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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Je sien na, desz czo wa, lek ko no stal gicz na au ra stop nio wo wy ci sza nas po peł nych emo cji i wra żeń let -

nich sza leń stwach. Wła śnie te raz, pod czas dłu gich wie czo rów chęt nie wra ca my my śla mi do wspo mnień
zwią za nych z da le ki mi pod ró ża mi i pięk ny mi miej sca mi. W do mo wym za ci szu urzą dza my ku chen ne re -
wo lu cje, aby z mar ke to wych mro żo nek od two rzyć sma ki eg zo tycz nych po traw. Błą dząc wzro kiem po sza -
rych ka mie ni cach i pstro ka tych wi try nach skle pów, w któ rych zni cze oświe tla ją dro gę za przę gom Św
Mi ko ła ja, pod świa do mie szu ka my błę ki tu, wpa da ją ce go w nie po wta rzal ny od cień tur ku su, tak, wła śnie ta -
kie go, jak na zdję ciach z wa ka cji. Nie by ło by jed nak tych wszyst kich cu dow nych wy praw i przy gód bez
do bre go to wa rzy stwa. Bez osób, któ re by ły obok nas, nie tyl ko pod czas po zna wa nia ko lej nych za ka mar -
ków świa ta, ale ta kże, a mo że zwłasz cza tych, któ re po ka za ły nam jak sta wiać pierw sze kro ki pod wo -
dą i czu wa ły nad bez pie czeń stwem, kształ tu jąc na sze nur ko we umie jęt no ści. To głów nie dzię ki mą drym
i od po wie dzial nym na uczy cie lom z ko lej nych pod wod nych przy gód po zo sta ją nam wy łącz nie mi łe wspo -
mnie nia i wzbu dza ją ce nut kę za zdro ści fo to gra fie. Nie ste ty, zbli ża ją ce się li sto pa do we świę to przy po mi na
nam, że nie wszy scy mieli ty le szczę ścia. Za sta nów my się, czy szu ka jąc wra żeń po dru giej stro nie lu stra
na wet na chwi lę nie za po mi na my o na szym bez pie czeń stwie, nie ustan nym do sko na le niu umie jęt no ści, ser -
wi sie sprzę tu. Od po wiedz my so bie ta kże na py ta nie, czy mo że my ob da rzyć peł nym za ufa niem oso by to -
wa rzy szą ce nam w zdo by wa niu ko lej nych stop ni pod wod ne go wta jem ni cze nia. Je śli po ja wią się choć by
naj mniej sze wąt pli wo ści, nie zwle kaj cie ze zmia na mi, dru giej szan sy mo że już nie być.
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Sam już nie wiem, skąd wziął się
po mysł, aby za nur ko wać wła śnie tam.
Być mo że to efekt przy pad ko wej
roz mo wy z ka pi ta nem jach tu, z któ -
rym że glo wa łem mię dzy in ny mi na
Spits ber ge nie, w trak cie któ rej pa dło
ha sło: Wy spy Joń skie. 

Po wy pra wie do Gre cji, w lip cu te go ro -
ku, po my śle li śmy z ko lei wspól nie z ka pi ta -
nem, że mo że by tak w przy szłym ro ku
od wie dzić Wy spy Tre mi ti? Czas po ka że czy
ten po mysł się roz wi nie. War to wspo mnieć,
że cho ciaż raz mo głem się po chwa lić, że
by łem na Mo rzu Ad ria tyc kim w miej scu,
gdzie ni gdy jesz cze nie do tarł Sła wek, ar -
ma tor jach tu, któ rym pły wa li śmy po Wy -
spach Joń skich.

Wyspy Jońskie (Grecja),
rejs nurkowy
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Tak czy owak Wy spy Joń skie, je śli w ogó -
le ko ja rzy my, to głów nie z na zwy Kor fu,
głów nie dla te go, że od pew ne go cza su za -
czę ły la tać w tym kie run ku czar te ry z Pol -
ski, na po wszech nie uzna ne wa ka cje. Kto
jed nak nur ko wał nie tyl ko przy Kor fu, ale
ta kże w dal szych za ka mar kach ar chi pe la gu

Wysp Joń skich? Z tym już go rzej, bo zwy -
czaj nie bra ku je in fra struk tu ry. Do nie zwy -
kle rzad ko od wie dza nych za kąt ków, a
zwłasz cza miejsc, gdzie się nur ku je mo żna
do trzeć tyl ko jach tem. Wspo mnę choć by
wy spę Otho ni, gdzie pły wa li śmy zu peł nie
sa mi, nur ko wa li śmy zu peł nie sa mi, a pod -

czas ca łe go po by tu po ka za ły się gdzieś tam
na od le głym ho ry zon cie mo że dwa jach ty.
Ja kże się cie szę, że są jesz cze ta kie miej sca.

Wy pra wy jach tem są o wie le bar dziej
peł ne wra żeń, wi dzi my zde cy do wa nie wię -
cej, tłu my tu ry stów nie za kłó ca ją nam ci szy
i spo ko ju, po nad to ob cu je my z za kąt ka mi
cza sem wręcz dzie wi czy mi. Jest nie ma lże
pew ne, że nie któ re miej sca od kry je my ja ko
pierw si nur ko wie. Jak jesz cze sprę żar ka i
bu tla są na po kła dzie, cze góż wię cej po -
trze ba? To ra czej rzad kość, nie ste ty. Ow -
szem są pew ne nie do god no ści, bo jed nak
bu tle trze ba na peł niać i sprę żar ka tro chę
bur czy.

War to wspo mnieć, że Gre cy ma ją fio ła
na punk cie ochro ny swo je go ryn ku pod
wzglę dem nur ko wa nia. Mo żna nur ko wać
tyl ko z cen trum nur ko wym, któ re ma sto -
sow ne po zwo le nia. Li cen cja no ta be ne nie
jest ta nia. Za tem je śli chce my sa mi za nur -
ko wać, bez opłat w cen trum, mo że my zro -
bić to tyl ko i wy łącz nie uda jąc się
wcze śniej do głów nej sie dzi by Po li cji w
Kor fu i zgła sza jąc, że bę dzie my nur ko wać
pry wat nie, w gru pie zna jo mych. Za ka żdym
ra zem trze ba mel do wać, gdzie nur ku je my i
kie dy za koń czy ło się nur ko wa nie, ina czej
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mo gą za bro nić nam dal szych pod wod nych
przy gód. Czy li jest spo sób, aby nie nur ko -
wać z cen trum nur ko wym, gdzie opła ty są
dość wy so kie, choć w mniej szych ko mi sa -
ria tach bę dą udo wad niać, że się nie da i
trze ba tyl ko z lo kal nym cen trum. To kwe -
stia ochro ny lo kal ne go ryn ku, z dru giej stro -

ny prze pi sów unij nych. Sło wem, mo żna,
ale trze ba wie dzieć, jak do te go po dejść.

Na Kor fu lą du je my w miej sco wo ści o tej
sa mej na zwie, po grec ku Ker ky tra. Z ma łe go
lot ni ska, gdzie nie ma na wet prze cho wal ni
ba ga żu, do cen trum mia sta jest ja kieś 10 mi -
nut tak sów ką. War to jed nak nie co po spa ce -

ro wać po Kor fu, al bo wiem ma pięk ne Sta re
Mia sto z for ty fi ka cja mi i za byt ko wy mi am fi -
te atra mi. Gdy zro bi nam się zbyt cie pło,
scho dzi my na pla żę i wcho dzi my do nie ma -
lże go rą cej wo dy. W lip cu tem pe ra tu ry
oscy lu ją tu w gra niach 30-38 stop ni. By ły
dni, gdy do cho dzi ły na wet do 40 stop ni.
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Pod czas ty go dnio we go rej su opły nę li śmy
Otho ni, Ma th ra ki, Kor fu i wy sep ki, a ra czej
ska ły mię dzy Ke fa lo nią a Kor fu. Gre cy na -
zy wa ją ar chi pe lag Wysp Joń skich Ep ta nis -
sa, czy li sie dem wysp. Więk szość wy se pek
te go ar chi pe la gu to oa za ci szy i spo ko ju z

nie sa mo wi cie czy stą wo dą. Tyl ko Kor fu i
co raz bar dziej Za kyn thos prze ży wa ją na jaz -
dy mas tu ry stów.

Na Wy spach Joń skich zo ba czy my hi sto -
rycz ne po zo sta ło ści wie lu kul tur. Nic dziw -
ne go, bo wiem kul tu ry wscho du i za cho du

ście ra ły się tu przez wie le wie ków, aż po
dzień dzi siej szy. Na wy spach rzą dzi li Rzy -
mia nie, We ne cja nie i An gli cy, jed nak au to -
chto ni naj bar dziej chlu bią się tym, że Tur cy
ni gdy nie mie li tu swo ich rzą dów. Ja ko że
przez wie ki wie le kul tur pró bo wa ło za zna -
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czyć swo ją obec ność, zo ba czy my tu an -
tycz ne rzym skie łaź nie, we nec kie for te ce,
bi zan tyj skie ko ścio ły, ale oczy wi ście też
wie le lo kal nej, grec kiej ar chi tek tu ry, któ ra
cie szy na sze oko pod czas po by tu na lą dzie.

Przejdź my za tem do sa mych nur ko wań.

