęb szym po Hań czy je zio rze w Pol sce,
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po wta rza już kil ka po ko leń miesz kań ców
Cza plin ka. We dług tej opo wie ści, stwór
miał w nim po zo stać, znaj du jąc do god ne
wa run ki do by to wa nia, po mi mo że lo do -
wiec wy co fał się da le ko na pół noc. Nic
dziw ne go, że wieść ta do tar ła rów nież do
na ukow ców.

– Na po cząt ku bar dzo scep tycz nie pod -
cho dzi łem od tych wszyst kich in for ma cji,

uzna jąc że wi docz nie tak to już jest, że lu -
dzie po trze bu ją mi tów i le gend, któ re wca le
nie mu szą być po par te fak ta mi. Jed nak z cza -
sem za czą łem się za sta na wiać, czy to nie jest
aby tak, że w ka żdej z le gend jest ja kiś za lą -
żek praw dy – na pi sał dok tor na uk o Zie mi
An drzej Osad czuk z Uni wer sy te tu Szcze ciń -
skie go, w ar ty ku le „Zo ba czyć nie wi dzial ne”
(„Ma ga zyn Nur ko wa nie”, 12/2010).

Przy oka zji pro wa dze nia in ne go pro jek -
tu, ma ją ce go na ce lu ba da nie dna je zio ra i
po kry wa ją cych go osa dów, dr Osad czuk
(rów nież bio rą cy udział w Ak cji „Je zio ro
Ta jem nic”) za jął się i tą spra wą. Wy ja śnie -
nie uka za ło się we wspo mnia nym ar ty ku le:

– Praw da jest na stę pu ją ca. W je zio rze
Draw sko ży je pe wien ga tu nek sko ru pia ka,
ale nie jest to wca le krab ani rak, acz kol -
wiek na le ży do tej sa mej gro ma dy sko ru pia -
ków co one, czy li pan ce rzow ców.
Wy glą dem przy po mi na jed nak bar dziej ma -
łą kre wet kę, a jesz cze bar dziej po pu lar ne go
w na szych zbior ni kach wod nych kie łża. Jest
to nie wiel kich roz mia rów zwie rząt ko, któ re
wca le nie aspi ru je do ty tu łu „po two ra z je -
zio ra Draw sko”, choć by z te go po wo du, że
dłu gość je go cia ła zwy kle nie prze kra cza
dwóch cen ty me trów. W je zio rze Draw sko
stwier dzo no wy stę po wa nie dwóch ga tun -
ków ta kich sko ru pia ków, o ła ciń skich na -
zwach: Pal la se aqu adri spi no sa i
My si sre lic ta. Rze czy wi ście są to ga tun ki re -
lik to we, tzn. ta kie, któ re w prze szło ści, a
więc np. w okre sie plej sto ceń skim, by ły
bar dziej roz po wszech nio ne niż obec nie.
Mię dzy in ny mi dla te go, że sko ru pia ki te
pre fe ru ją głę bo kie i zim ne wo dy. Spo tkać je
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więc mo żna dziś tyl ko w nie któ rych głę bo -
kich je zio rach. Nie ozna cza to jed nak, że
kon kret ne osob ni ki ży ją od plej sto ce nu do
dziś, czy li ma ją 10-12 tys. lat.

Re lik ty to ga tun ki bę dą ce po zo sta ło ścią
po mi nio nych epo kach w dzie jach da ne go
akwe nu. Dy lu wium na zy wa no kie dyś plej -
sto cen, epo kę lo dow co wą, star szą epo kę
czwar to rzę du, obej mu ją cą okres od ok. 1,8
mln lat do ok. 10 tys. lat te mu. Jak się oka -
zu je, opi sy wa ne wy żej sko ru pia ki ży ją ta -
kże w nie da le kim, rów nie po tę żnym
je zio rze Lu bie (gm. Zło cie niec).