Ogól nie to, co od ra zu po bu dza emo cje, to
nie praw do po dob na przej rzy stość wo dy i
nie sa mo wi te struk tu ry geo lo gicz ne pod wo -
dą. Na tu ral nie przez ty sią ce lat in ge ren cji
na tu ry po przez wo dę i trzę sie nia zie mi wy -
two rzy ło się tu wie le grot i ja skiń. Nur ku jąc

na Otho ni pły nę li śmy wzdłuż po łu dnio we -
go brze gu i za sta na wia łem się tyl ko, któ rą
dziu rę wy brać, bo mo że wła śnie ta jest naj -
bar dziej spek ta ku lar na. Prak tycz nie co 100-
300 me trów wi dzie li śmy ja kąś ja ski nię.
Wy bra łem na chy bił tra fił dwa miej sca, któ -
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re do star czy ły nam nie sa mo wi tych prze żyć.
Pięk ne gro ty z ko ry ta rza mi prze ci na ją cy mi
cy ple i pod wod ne ścia ny opa da ją ce bar dzo
szyb ko w głąb mo rza spra wia ły, że nur ko -
wa nia by ły nie sa mo wi cie emo cjo nal ne.

Wrak tan kow ca przy Otho ni uroz ma icił
ca łą ga mę pod wod nych wra żeń.

Ja ko że wy pra wa mia ła cha rak ter od -
kryw czo -eks plo ra cyj ny, do koń ca nie wie -
dzia łem, cze go się spo dzie wać pod wo dą,
jed nak ka żde miej sce mia ło swój nie sa mo -
wi ty urok. Przy Kor fu by ła re la tyw nie naj -
słab sza przej rzy stość wo dy, jed nak
za chod nia stro na wy spy oka za ła się nie -

praw do po dob nie pięk na, nie tyl ko na po -
wierzch ni, ale ta kże pod wo dą. Tam też
nur ko wa li śmy w ja ski niach, gro tach, pod -
wod nych łu kach skal nych. Spo ty ka li śmy
miej sca z bar dzo du żą ilo ścią ryb, co jak na
glo bal ne prze ło wie nie by ło na praw dę
wspa nia łym wi do kiem.
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Mia stecz ka – ka żde go wie czo ru od wie -
dza li śmy in ne – da wa ły nie za po mnia ne wi -
do ki i bu dzi ły nie zwy kłe emo cje. By ły
ma łe, ci che, na od lu dziu, w sam raz dla ko -
goś, kto lu bi pod czas wa ka cji spo kój i ci szę,
ale od wie dzi li śmy i praw dzi we im pre zow -

nie z pu ba mi, dys ko te ka mi, piasz czy sty mi
pla ża mi i nie zli czo ny mi skle pi ka mi z pa -
miąt ka mi z Kor fu.

Kil ka wra ków, ja skiń, grot, fe no me nal na
przej rzy stość wo dy, uśmiech nię ci lu dzie.
Sa me ochy i achy. Jed nak coś by ło nie tak.

Zaw sze prze cież coś jest nie tak. Py ta nie,
czy chce my za cho wać tyl ko do bre wspo -
mnie nia, czy rów nież te złe. Do tych złych
zde cy do wa nie trze ba za li czyć tem pe ra tu rę
na po wierzch ni, któ ra ka żde go dnia do cho -
dzi ła do 38-40 stop ni. Ist na spie ko ta. 
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Nie wy obra żam so bie spę dza nia ty go -
dnio wych wa ka cji na Kor fu na lą dzie, al bo
ko niecz ne jest kli ma ty zo wa ne po miesz cze -
nie, al bo trze ba sie dzieć w wo dzie. Jacht
da je na szczę ście tro chę prze wie wu na mo -
rzu i w ka żdej chwi li mo żna wsko czyć do

wo dy, aby się ochło dzić. To zde cy do wa na
za le ta ta kiej for my spę dza nia cza su.

Ko lej ne wy pra wy już w 2018 ro ku, z pew -
no ścią po dzie lę się z Wa mi wspo mnie nia mi
z miejsc, któ re od wie dzi my i opo wiem o tym,
co uda nam się od kryć. Do tych czas mia łem

szan sę po znać wie le pod wod nych atrak cji
ba se nu Mo rza Śród ziem ne go, ale jak wia do -
mo, ży cia by za bra kło, że by wszyst ko zo ba -
czyć. Pod bój trwa. Do łącz do pod wod nych
eks plo ra to rów z Be st di vers. Za pra szam!

Ru di Stan kie wicz
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Azo ry — a gdzie to, a co to?
Wy obraź so bie 9 wul ka nicz nych

wysp po ło żo nych po środ ku Oce anu
Atlan tyc kie go, po mię dzy Eu ro pą a
Ame ry ką, któ re wy pię trzy ły się mi lio -
ny lat te mu z dna oce anu. 

Wy spy po ło żo ne są na trzech pły tach
tek to nicz nych – pół noc no ame ry kań skiej,
eu ro azja tyc kiej, afry kań skiej, są na dal ak -
tyw ne sej smicz nie, a ich  po wierzch nia to
głow nie sto żki wul ka nicz ne – ostat nie trzę -
sie nie zie mi mia ło tu miej sce w 1957 ro ku
i przy nio sło Por tu ga lii  do dat ko we 1,5 km2
po wierzch ni.  Azo ry to też ostat nie miej sce
w Eu ro pie gdzie mo żna by ło do 1984 ro ku
po lo wać na wie lo ry by, obec nie miesz kań cy
na dal na nie po lu ją – tyl ko już nie z har pu -

na mi, ale z tu ry sta mi za opa trzo ny mi w apa -
ra ty fo to gra ficz ne – wo dy ota cza ją ce Azo ry
są te raz bez piecz ną przy sta nią dla wie lu ga -

tun ków wie lo ry bów i del fi nów. Wy spy są
ma łe, kli ma tycz ne, bez tłu mów tu ry stów,
gi gan tycz nych ho te li, za to peł ne zie le ni,

Tańcząc z mantami
pośrodku Oceanu Atlantyckiego
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cu dow nie kwit ną cych hor ten sji, szczę śli -
wych krów i życz li wych miesz kań ców. Dla
nas nur ków peł ne też pod wod nych cu dów.
Na lo fo ty.pl  by ło tam już trzy ra zy i bę dzie -
my tam wra cać bo na praw dę jest to miej sce
szcze gól ne, in ne, i war te po wro tu. 

Dni mi ja ją tu le ni wie, bez po śpie chu, po -

ran ny wi dok Pi co – naj wy ższe go szczy tu
Por tu ga lii (2351 m n.p.m.), co dzien ne nas
za ska ku je swo ją od mien no ścią – jest Pi co
w cza pecz ce, bez cza pecz ki  z chmur ka mi
u pod sta wy, Pi co w peł nej kra sie oraz cza -
sa mi cał ko wi ty brak Pi co. Po go da na Azo -
rach zmie nia się jak w ka lej do sko pie w

cią gu jed ne go dnia mo że my prze żyć czte ry
po ry ro ku, ale to tyl ko do da je im uro ku. Za
ka żdym ra zem jak tyl ko wra ca my z Azo -
rów, przez dłu gi czas nie mo gę wró cić do
nor mal no ści, bra ku je mi te go spo ko ju, wi -
do ków Pi co, a przede wszyst kim bra ku je mi
błę ki tu wo dy. Błę ki tu , któ ry tu jest obłęd ny,
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nie po wta rzal ny, szcze gól nie w mo im ulu -
bio nym miej scu nur ko wym na Prin cess Ali -
ce Bank. O ile mek sy kań skie ce no ty to mo je
nr 1 je że li cho dzi o nur ko wa nia w ja ski -
niach, to jak do tej po ry mo je naj pięk niej sze
nur ko wa nie in the mid del of no whe re to
wła śnie Prin cess Ali ce Bank.

Prin cess Ali ce Bank to pod wod na gó ra
od da lo na ok 45 mil mor skich (ok 80 km) od
wy brze ży wy spy Fa ial, na któ rej sta cjo nu je -
my na Azo rach, wy ra sta z głę bin ok 1500
m i koń czy się na ok 35-40m pod po -
wierzch nią wo dy. Po nie waż znaj du je my się
na środ ku oce anu mo gą tu wy stą pić sil ne

prą dy, dla te go nur ko wa nia od by wa ją się
przy li nie opu sto wej.

Prin cess Ali ce Bank zo stał tak na zwa ny
po oce ano gra ficz nej kam pa nii Al ber ta I,
księ cia Mo na ko, któ re go sta tek ba daw czy
Księ żnicz ka Ali ce, od na lazł to miej sce w
dniu 9 lip ca 1896 ro ku, wów czas ze wzglę -
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du na swo ją spe cy fi kę, zo sta ło ono uzna ne
za bar dzo przy dat ne do po ło wów.

Co szcze gól ne go jest w Prin cess Ali ce
Bank, że trze ba tam za nur ko wać ?

Zacz nij my od pod ró ży - ca ło dnio wa wy -

ciecz ka pon to nem lub ka ta ma ra nem na śro -
dek Oce anu – pod czas dro gi to wa rzy szą
nam sta da cie kaw skich del fi nów ra do śnie
wy ska ku ją cych z wo dy obok , przed i za ło -
dzią, wy pa tru je my  też wie lo ry bów, któ re

na sta łe gosz czą w wo dach wo kół Azo rów.
Po 4h dość żwa we go pły nię cia na miej sce,
cze ka ją nas dwa nur ko wa nia z man ta mi i
mo bu la mi, któ re na Prin cess Ali ce Bank ma -
ją swo ją “sta cję oczysz cza ją cą”. W więk -
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szo ści miejsc na świe cie spo ty ka my man ty
sa mot nie lub co naj wy żej w ma łych sta dach
li czą cych 2-4 osob ni ki. Na Prin cess Ali ce
Bank są to zwy kle du że sta da li czą ce po 10-
20 osob ni ków, któ re tań czą wo kół nur ków
swój nie sa mo wi ty ba let. Ta kie go spek ta klu
nie obej rzy się ni gdzie in dziej, zwie rzę ta te
z na tu ry cie kaw skie pły wa ją wo kół nas jak
mo del ki na wy bie gu. Pięk ne, ma je sta tycz -
ne jak by la ta ły w prze stwo rzach, a przy
nich krą żą ma łe tri ger fish’e szcze rząc swo -
je ma łe ząb ki, czy prze my ka ją ba ra ku dy lub
tuń czy ki. Osob ni ki od du żych po mniej sze,
ca łe man cie “ro dzi ny” z po przy cze pia ny -
mi do grzbie tu lub brzu cha po dnaw ka mi
uno szą się wo kół nas jak stat ki ko smicz ne.
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Ca łe to nie sa mo wi te przed sta wie nie roz gry -
wa się w przej rzy stej, błę kit nej wo dzie,
a my nur ko wie wi si my w to ni ma leń cy jak
mró wecz ki i gdy by nie ma ski oczy by nam
pew nie z za chwy tu po wy pa da ły.

Ko lej ne man cie ro dzi ny po ja wia ją się, ob -
ser wu ją, po czym zni ka ją w to ni, że by za
chwi lę zno wu się po ja wić. Kie dy prąd nie jest
zbyt sil ny, mo żna od pły nąć do li ny opu sto -
wej, i cze kać. Zwy kle w sta dzie znaj dzie się
cie kaw ski osob nik, któ ry pod pły nie bli żej że -
by się nam przyj rzeć, spraw dzić co to za cu -
da ki przy pły nę ły i są nim tak za chwy co ne. 

Po pierw szym nur ko wa niu wra ca my na
łódź, zmie nić bu tle i zjeść prze pysz ne ka -
nap ki przy go to wa ne dla nas w ra mach lun -
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chu. Wy le gu jąc się na po kła dzie ca ły czas
ob ser wu je my wo dę, man ty pod pły wa ją pod

sa mą po wierzch nię jak by chcia ły za wo łać
„no wra caj cie, cze ka my na Was”. Cza sa mi
po ja wią się też del fi ny, w tym ro ku by ło to
sta do fal se kil ler wha les, któ re przy pły nę ły

tu w po szu ki wa niu po ży wie nia i urzą dzi ły
dla nas pięk ny po kaz po lo wa nia na  tuń czy -
ki, któ re rów nież gro ma dzą się wo kół Prin -
cess Ali ce Bank.
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Po za nur ka mi na miej sce to przy by wa ją -
też fre edi ve rzy i sno or ko wie dla nich to też
nie by wa ła przy go da, móc ob ser wo wać
man ty, mo żna tu spo tkać ta kże  węd ka rzy,
któ rzy od wie dza ją to miej sce w po szu ki wa -
niu mer li nów i tuń czy ków.

Dwa nur ko wa nia w tym miej scu to sta now -
czo za ma ło, kie dy wra ca my ka żdy czu je nie -

do syt, chce wię cej i wię cej. Dla mnie to na -
praw dę naj pięk niej sze nur ko wa nia w ja kich
bra łam udział, mo gła bym man ty po dzi wiać
go dzi na mi, ich gra cja w po ru sza niu się nie ma
so bie rów nych. Kie dy nur ko wa li śmy w tym
miej scu po raz pierw szy w 2013 ro ku, je den z
na szych ko le gów po sta no wił zejść na sam
szczyt pod wod nej gó ry na oko ło 40m. Wi sząc

nad nim mo gli śmy ob ser wo wać jak wal czy z
prą dem że by do pły nąć do li ny opu sto wej,
spo ry fa cet ma cha ją cy z ca łej si ły no ga mi wy -
glą dał jak sta ry pa ro wóz, sa pią cy i bu cha ją cy
bą bel ko wą pa rą. Po mi mo ca łe go wy sił ku ja ki
wkła dał w pró bę prze miesz cze nia się w za sa -
dzie stał w miej scu. Za nim, z pew nej od le gło -
ści zbli ża ła się do nie go man ta, wy ko ny wa ła
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je dy nie de li kat ne, jak by od nie chce nia ru chy
koń ców ka mi swo ich „skrzy deł” i po  pro stu
su nę ła pod prąd, tak jak by wca le nie by ło prą -
du, jak by nie wkła da ła w to żad ne go wy sił ku,
cu dow nie  lek ko, fru nę ła w błę ki cie.

I cho ciaż nur ko wa nia na Pri ness Ali ce
Bank to jed ne z naj dro ższych nur ko wań, bo

dzień nur ko wy w tym miej scu to koszt ok
240 eu ro to jed nak są to jed ne z naj le piej
wy da nych pie nię dzy, bo wspo mnie nie ta -
kie go nur ko wa nia bę dzie w nas obec ne na
za wsze, a w no cy, we śnie jesz cze nie raz
zo ba czy my ten błę kit i tań czą ce w nim
man ty – ja wi dzę go cię gle i już nie mo gę

się do cze kać sierp nia 2018 kie dy to zno wu
na lo fo ty.pl za bie rze mnie i Was na  Azo ry
na ko lej ne spo tka nie z man ta mi, wie lo ry ba -
mi, blue shark’ami i wul ka na mi.

Aga ta Isa jew „Ga ga tek” 

Zdję cia z ar chi wum na lo fo ty.pl



https://www.olympus.pl/site/pl/c/cameras/
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Za pach mo rza, ga jów oliw nych,
roz ma ry nu i la wen dy oraz doj rza łych
fig na drze wach, to wszyst ko po zo -
sta ło po wrze śnio wym, ro dzin nym
wy jeź dzie nur ko wym do Chor wa cji.
Gdy tyl ko za mknę oczy, od ra zu wi -
dzę bia łe dom ki z czer wo ną da -
chów ką roz cią ga ją ce się u brze gów
mo rza, błę kit ne fa le, czu ję cie płe ka -
mie nie pod sto pa mi i smak owo ców
mo rza. 

La zur wo dy ota cza ją cej łódź, dno osy pa -
ne bia łym pia skiem i przy pró szo ne ka my -
ka mi, za chwy ca ją ce kra by, kre wet ki i
je żow ce w ko lo rach tę czy, wszyst kie te do -
zna nia mu szę za trzy mać do na stęp ne go
wy jaz du. Jed nak za nim to zro bię, opo wiem
Wam, jak spę dzi li śmy ten ma gicz ny czas.

Wpraw dzie cze ka ła nas dłu ga pod róż,
ale jej cel przy sła niał wszel kie po ten cjal ne
nie do god no ści. I tak też się sta ło. Po do je -
cha niu do Chor wa cji i uj rze niu tych wszyst -

kich kra jo bra zów od ra zu po ja wi ły się w
nas no we si ły i po wró ci ła wi tal ność. Dłu gie
na po nad 5 ki lo me trów tu ne le gór skie, nie -
koń czą ce się po la wi no gron i oczy wi ście

pięk ne, błę kit ne nie bo so wi cie wy na gro dzi -
ły nam tru dy pod ró ży. Po kil ku go dzi nach
do tar li śmy do środ ko wej Dal ma cji i ma gicz -
ne go, sta re go mia sta Split. Uro kli we, wą skie

Lazurowa wyspa Brač
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ulicz ki, sta re ka mie ni ce i gó ry ota cza ją ce
mia sto ro bią wra że nie. Aby do stać się na
wy spę, trze ba pły nąć pro mem, to żad na no -
wość, ale z dru giej stro ny cie ka we do świad -
cze nie. Wy ciecz ka trwa ła oko ło go dzi ny, w
środ ku mo żna by ło sko rzy stać z ba ru i kli -
ma ty za cji, a na ze wnątrz z mor skiej bry zy i
pięk nych wi do ków. Do pie ro port w Su pe -
ta rze ro bi ol brzy mie wra że nie, uchy la jąc
rąb ka ta jem ni czo ści okry wa ją cej wy spę
Brač. Cza ru ją ce ka wia ren ki do oko ła por tu,

ma łe kra mi ki lo kal nych twór ców bi żu te rii i
pa mią tek, za pach gril lo wa nych owo ców
mo rza, a to wszyst ko owia ne de li kat ną kur -
ty ną la wen dy i roz ma ry nu. Pierw szy dzień
mi nął na za kwa te ro wa niu, cze ka niu na
resz tę eki py oraz od po czy wa niu na pla ży.
Re laks po dłu giej pod ró ży oka zał się zba -
wien ny dla du szy i cia ła, zwłasz cza gdy
oka za ło się, że miej sco wi są uśmiech nię ci i
naj zwy czaj niej na świe cie mi ja jąc cię na
uli cy mó wią dzień do bry. Nie dzie la by ła

dniem spo tka nia wszyst kich uczest ni ków w
ba zie nur ko wej Am ber Di ve Cen ter, u Jar ka
i Gra żyn ki, gdzie zo stał do bra ny bra ku ją cy
sprzęt i usta lo ny plan nur ko wań na resz tę
ty go dnia. Na sza kró lew ska pa ra pro wa dzi
swo ją ba zę nur ko wą na wy spie Brač od po -
nad dwu dzie stu lat i na dal są uśmiech nię -
ci, to wa rzy scy, ko cha ją swo ich klien tów i
pra cę. Na sza fe raj na li czy ła so bie dwa dzie -
ścia pięć osób, w tym je de na ścio ro dzie ci,
więc mo żna so bie wy obra zić, jak mie li śmy
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we so ło pod czas pierw sze go wie czo ru in te -
gra cyj ne go. Mnó stwo świa teł, za pach mo -
rza i dźwię ki ło dzi w por cie, to wszyst ko
to wa rzy szy ło nam pod czas za po znaw czej
ko la cji. A że by ło nas spo ro, to opo wie ści i
aneg dot z po przed nich wy jaz dów nie bra -
ko wa ło.