W je zio rach w Pol sce spo ty ka ne są ró żne
oso bli wo ści. Jed ną z nich jest me du za, wy -
stę pu ją ca tyl ko na Gór nym Ślą sku, w zbior -
ni ku elek trow ni Ryb nik oraz w Je zio rze
Srebr nym, a ta kże w Lu ba niu na Tra sie Wy -
ga słych Wul ka nów i w za le wie Ba gry w
Kra ko wie. Wszyst kich ob ser wa cji do ko na -
no w la tach dwu ty sięcz nych.

Dok tor A. Osad czuk wraz z ma łżon ką
Kry sty ną – rów nież na ukow cem – kil ka lat
te mu po twier dzi li na uko wo wia ry god ność
le gen dy o ist nie niu w to ni je zio ra Draw sko
ano ma lii sprzed dwóch wie ków, na zy wa -
nej „pod wod nym po li go nem”.

Ser decz nie po le ca my roz mo wę z ni mi,

któ rą za re je stro wa no pod czas II kon fe ren cji
po pu lar no nau ko wej w lu tym br., pod su mo -
wu ją cej rok dzia ła nia Ak cji „Je zio ro Ta jem -
nic”: www.youtu be.com

Zdję cia po cho dzą z art. „Zo ba czyć nie -
wi dzial ne” au tor stwa dr. An drze ja Osad -
czu ka („Ma ga zyn Nur ko wa nie”, 12/2010).

Ni czym la tar nia mor ska 
po śród… la sów

To praw do po dob nie naj dal szy punkt, z
któ re go wi dać je zio ro Draw sko – wie ża ob -
ser wa cyj na Nad le śnic twa Po łczyn Zdrój na

Wo lej Gó rze, na te re nie Draw skie go Par ku
Kra jo bra zo we go. Ka żdy mo że na nią wejść!

Wie żę wy bu do wa no w la tach 2004-
2005, aby mo ni to ro wać za gro że nie po ża -
ro we w la sach. Od po ło wy mar ca do
po ło wy paź dzier ni ka mo żna zwie dzić plat -
for mę wi do ko wą na jej szczy cie. Wej ście
jest bez płat ne. Na do le, przy drzwiach,
znaj du je się dzwo nek. Wy star czy na ci snąć
przy cisk, by po chwi li ob ser wa tor otwo rzył
drzwi. Nie spo tka my go oso bi ście, po nie -
waż prze by wa w naj wy ższej nad bu dów ce.
Po po ko na niu nie co po nad dwu stu stop ni

Na tarasie widokowym

http://www.youtube.com/watch?v=oalgDiXf4qw
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mo żna cie szyć się wi do kiem za pie ra ją cym
dech w pier siach.
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Wo la Gó ra to wzgó rze o wy so ko ści
219,2 m n.p.m. Jest jed nym z naj wy ższych
wznie sień woj. za chod nio po mor skie go.
Wie ża ma wy so kość 48,6 m. Bal kon wi do -
ko wy po ło żo ny jest na wy so ko ści 260 m
n.p.m. Na zwę Wo la Gó ra wpro wa dzo no
urzę do wo w 1950 ro ku, za stę pu jąc po -
przed nią nie miec ką na zwę Bul len -Berg.

Jak tam do je chać? Przy nie zwy kle ma -
low ni czej dro dze nr 163 z Cza plin ka do Po -
łczy na Zdro ju, na zy wa nej cza sem „dro gą
stu za krę tów”, jest od po wied ni znak in for -
mu ją cy o wie ży wi do ko wej. Na miej sce
mo żna do je chać sa mo cho dem, choć w
koń co wym od cin ku dro ga mo że wy ma gać
spo rych umie jęt no ści od kie row cy. Al ter na -
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tyw na tra sa wie dzie od stro ny Po łczy na.
Oko ło 6 km od je go cen trum znaj du je się
przy sta nek au to bu so wy Ga wor ko wo. Za
przy stan kiem trze ba skrę cić w pra wo, w las
i po czte rech ki lo me trach spa ce ru mo żna
do trzeć do ce lu.

Na te re nie przy le ga ją cym do wie ży znaj -
du je się par king oraz eks po zy cja edu ka cyj -
na. Kon takt w spra wie zwie dza nia: (94) 36
62 230.