Pierw sze dwa dni by li śmy po dzie le ni z
po wo du kur sów, więc część dru ży ny zo sta -
wa ła z Łu ka szem na pla ży, a resz ta pły nę ła
ło dzią w mo rze. Nie bę dę się roz pi sy wa ła,
jak pięk nie by ło pod wo dą, bo że by choć
tro chę móc so bie to zwi zu ali zo wać, po pro -
stu trze ba tam być. Ol brzy mie for ma cje

skal ne, ścia ny ra fy spa da ją ce w ot chłań,
ośmior ni ce tań czą ce wo kół ka mie ni i ta
wiel ka prze strzeń ko ja rzą ca się z wol no -
ścią. Tak wy glą dał pierw szy dzień pod wo -
dą, a ka żdy ko lej ny był co raz pięk niej szy i
bar dziej spek ta ku lar ny. W ca łej tej okra sie
błę ki tu nie za po mi naj my o naj młod szych
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nur kach na sze go wy jaz du. Co dzien nie
dziel nie nur ko wa li, zdo by wa jąc no we wia -
do mo ści i do świad cze nia, ale przede
wszyst kim świet nie się ba wiąc. Ka żde z
nich spró bo wa ło nur ko wa nia w chor wac -
kim mo rzu, choć nie wszy scy po sia da li
upraw nie nia nur ko we. Mie li śmy szczę ście,

że tak wspa nia łe dzie cia ki scho dzi ły z na mi
po raz pierw szy pod wo dę. Mo żli wość zo -
ba cze nia ich za chwy tu po wyj ściu – bez -
cen na!

Wie czo ra mi spo ty ka li śmy się, aby po -
dzie lić się prze ży cia mi i wra że nia mi, de lek -
tu jąc się przy tym sma ka mi ofe ro wa ny mi

przez na tu rę chor wac kiej zie mi. Ka żda z ro -
dzin mia ła swój czas wol ny, aby dzie ci wy -
sza la ły się na pla ży i w wo dzie. Mo żna by ło
rów nież pod ró żo wać po wy spie i zwie dzać
oko licz ne za byt ki oraz dzie wi cze za ka mar -
ki na tu ry. Pew ne go wie czo ru wszy scy wy -
bra li śmy się na wspól ną ko la cję do sta rej
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owczar ni w Ga żul, któ ra mie ści się 600 m
n.p.m. Ma gicz ne miej sce oto czo ne jest ka -
mien ny mi mur ka mi, sta ry mi bu dyn ka mi by -
łej owczar ni i ma szy na mi rol ni czy mi z
daw nych lat. Jak tyl ko prze kra cza ło się
„próg” po se sji, od no si ło się wra że nie, jak -
by czas sta nął tu w miej scu, czy li ja kieś 200
lat te mu. Zo sta li śmy ugosz cze ni wy bor nym
je dze niem oraz na pit ka mi. Na przy staw kę
po da no mi sy szyn ki wę dzo nej oraz se ry
owcze, a to wszyst ko za kra pia ne prze pysz -
ną oli wą wy twa rza ną na miej scu. Jed nak
nic nie jest w sta nie prze bić da nia głów ne -
go, a mia no wi cie pe ki. Tak się na zy wa że -
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liw ne na czy nie, któ re wy peł nia się ró żne go
ro dza ju mię sem i wa rzy wa mi, przy kry wa
po kry wą i za kła da na nią ob ręcz. To wszyst -
ko za sy pu je się ża rem i pie cze przez dwie
do trzech go dzin. Se kre tem pysz no ści owe -
go re gio nal ne go da nia jest sos, ja ki po wsta -

je pod czas pie cze nia. Pe ke ro bi się też z
ośmior ni cy i ta wer sja jest spe cja łem Chor -
wa tów. Oczy wi ście nie mo gło za brak nąć
trun ków z miej sco wej piw nicz ki oraz słod -
kich prze ką sek w po sta ci su szo nych fig.

Przed po łu dnia spę dza li śmy na nur ko wa -

niach bądź na zwie dza niu wy spy, a po po -
łu dnia by ły prze zna czo ne na re laks i przyj -
mo wa nie wi ta mi ny D. 

Co dzien nie wy pły wa li śmy w in ne miej -
sca, któ re za ska ki wa ły nas swo im pięk nem,
ta jem ni czo ścią i ogrom ną prze strze nią. Wo -
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kół wy spy znaj du je się wie le nie zwy kłych
miejsc nur ko wych, jed nak jest ta kie jed no
szcze gól ne, któ re przy cią ga nur ków z ca łe -
go świa ta. Kto kie dy kol wiek od wie dził wy -
spę, z pew no ścią zna słyn ną ja ski nię o
dwóch wej ściach, sta lak ty tach i ła wi cach

ryb w środ ku. Uczu cie, ja kie mnie ogar nę -
ło, gdy pod pły nę łam do kra wę dzi mo żna
po rów nać do im pre zy nie spo dzian ki –
ciem no i ci cho, a tu na gle fa jer wer ki! Po ja -
wia się ogrom na prze strzeń z ko smicz ny mi
for ma cja mi ścien ny mi, a pły wa ją ce wko ło

ła wi ce oraz sto żko we dno stwa rza ją wra że -
nie fa ta mor ga ny.

Jak mo żna za koń czyć wspa nia ły ty dzień
nur ko wy? Oczy wi ście nur ko wa niem noc -
nym, wy pły wa jąc na śro dek ka na łu łą czą -
ce go wy spę Brač ze Spli tem. Już sa mo
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wy pły nię cie wie czo rem w mo rze jest spek -
ta ku lar ne, kie dy po obu stro nach ho ry zon -
tu wi dzisz set ki mi ga ją cych świa teł,
uno szą cą się smu gę cie pła nad ta flą wo dy
oraz lek ką bry zę otu la ją cą cia ło. Czy mo -

żna chcieć cze goś wię cej? Tak, jak naj bar -
dziej – po lu ją cych pod wo dą ośmior nic, te -
atru pan to mi my, gdzie w ro lach głów nych
wy stę pu ją bez krę gow ce, pły wa nia w ry -
bach, a nie z ry ba mi, po nie waż ich ilość

prze kra cza ła na sze wy obra że nie. Pa da ją ce
świa tło księ ży ca oświe tla ło pod wod ny świat
do te go stop nia, że je den z nur ków wy łą -
czył la tar kę. Mi mo sta rań, ja kie po czy ni łam,
aby to wszyst ko zo bra zo wać, trze ba w
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Chor wa cji za nur ko wać w no cy, by do -
świad czyć, jak pięk nie i ma gicz nie mo że
być pod wo dą po zmro ku.

Ostat nie dwa dni by ły go rą ce i le ni we, co
tyl ko wzmoc ni ło prze ko na nie, że mo żna, a

wręcz trze ba ro bić nic. Plu ska nie się w mo -
rzu, sko ki do wo dy w wy ko na niu na wet
naj młod szych, bie ga nie po pla ży i li cze nie
mu sze lek oraz zwy kłe le niu cho wa nie na le -
ża kach spo wo do wa ło, że ca ły wy jazd do -

peł nił się ide al nie, a w ten ostat ni dzień
wspo mnie nia na bio rą mo cy, bo bę dą mu -
sia ły wy star czyć na dłu żej. 

Po że gnal na ko la cja też nie mo gła od być
się ni gdzie in dziej jak tyl ko na pla ży i tam
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wła śnie na sza trój ka z po łu dnia otrzy ma ła
li cen cje nur ko we. Wi ta my Was w tak za -
cnym gro nie i pa mię taj cie, że nie wol no
Wam prze stać nur ko wać. Bar dzo dzię ku je -
my ca łej na szej eki pie za fan ta stycz ne to -

wa rzy stwo, wspól ne nur ko wa nia i opo wie -
ści do bia łe go chor wac kie go ra na. Przede
wszyst kim Gra ży nie i Jar ko wi, któ re go do -
świad cze nie, zna jo mość wy spy nad i pod
wo dą oraz jej hi sto rii są nie oce nio ne, a nie -

za po mnia ne opo wie ści wcią ga ją ce ka żde -
go słu cha cza po zo sta ną w na szych du szach
na za wsze.

Ewa Dru cis

ewa.m.drucis@gmail.com
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Pod czas ma jo we go sprzą ta nia je -
zio ra Mu licz ne go, dy rek tor Wi gier -
skie go Par ku Na ro do we go po pro sił
nas o spe ne tro wa nie i po sprzą ta nie
rów nież tej czę ści je zio ra, gdzie znaj -
do wał się nie gdyś ośro dek wy po -
czyn ko wy. W skrom nym pię cio oso bo-
wym skła dzie spo tka li śmy się więc
po now nie na po cząt ku wrze śnia nad
brze giem Mu licz ne go. 

Po nie waż doj ście do li nii brze go wej w
tym miej scu jest dość utrud nio ne, tym ra -
zem po trze bo wa li śmy tro chę bar dziej
skom pli ko wa ne go pla nu lo gi stycz ne go. Do
trans por tu czę ści sprzę tu nur ko we go wy ko -
rzy sta li śmy ka nu Hu ber ta. Po nie waż łód ka
ma swo je ogra ni cze nia wy por no ścio we, a
sprzęt tro chę wa ży, więc Hu bert z Mi ło -
szem pły wa li dwa ra zy z punk tu, w któ rym
wcho dzi li śmy do wo dy po przed nim ra zem
do obec ne go miej sca star tu. Resz ta na szej
eki py, czy li Łu kasz, Emil i Ja cek po szła

brze giem je zio ra. Ka żdy z nas przy go to wał
się do za da nia na swój spo sób, zwłasz cza
je że li cho dzi o od po wied nie do te go ty pu
eska pa dy obu wie, bo wiem doj ście do miej -
sca nur ko wa nia wy ma ga ło prze do sta nia się
przez mo kra dła. Jed ni po ko ny wa li je w je -

dy nym słusz nym obu wiu nur ko wym, ty pu
crocs, in ni w obu wiu, któ re nie prze pusz -
cza wo dy, zaś Emil za sko czył wszyst kich i
szedł... bo so.

Gdy tyl ko do tar li śmy na miej sce zbiór ki,
szyb ko się ubra li śmy i we szli śmy do wo dy

Sprzątanie Mulicznego
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przy po mo ście, a ra czej przy tym, co z nie -
go zo sta ło. Po za nu rze niu bar dzo przy jem -
nie za sko czy ła nas wi docz ność się ga ją ca
do oko ło czte rech me trów, w do dat ku pra -
wie wca le nie by ło śmie ci. Po dzie le ni na
dwa ze spo ły dość spraw nie po zbie ra li śmy
wszyst kie na po tka ne nie czy sto ści, jed nak
na sza dru ży na wca le nie mia ła za mia ru
szyb ko za koń czyć tak pięk nie roz po czę tej
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ak cji. Po sta no wi li śmy po pły nąć da lej, do
miej sca, w któ rym za wsze nur ku je my i
gdzie zo sta wi li śmy sa mo cho dy, w tym cza -
sie Mi łosz ase ku ro wał nas z ło dzi.

Tym ra zem je zio ro uka za ło nie co in ne
ob li cze niż do tych czas zna li śmy i za sko czy -
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ło nas po raz ko lej ny. Dno, któ re jest z re gu -
ły mu li ste, spra wi ło nam nie spo dzian kę, w
nie któ rych miej scach na po tka li śmy bo wiem
spo re płasz czy zny po kry te du żą ilo ścią ka -
mie ni, co tro chę przy po mi na ło dno Hań -
czy. Po dro dze bez tro sko po dzi wia li śmy
ra ki oraz sta da ma łych oko ni, jed nak na gle
zno wu za czę ły po ja wiać się śmie ci, sło iki i
bu tel ki. By ło ich spo ro, więc Mi łosz co
chwi lę mu siał do nas pod pły wać, aby śmy
mo gli opró żniać siat ki. Po po nad go dzi nie

do tar li śmy do brze gu, gdzie cze ka li na nas
pra cow ni cy par ku z wiel ki mi wor ka mi.

Tym ra zem uda ło nam się ze brać pra wie
trzy wor ki śmie ci, je dy nym po cie sze niem
jest fakt, że są to wy łącz nie po zo sta ło ści z
cza sów PRL -u, współ cze snych śmie ci brak.
To chy ba świad czy o tym, że men tal ność
lu dzi po wo li się zmie nia. Prze sta je my uda -
wać, że to co wrzu ci my do wo dy prze sta je
ist nieć, bo prze cież te go nie wi dać. Na dal
bę dzie my współ pra co wać z wła dza mi
WPN, sprzą tać je zio ra te go prze pięk ne go
par ku i nie tyl ko, do cze go i Was go rą co za -
chę ca my!

Ewa Dru cis

fot. Hubert
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Tym ra zem po sta no wi li śmy za nur -
ko wać w nie co mniej oczy wi stym
miej scu – w Je zio rze Tar no brze skim.
Za prze wod ni ka mie li śmy Prze mka z
Cen trum Nur ko we go Al pha - Di vers.
Po zna li śmy ba zę nur ko wą Ma chów.

Do jazd do ba zy nie jest ta ki oczy wi sty,
bo Go ogle Maps z tra sy nu mer 9 kie ru ją w
za kaz wjaz du. Trze ba po je chać wzdłuż Wi -
sły i je zio ra na pół noc ny wschód i wje chać
je dy nym słusz nym wjaz dem nad je zio ro,
ku pu jąc na bram kach bi let za bo da jże 6 zł.
Ba za mie ści się w spo rym od da le niu od
wjaz du, do cie ra ją tu tyl ko nie licz ni pla żo -
wi cze, dzię ki cze mu pa nu je ci sza i spo kój.
Ogro dzo ny, czę ścio wo za le sio ny te ren mie -
ści bu dy nek ba zy, za da szo ne wia ty, kil ka
sto łów do mon to wa nia sprzę tu, kil ka miejsc

Okoń Zdzisław wita,
nurkujemy w jeziorze Tarnobrzeskim

Zdzisław. Kierownik jeziora
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par kin go wych i toi toj kę. Na miej scu do -
stęp na jest ma pa atrak cji znaj du ją cych się
w je zio rze, a z pło tu, z du że go ba ne ra, ły -
pie na nas okiem Kie row nik Je zio ra – Okoń
Zdzi sław, miej sco wa atrak cja nur ko wa.
Wstęp do ba zy kosz tu je 20 zł.

Nur ku ją cy ma ją do dys po zy cji po most
(cu mu ją przy nim łód ki, trze ba uwa żać, bo
ta kże sil ni ko we) oraz dwa sto ły po moc ni -

cze. Wej ście jest płyt kie i sze ro kie, gdzieś
tam z bo ku ro sną so bie trzcin ki. Wcho dzi -
my po cząt ko wo po utwar dzo nej pły ta mi
po wierzch ni, po tem za czy na się pia sek i ro -
ślin ki. Wi zu ra w sierp niu by ła cał kiem przy -
jem na, li to ral bo ga ty. Mnie naj bar dziej
roz czu li ła ma skot ka nur ka przy wią za na do
po kła du ka ja ka. Ży cie pod wod ne re pre zen -
to wał Zdzi sław, któ ry przy plą tał się od ra -

zu na nasz wi dok i nie od stą pił już na krok.
Był bar dzo to wa rzy ski, prze pły nął z na mi
ka wał je zio ra, nie strasz ne mu by ły chasz -
cze i mgła przy drzew kach (nie sa mo wi te
miej sce). Tak cie kaw skie go oko nia jesz cze
nie wi dzia łam. Za po znał się z ka mer ką,
przyj rzał się uwa żnie apa ra to wi, za glą dał
nam w oczy przez ma ski, no czad! Pil no -
wał nas przez ca łe nur ko wa nie. Spo tka li -

Banda okonków
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śmy jesz cze tru chło ra ka i ban dę mło dych
okon ków, przy plą tał się też ja kiś szczu pa -
czek, ale Zdzi sław był z na mi ca ły czas.
Przy znam, że to tro chę nie sa mo wi te wra że -
nie...

Głę bo kość je zio ra to 42 me try, cho ciaż
trwa ją po szu ki wa nia i ostat nio uda ło się za -

Maskotka

Tajemniczy las
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lo go wać 43 me try. Zbior nik po wstał w wy -
ni ku za la nia ko pal ni siar ki. Po dob no pier -
wot nie mia ło oko ło 100 me trów głę bo ko ści,
ale po nie waż zbo cza za czę ły się osy py wać,

wy pom po wa no wo dę, spły co no je zio ro i
za la no po now nie. Z pew no ścią jest to in te -
re su ją cy akwen, a ła twość wej ścia do wo -
dy i in fra struk tu ra nur ko wa w po sta ci ba zy

spra wia, że Tar no brze skie mo że być cie ka -
wą al ter na ty wą dla Za krzów ka czy Ko pa -
rek.

Be ata psy che Ci szew ska
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Czę sto za da wa no mi py ta nie o
mo je naj bar dziej emo cjo nu ją ce nur -
ko wa nie. Przez ćwierć wie ku in struk -
tor skiej i nur ko wej ka rie ry uzbie ra ło
się te go tro chę, ale jed no rze czy wi -
ście głę bo ko za pa dło mi w pa mięć.
Opo wiem Pań stwu praw dzi wą hi sto -
rię, któ ra jak są dzę, wy ja śni spra wę.
Pew ne jej szcze gó ły, umo żli wia ją ce
iden ty fi ka cję osób, zo sta ły zmie nio ne,
bo obie ca łem to ro dzi com głów ne go
„bo ha te ra”.

Otóż przy je chał do ba zy sa mo bój ca.
Mia łem ta kie go 18-lat ka na kur sie. Wy -

da wał się nie co dziw ny, nie sia dał z na mi
przy ogni sku, z ni kim się nie przy jaź nił, do
ni ko go się nie od zy wał… Ty po wy in dy wi -
du ali sta, my ślę so bie, lecz prze cież nic w
tym złe go. Na wszel ki jed nak wy pa dek na
nur ko wa nie 20 me tro we, koń czą ce kurs P1,

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Naj bar dziej emo cjo nu ją ce nur ko wa nie
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po sta no wi łem wziąć go me to dą „sam na
sam”. Wsie dli śmy kil ku oso bo wą gru pą na
pon ton i po pły nę li śmy na pio no wą, mar glo -
wą ścia nę na je zio rze (by ło to ład nych pa rę
lat te mu, ma jąc znacz nie mniej sze niż dziś
do świad cze nie po peł nia łem jesz cze ten

błąd, by nur ko wa nia kur so we wy ko ny wać
przy pio no wej ścia nie – już ni gdy po tem nie
od wa ży łem się na to). Wy sa dzi łem eki pę na
brzeg. Mie li śmy po ko lei ubie rać się na
brze gu i z ka żdą pa rą po ko lei nur ko wa łem
na ścian ce, bio rąc so bie jed ne go nur ka po

le wej stro nie, a dru gie go po pra wej. Smut -
ne go in dy wi du ali stę, me to dą sam na sam,
zo sta wi łem so bie na ko niec.

Kie dy przy szła je go ko lej, by łem już po tę -
żnie zmę czo ny i na sy co ny (mi mo ni trok su).

Za nur ko wa li śmy na prze pięk nej ścian ce,
po dziu ra wio nej przez mię tu sy – no po pro -
stu wspa nia łej! I mu szę przy znać, że chy ba
na chwi lę zde kon cen tro wa łem się, bo nasz
bo ha ter zdo łał mnie prze chy trzyć.