Zo bacz le gen dar ne pod zie mia
Siem czy na!

To już w so bo tę, 19 wrze śnia, zwie dza -
nie Pa ła cu Siem czy no oraz mo żli wość
obej rze nia pod ziem nych tu ne li, któ re przez

„Pa łac” od ty łu                                                             Fot.: Adam Myś ków
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dzie siąt ki lat by ły tyl ko miej sco wą le gen dą.
Za pra sza my!

Szes na ste go wrze śnia od bę dą się XVII
Spo tka nia Kul tu ral ne na te re nie Pa ła cu.
Wśród wie lu atrak cji rów nież te zwią za ne
z wąt ka mi Ak cji Eks plo ra cyj no – Hi sto rycz -
nej „Je zio ro Ta jem nic.

Pa łac Siem czy no jest kre atyw 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, któ ra wy no si obec nie aż
100 000 zł!

Zo bacz cie obiekt w 3D: www.je zio ro ta -
jem nic.pl

Hi sto ria za klę ta w fo to gra fii

Na drzwiach opusz czo ne go do mu u
szczy tu za to ki Owczej przy pad ko wo od na -
le zio no zdję cie z lat dwu dzie stych XX w. Jest
w do sko na łym sta nie. Są na nim lu dzie na tle
tej sa mej za to ki je zio ra Draw sko. Ko go
przed sta wia i dla cze go je tam za wie szo no?

– To bar dzo dziw ne – opo wia da zda rze -
nie Wie sław Pio trow ski, pa sjo nat hi sto rii z
Draw ska Po mor skie go, Am ba sa dor Ak cji „Je -
zio ro Ta jem nic”. – W oko li cy zna la złem się,
po nie waż by łem u zna jo mych. Po dro dze
po sta no wi li śmy od wie dzić punkt wi do ko wy
mię dzy Ura zem a War ni łę giem, na po łu dnie
od osa dy Ja dwi żyn w gmi nie Zło cie niec, z
któ re go Draw sko wi dać na wskroś.

Bę dąc w oko li cy, uwa gę spa ce ro wi czów
zwró cił opusz czo ny po nie miec ki dom.

Chcie li mu się przyj rzeć z bli ska i wów czas
do strze gli zdję cie przy mo co wa ne na
drzwiach.

– Być mo że to daw ni wła ści cie le lub ich
po tom ko wie od wie dzi li ten dom i je po zo -
sta wi li. Trud no to ina czej wy tłu ma czyć –
do da je Pio trow ski. – Po krót kim na my śle
po sta no wi li śmy je zdjąć. Z pew no ścią
wkrót ce zo sta ło by znisz czo ne przez wa run -
ki at mos fe rycz ne, wiatr i deszcz. Ja ko mi ło -
śnik hi sto rycz nych pa mią tek nie mo głem na
to po zwo lić.

Ja ka hi sto ria kry je się za fo to gra fią? Ko go
przed sta wia? Pro si my Czy tel ni ków o po -
moc. Swo je in for ma cje mo żna prze sy łać za
po mo cą spe cjal ne go for mu la rza (je go wy -
peł nie nie gwa ran tu je uzy ska nie Cer ty fi ka tu
Uczest nic twa w Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”).

For mu larz: www.je zio ro ta jem nic.pl
Za pra sza my do współ pra cy!
Współ rzęd ne punk tu wi do ko we go:
53.6330673205, 16.1416255414
53° 37’ 59’’, 16° 8’ 30’’
Cie ka wa pro po zy cja tra sy ro we ro wej wo -

kół je zio ra Draw sko, z uwzględ nie niem
opi sy wa ne go punk tu wi do ko we go:
www.ro wers.pl

Fot.: Wie sław Pio trow ski

W tym miejscu naprzeciw domu zrobiono
fotografie

http://rowers.pl/8339/wokol-jeziora-drawsko/
http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/
http://jeziorotajemnic.pl/palac-siemczyno-juz-w-3d/
http://jeziorotajemnic.pl/palac-siemczyno-juz-w-3d/