Zer wał mi ma skę (w dół na twa rzy, tak że
do dat ko wo wy trą cił mi au to mat z ust) i
uciekł w dół! Z pu stym jac ke tem, wy ko nu -
jąc coś na kształt „scy zo ry ka”, czy li szyb -
kie go za nu rze nia gło wą w dół. Kie dy
prze dmu cha łem ma skę, zo ba czy łem już tyl -
ko czub ki je go moc no pra cu ją cych płetw.
Za nim spu ści łem po wie trze i za czą łem dra -
nia go nić, mi nę ła ko lej na chwi la – w ka -
żdym ra zie, gdy go wresz cie do pa dłem,
by ło już dwa dzie ścia pa rę, pew nie bli żej 30
me trów, a my wciąż pręd ko opa da li śmy.
By ło już bar dzo nie wie le świa tła i wzbi ty
tu man mu łu (bo tam na pół kach pod ścia ną
jest muł, nie ste ty).

Za ata ko wał mnie no żem. Po pro stu wy -
cią gnął nóż i pró bo wał mnie dźgnąć! Wy -
krę ci łem mu rę kę i nóż wy padł. Wte dy
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znów ze rwał mi ma skę i wy trą cił au to mat,
ale już dra nia nie pu ści łem. Wlo kłem go do
gó ry pra cu jąc sil nie płe twa mi, opę dza jąc
się od je go rąk i nie mo gąc na wet do pom -
po wać ka mi zel ki. Nie mia łem też w ustach
au to ma tu ani mo żli wo ści się gnię cia po za -
pas – pod czas wy nu rze nia wy ko ny wa łem
cią gły wy dech. Ma jąc ma skę gdzieś po ni żej
no sa nie mo głem ob ser wo wać wska zań
przy rzą dów, oce nia łem więc pręd kość wy -
nu rze nia na pod sta wie te go jak ro bi się co -
raz ja śniej.

Gdy się wresz cie wy nu rzy li śmy (a trwa ło
to ja kieś 1000 lat), spraw dzi łem czy jest
przy tom ny i czy nie ma krwi w śli nie, po
czym, przy zna ję, pu ści ły mi ner wy. Zer wa -
łem mu ma skę i sprze da łem ta ką pią chę w
nos, że istot nie krwa wić za czął…

Za czą łem go ho lo wać, po tem już sam
za czął pły nąć i tak ja koś do tar li śmy do po -
bli skie go brze gu. Eki pa na brze gu w ogó le
nie za uwa ży ła nic nie zwy kłe go w na szym,
ewi dent nie awa ryj nym, wy nu rze niu (ob ser -
wa tor -chro no me tra ży sta ze brał ode mnie za
to po tem osob ny ochrzan). Nic nie mó wiąc
wró ci li śmy do obo zu, gdzie wzią łem go ścia
na roz mo wę w czte ry oczy. Pierw sze py ta -
nie ja kie mu za da łem brzmia ło:

– Dla cze go chcesz się za bić na mój ra -
chu nek?

On na to, że prze cież nikt nie mógł by
mnie za nic wi nić, bo on jest peł no let ni i
zo sta wił po że gnal ny list. Ja ki list? Ano fak -
tycz nie, zo sta wił w na mio cie list za czy na ją -
cy się od słów „pro szę ni ko go nie wi nić” –
cie ka we z ja kie go har le qu ina to prze pi sał.
Otóż, pro szę Pań stwa, smark ten wy my ślił
so bie, że uciek nie in struk to ro wi i (cy tu ję!)
„zgi nie w nar ko zie azo to wej”.

Za dzwo ni łem do je go ro dzi ców, przy je -
cha li pręd ko (w cią gu kil ku go dzin) i za bra -
li go ra zem z tym li stem.

Ży cie – jak to ży cie – do pi sa ło do spra -
wy swój iro nicz ny ko men tarz. Nie dłu go po -
tem chło pak ten na pi sał w In ter ne cie, że mu
się w ba zie Ac ti ve Di vers nie po do ba ło, bo
Stru gal ski sto su je ka pral skie me to dy. Tak
był ła skaw się wy ra zić. Mia łem na wet przez
chwi lę ocho tę od na leźć go i ka zać zjeść
wy druk te go po stu, ale da łem spo kój. Po la -
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tach wi dzę, że słusz nie. Po lek tu rze ko men -
ta rzy na fo rach in ter ne to wych wi dzę, że
zbyt wie le osób za słu gi wa ło by na ta kie kar -
mie nie…

Na py ta nie –czy nur ko wie ma ją in stynkt
sa mo za cho waw czy i czy on chro ni ich
przed wy pad ka mi – od po wie dzą so bie Pań -
stwo sa mi. Ja do dam tyl ko ty le, że za sa dy
bez pie czeń stwa w mo jej ba zie są bar dzo
su ro we. 

Ka żdy, kto chce wejść do wo dy, mu si po -
wie dzieć z kim, do kąd, jak głę bo ko itd. Mu -
si uczest ni czyć w od pra wie (punk tu al nie na
nią przyjść!) i za po znać się z pro ce du rą
ewa ku acyj ną. Mu si po znać in struk to rów,
zo ba czyć gdzie stoi tlen, wpi sać się do kar -
ty nur ko wań itd.

Sta ran nie spraw dza my upraw nie nia
(wbrew plot kom ho no ru je my wszyst kie fe -
de ra cje – choć oczy wi ście są pro gra my
szko leń gor sze i lep sze), skła dy ze spo łów,
czy stość ga zów, kon fi gu ra cje sprzę tu itd.
Oprócz kon tro li sa mych upraw nień ob ser -
wu je my ta kże, jak się da ny nu rek przy go to -
wu je do wej ścia, jak kon fi gu ru je sprzęt, jak
się ubie ra – po tym wszyst kim do świad czo -
ny szko le nio wiec po zna, czy ten nu rek na -
praw dę skoń czył kurs, czy tyl ko ku pił

gdzieś sam do ku ment, co nie ste ty nie rzad -
ko się zda rza.

Tak jest i ina czej nie bę dzie. Dzię ki tym
me to dom wy ko na li śmy w cią gu ostat nich
pięt na stu lat po nad sie dem dzie siąt ty się cy
bez piecz nych oso bo nur ko wań i jak do tąd
(chwa ła Bo gu) włos ni ko mu z gło wy nie
spadł.

Je śli ktoś nie chce słu chać do świad czo -
ne go za wo dow ca – niech nie słu cha. Ni ko -
mu nie ka żę do mnie przy je żdżać. Oso ba,
któ ra ma ży cze nie nur ko wać me to dą „im -
pre zo wo -ro ken dro lo wo -spon ta nicz ną” i w
kon se kwen cji uto pić się jak kot w wor ku –
ma do te go kon sty tu cyj ne pra wo.

Go rą co pro szę jed nak, by nie ro bi ła te go
w mo im nur ko wi sku, na mój ra chu nek.

To masz Stru gal ski

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

Za miesz czo ne zdję cia są ilu stra cją do ar ty ku -
łu, nie przed sta wia ją opi sy wa nych w nim osób.

Au tor jest in struk to rem nur ko wa nia, a ta kże
ad wo ka tem, dok to rem na uk praw nych, pro wa -
dzi wła sną Kan ce la rię Ad wo kac ką www.ad wo -
kat.stru gal ski.pl. Jest zwo len ni kiem su ro wej,
wy so kiej od po wie dzial no ści or ga ni za to rów
spor tu czy re kre acji za bez pie czeń stwo uczest -
ni ków. W cza sach gdy pro wa dził ba zy nur ko -
we, w pro wa dzo nych przez nie go ba zach w
Pol sce i za gra ni cą, przez bli sko 20 lat ni gdy
nie zda rzył się wy pa dek.
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W związ ku ze spo rym za in te re so -
wa niem star szy mi kon struk cja mi, tym
ra zem po sta no wi łem przy bli żyć pier-
w szy pol ski au to mat o stop niach
roz dzie lo nych. Przy pusz cza łem, że
na pi szę ten ar ty kuł na pod sta wie
ksią żki „Sa mo dziel ne Po wietrz ne
Apa ra ty Nur ko we”, jed nak szczę śli wy
splot zda rzeń spo wo do wał, że mi mo
prze rwy wa ka cyj nej Mu zeum Nur ko -
wa nia by ło otwar te. 

Gdy tam do tar łem, po wcze śniej szym
uzgod nie niu ter mi nu za po śred nic twem FB,
Ka ri na Ko wal ska by ła za ję ta roz mo wą, ale
jed no cze śnie roz dzie la ła dys po zy cje. Jed na
z pań po szu ki wa ła do ku men ta cji do au to -
ma tu P 11 Elf z Za kła dów Me cha ni ki Pre cy -
zyj nej Gdańsk, nie ste ty nie uda ło się jej
od szu kać. Praw do po dob nie jesz cze nie zo -

sta ła od czysz czo na. Pan J. Jan czu ko wicz za -
cho wał oza li dy i prze ka zał Mu zeum, dla te -
go ka żde mu pi szą ce mu o hi sto rii
nur ko wa nia po le cam wi zy tę w tym miej scu.
Do po mo cy przy fo to gra fo wa niu zo stał skie -
ro wa ny na czel ny ser wi sant dr Ma ciej Lip ski,
dzię ki nie mu i je go za so bom mo głem po ka -
zać wie lo kroć wię cej, niż mo żna zo ba czyć

w trak cie mu ze al ne go zwie dza nia. Zgod nie
z fi lo zo fią mu zeum wszyst kie eks po na ty ma -
ją być spraw ne, dla te go są ser wi so wa ne i
na pra wia ne. Oczy wi ście naj le piej, je śli są to
w 100% ory gi na ły, więc ewen tu al ny ser wis
jest prze pro wa dza ny przy uży ciu ory gi nal -
nych czę ści. Tu wy cho dzi ty ta nicz na pra ca
Ka ri ny i współ pra cow ni ków non pro fit.

Automat oddechowy Elf
pierwszy polski automat o stopniach rozdzielonych
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Tak wy glą dał ze staw – jed na bu tla 8l x
150 at usy tu owa na za wo rem w dół. Za wór
po sia dał urzą dze nie re zer wy, czy li przed
zu ży ciem po wie trza od ci nał i za cho wy wał
je go część. Po otwar ciu re zer wy po zo sta -
wał nie wiel ki za pas 20-30 at, nu rek wie -
dział, że to ko niec nur ko wa nia. Otwar cie
re zer wy sy gna li zo wa no zna kiem, któ ry te -
raz ozna cza 50 bar. Był jesz cze je den „Nie
mo gę otwo rzyć re zer wy”. Urzą dze nie re -
zer wy wy szło już z uży cia, w nie któ rych
kra jach jest na wet za ka za ne. 

Bu tla jest umo co wa na do no sza ka po sia -
da ją ce go uprząż umo żli wia ją cą szyb kie
zrzu ce nie. Dru gi sto pień jest na dłu gim wę -
żu, jest też ma no metr, rów nież na wę żu (w
la tach 60. Pol ska nie pro du ko wa ła ma no -
me trów wo dosz czel nych, by ły im por to wa -
ne z Dra eger, ta kie sa me jak w obec nie
pro du ko wa nym sprzę cie dla woj ska.)

Kon struk cja jest wy jąt ko wo pro sta.
Nu rek na bie ra po wie trza do płuc. Mem -

bra na – po sia da ją ca za wór wy de cho wy i
pla sti ko wy sto żek – prze su wa się i od chy la
dźwi gien ki od sie bie. Dźwi gien ki po przez
dru gie, krót kie koń ce od chy la ją za wór
współ bie żny od gniaz da, po ko nu jąc na cisk
sprę ży ny po mniej szo ny o ilo czyn po -

wierzch ni i ci śnie nia mię dzy stop nio we go.
Nu rek wy ko nu je wdech. Po skoń czo nym
wde chu ci śnie nie w dru gim stop niu ro śnie i
od py cha mem bra nę do skraj ne go po ło że -
nia. Za my ka to do pływ po wie trza. Nu rek
ro bi wy dech, od chy la się za wór grzyb ko wy
na mem bra nie i po wie trze wy do sta je się do
wo dy. Au to mat od de cho wy jest wy po sa żo -
ny w przy cisk otwie ra ją cy za wór, któ rym
wy mu sza my otwar cie i wy pływ po wie trza.

Jest to po trzeb ne, je śli mu si my użyć au to -
ma tu pod wo dą, gdy jest za la ny wo dą a my
je ste śmy na wy de chu. 

Tak się cza sem mo że zda rzyć. Wte dy
wkła da my ust nik do ust, na ci ska my i au to -
mat się otwie ra. Na po cząt ku nie ro bi my
wde chu, cze ka my aż opró żni się z wo dy.
Do pie ro jak jest pu sty, ro bi my wol ny
wdech. To zna ne ćwi cze nie nie zbęd ne w
nur ko wa niu.
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Ry su nek pierw sze go stop nia
W trak cie wde chu nur ka ci śnie nie mię -

dzy stop nio we zma la ło, co prze su nę ło
mem bra nę w dół i otwo rzy ło pierw szy sto -
pień re duk cji, zre ali zo wa ny za wo rem prze -
ciw bie żnym. Po pew nym cza sie ci śnie nie
wy rów na ło się i mem bra na wró ci ła do po -
ło że nia neu tral ne go, po ko nu jąc na cisk sprę -
żyn i ró żni ce ci śnień. Tak to dzia ła.
Za nu rza my się, ro śnie ró żni ca ci śnień, au to -
mat sam się otwie ra i wy rów nu je po wsta łe
ró żni ce, nie jest po trzeb na żad na in ge ren -
cja, po pro stu od dy cha my.

Wy pro du ko wa nie ta kie go sprzę tu otwo -

rzy ło nur ko wa nie dla sze ro kie go krę gu nur -
ków (pol ska pro duk cja by ła mi ni mal na, nie
za spo ka ja ła po trzeb, nur ko wa nie roz wi ja ło
się na świe cie.)

Ry su nek przed sta wia au to mat dla stra ża -
ków. Po nie waż po sia da wspól ne ele men ty,
był prze ra bia ny na wer sję nur ko wą, w ksią -
żce mo żna na wet zna leźć roz dział jak to
zro bić. Jak wi dzi my, nie ma za wor ka wy de -
cho we go i przy ci sku, ani otwo rów, że by

po wie trze mo gło się wy do stać. Zo sta ło
zmie nio ne mo co wa nie w za wo rze bu tli z
pla sti ko we go na alu mi nio we, od por niej sze
na uszko dze nia.

Tak mógł by za koń czyć się te mat bez wi -
zy ty w mu zeum...

Na kolejnej stronie zobaczymy jak pre -
zen tu je się wy pie lę gno wa ny w mu zeum Elf.
Usta wi łem dźwi gien ki w po zy cji po ka zu ją -
cej gdzie są i co od cią ga ją. Pierw szy sto pień
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nie po sia da pla sti ko we go kap tur ka, któ ry
utrud niał prze pływ wo dy. Jest wi docz ny
przy zdję ciach pierw sze go stop nia.

Poniżej widać jak  wy glą da wnę trze dru -
gie go stop nia w roz ło że niu. Nie mógł bym

te go po ka zać ja ko zwy kły od wie dza ją cy.
Mem bra na ze sztyw nia ła prze su nię ta w po -
ło że nie „głę bo kie go wde chu”. Obu do wa
jest pla sti ko wa (co by ło pro ble mem, lep sze
by ły te z Sp1)

Zdję cia ele men tów dru gie go stop nia –
mniej roz ło żo ne. Wi docz na jest sprę żyn ka
od przy ci sku, mem bra na w po zy cji neu tral -
nej oraz dźwi gien ki w po zy cji za mknię te go
za wo ru dru gie go stop nia.

Za wór za mknię ty, po zy cja neu tral na.
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Przy głę bo kim wde chu sto żek wsu wał się
głę bo ko, od chy la jąc dźwi gien ki, co moc no
od chy la ło za wór od gniaz da i da wa ło mak -
sy mal ny wy da tek (czy li mak sy mal ny prze -
pływ). Mem bra na w po zy cji neu tral nej, w
pra cu ją cym au to ma cie by ła by roz cią gnię ta.

Tak wy glą da pierw szy sto pień zło żo ny,
bra ku je plom bo wa nia, jest ele ment utrud -
nia ją cy do pływ wo dy do pierw sze go stop -
nia.

Powyżej po prawej strronie wi dzi my roz -
ło żo ną gór ną część pierw sze go stop nia –
jest po kry wa z re gu la cją na ci sku sprę żyn, są
dwie sztu ki na wi nię te w prze ciw ne stro ny,
dla bez pie czeń stwa. Ta kie roz wią za nie sto -

su je do tej po ry Dra eger. Jest też koł pak,
któ ry słu żył do plom bo wa nia, ogra ni czał
prze pływ wo dy, któ ra mo gła ogrzać zim ny
pierw szy sto pień i spo wal nia szyb kość wy -
rów ny wa nia się ci śnień. Wte dy jesz cze nie
mar twio no się za ma rza niem. Po se idon
otwo rzył ostat nio do stęp do tej czę ści, że -
by wo da ła two się wy mie nia ła.

Po lewej zdję cia wnę trza pierw sze go
stop nia, ze spo łu: grzy bek za wo ru, gniaz do
za wo ru. Do zdjęć wy bra łem z ko niecz no -
ści au to mat Mors, po sia da ją cy ta kie sa me
ele men ty jak Elf. Od krę ce nie wy ma ga uży -
cia du żej si ły i spe cjal ne go klu cza, dla te go
nie mo głem roz bie rać eks po na tu.

W środ ko wej czę ści wi dzi my gniaz do
za wo ru i grzy bek za wo ru z ce chą kon tro li



Nuras.info 10/2017

53

tech nicz nej, sprę żyn ka z brą zu fos fo ro we -
go. Grzy bek po sia da sto żko we za koń cze -
nie, tro chę po pra wia to roz dzie le nie stru gi
sprę żo ne go po wie trza. 

Au to mat SP1 – wer sja prze ro bio na na
nur ko wą. Obu do wa du ra lu mi nio wa, wi -
docz ne spa wa nie, by ła od por niej sza me -
cha nicz nie i le piej wy mie nia ła cie pło.

Gór ny gwin to wa ny koł pak na pierw szym
stop niu słu żył do re gu la cji ci śnie nia mię -
dzy stop nio we go, śru bą z na cię ciem i otwo -
rem.
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Wi docz ny za wór wy de cho wy, po kryw ka
z otwo ra mi i przy ci skiem oraz pier ścień
gwin to wa ny za my ka ją cy i do ci ska ją cy
mem bra nę dru gie go stop nia. Rów nież
pierw szy sto pień.

Pro duk cja by ła sta now czo nie wy star cza -
ją ca, więc z or ga ni zo wa nych czę ści (zdo -
by wa nych nie zbyt ofi cjal nie i le gal nie)
skła da no rów nież wła sne wa rian ty. Ten na
przy kład ma pro stą wer sję przy ci sku i prza -

śny cy bant mo cu ją cy wąż śred nie go ci śnie -
nia. W od ró żnie niu od obec nych cza sów
nie by ło wów czas mo żli wo ści ku pie nia
wie lu wy ro bów, któ re są dziś do stęp ne bez
pro ble mu, dla te go kwi tła par ty zanc ka myśl
tech nicz na. Bu tle Fa ser z AP3, łącz nik, no -
szak ty pu Kaj man (pro du cen tem był np. Pan
Rze pec ki), ory gi nal ny, wcze sna wer sja do
Ma ril na był z kom po zy tu szkło epok syd.

Elf był kon struk cją de li kat ną, miał mem -
bra nę o du żym sko ku, bez do bre go pro wa -
dze nia, za wo rek wy de cho wy był ma łej
śred ni cy i wą skie ka na ły dla po wie trza. Wy -
dat ku nie miał du że go, do dat ko wo mięk kie
uszczel nie nia po skrę ce niu po tra fi ły ogra ni -
czyć prze krój dla pły ną ce go po wie trza, do -
dat ko wa kry za. Ta ki pro blem był w
eg zem pla rzu mu ze al nym. Wy bra no ci śnie -
nie mię dzy stop nio we 4-6 at. To ni skie war -
to ści jak na obec ne stan dar dy, ozna cza to
wprost mniej szy wy da tek dla tych sa mych
prze kro jów ka na łów. W la tach 60. pa no wa -
ły in ne ce le i za sa dy pro jek to wa nia sprzę -
tu. Pierw szy sto pień miał grzy bek za wo ru z
cien kim szcze li wem, by ło to roz wią za nie
ra tu ją ce sy tu ację. Grub sze by ło szyb ko
nisz czo ne, cien kie wy trzy my wa ło. Obec nie
pro du ko wa ne au to ma ty od de cho we po sia -
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da ją ob ro to we wę że, przy naj mniej je den, tu
nie by ło ta kiej fa na be rii. Mo żna by ło je dy -
nie w ser wi sie zło żyć sprzęt tak, aby był wy -
god ny dla nur ka, od krę ca jąc po łą cze nia z
uszczel nie niem me tal -me tal, czy li ta kie o
wy so kich mo men tach do krę ca nia.

Re gu la cja w wa run kach po lo wych to od -
krę ca nie lub do krę ca nie koł pa ka gwin to wa -
ne go na pierw szym stop niu, gdy ci śnie nie

by ło zbyt wy so kie, dru gi sto pień za czy nał
sam po da wać po wie trze, dzia łał jak za wór
nad mia ro wy. Jak zmniej sza li śmy na cisk
sprę żyn, to ci śnie nie mię dzy stop nio we ma -
la ło, co da wa ło wzrost opo rów wde chu. Że -
by do brze wy re gu lo wać au to mat
od de cho wy po trzeb na by ła rów nież in ge -
ren cja w dru gi sto pień, tam usta la li śmy ci -
śnie nie, przy któ rym dru gi sto pień bę dzie

się otwie rał, pierw szym stop niem zbli ża li -
śmy się do tej war to ści, nie prze kra cza jąc
jej, zbli że nie się zbyt moc no mo gło bo -
wiem po wo do wać przy ni skich ci śnie niach
w bu tli sa mo czyn ne otwie ra nie się dru gie go
stop nia. Pierw szy sto pień nie był od cią żo -
ny i po zo stał ma ły wpływ ci śnie nia w bu tli
na ci śnie nie mię dzy stop nio we.

Głów na wa da – za ma ła pro duk cja, drob -
na wa da – sła be udo sko na la nie i za ma ła
pro duk cja.

Ryszard Czarnecki

MMaaggaazzyynn  NNuurraass..iinnffoo
ppoobbiieerraannyy  jjeesstt

śśrreeddnniioo  ww  6655000000  eeggzz..,,
nniiee  mmoożżee  zzaabbrraakknnąąćć  

ww  nniimm
TTwwoojjeejj  rreekkllaammyy

kklliikknniijj  ppoo  sszzcczzeeggóółłyy

http://nuras.info/index.php?reklama,28
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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


http://aquatravel.eu/packages/antarktyda/
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Wie lo krot nie sły szę py ta nie: ile luk -
sów ma ta la tar ka? Nie bez po wo -
du pro du cen ci nie po da ją tych
war to ści w spe cy fi ka cjach tech nicz -
nych. Po czę ści spo wo do wa ne jest
to bra kiem jed no rod no ści stru mie nia
świa tła wy cho dzą ce go z la tar ki, brak
tych in for ma cji ma rów nież pod ło że
mar ke tin go we.

Na po czą tek de fi ni cje, we dług Wi ki pe dii:
Luks (lx) okre śla ny jest ja ko oświe tle nie

wy wo ła ne przez rów no mier nie roz ło żo ny
stru mień świetl ny o war to ści rów nej 1lu -
men (lm) pa da ją cy na po wierzch nię 1 m2, a
więc 1 lx = 1 lm / m2.

Na to miast lu men jest to stru mień świetl -
ny wy sła ny w jed nost ko wy kąt bry ło wy
(czy li mie rzą cy je den ste ra dian) przez izo -
tro po we punk to we zród Bo świa tła o świa -
tło ści jed nej kan de li umiesz czo ne w
wierz choł ku te go ką ta.

Re asu mu jąc, z lu me na mi ma my do czy -
nie nia w stru mie niu, któ re go moc za le ży od

świa tło ści źró dła, na to miast z luk sa mi w od -
da le niu od nie go.

Ma to ko lo sal ne zna cze nie w po mia rach
świa tła, w któ rych do dat ko wo prze cho dzi

ono przez opty kę sku pia ją cą.
Przy kła do wo, je śli dwu krot nie zwięk szy -

my od le głość oświe tla ne go obiek tu od źró -
dła, np. la tar ki, to si ła świa tła na nim

Lumenowo-luksowy zawrót głowy
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spad nie czte ro krot nie, czy li dno czy ścian -
ka pod wo dą bę dzie oświe tlo na 4 ra zy go -
rzej z 2 me trów niż z 1 me tra i aby to
zre kom pen so wać, trze ba zwięk szyć moc la -
tar ki czte ro krot nie lub zmniej szyć kąt stru -
mie nia świetl ne go dwu krot nie.

Zmniej sza nie ką ta da je w oświe tle niu
nur ko wym do bre efek ty, bo la tar ka o mo cy
1000 lu me nów mo że mieć teo re tycz nie ty -

le sa mo luk sów co la tar ka 4000 lu me nów.
Nie ste ty spra wa nie jest ta ka pro sta, bar dzo
moc no sku pio ne świa tło nie wie le oświe tla,
a to już jest nie po żą da ne w nur ko wa niu
przy bra ku świa tła na tu ral ne go.

Gdy do da my do te go aspekt nie jed no rod -
no ści stru mie nia świa tła i efekt po świa ty
bocz nej wy stę pu ją cej w mniej szym lub
więk szym stop niu w la tar kach LED, to prze -

wa ga po mia rów w luk sach nie jest tak oczy -
wi sta, jak mo gło by się wy da wać. Okre śle nie
si ły świa tła w lu me nach jest kon tro wer-  syj -
ne głów nie dla te go, że część pro du cen tów
la ta rek po da je moc wy ni ka ją cą z de kla ra cji
pro du cen ta dio dy, a nie rze czy wi stej, na któ -
rą ma ją wpływ do dat ko we czyn ni ki, ta kie jak
tem pe ra tu ra pra cy LED czy prąd za si la nia.

Jak wy glą da spra wa po mia ru w luk sach
do ilo ści lu me nów w od nie sie niu do mo cy
i ką ta świe ce nia przed sta wię na przy kła dzie
trzech la ta rek Mi ran da.

Do po mia rów uży to cer ty fi ko wa ne go
luk so mie rza So nel, ta be la po ni żej przed sta -
wia od chył ki od wska za nia wzor co we go.

Po miar prze pro wa dzo no na plan szy usta -
wio nej w od le gło ści 1 m od czo ła la tar ki w
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czte rech po zy cjach: cen trum świa tła oraz w
od da le niu od cen trum ko lej no o 30 cm, 60
cm i 90 cm.

Nie prze pro wa dzo no po mia rów, gdy la -
tar ka znaj du je się w więk szej od le gło ści od

plan szy z uwa gi na to, że wy ni ki są prze wi -
dy wal ne zgod nie z za sa dą zmniej sza nia ilo -
ści świa tła wraz z od da le niem od źró dła.

Na po czą tek Mi ran da 7280 o mo cy elek -
trycz nej 70 W i za de kla ro wa nych 8300 lu -

me nów przy tem pe ra tu rze 85OC, któ rej to
le dy la tar ki w śro do wi sku wod nym nie
prze kra cza ją. 

Opty ka sku pia do 14 stop ni. Po miar luk -
so mie rzem z od le gło ści 1 m w cen trum stru -
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mie nia – 35700 lx, a 30 cm od cen trum wy -
no si 6600 lx, da lej 60 cm – 400 lx, 90 cm –
139 lx.

Na stęp nie Mi ran da XHP70 o mo cy elek -
trycz nej 32 W i 4000 lu me nów. Opty ka
sku pia do 10 stop ni. Po miar luk so mie rzem
z od le gło ści 1 m w cen trum stru mie nia wy -
no si 18 000 lx, a 30 cm od cen trum – 1200
lx, 60 cm – 240, 90 cm – 67 lx.

Ostat nia z po rów ny wa nych la ta rek – Mi -
ran da HIT o mo cy elek trycz nej 32 W i 4000
lu me nów. Opty ka sku pia do 8 stop ni. Po miar
luk so mie rzem z od le gło ści 1 m w cen trum

stru mie nia wy no si 80 400 lx, 30 cm od cen -
trum – 540 lx, 60 cm – 113 lx, 90 cm – 30 lx.

Prze pro wa dzo ne po mia ry ja sno uwi -
dacz nia ją za le żność ilo ści luk sów do ką ta
świe ce nia la tar ki, ale wy ni ka z nich, że
świa tło wy cho dzą ce z la tar ki nie jest rów -
no mier ne, bar dzo wa żne jest rów nież roz -
ło że nie i ilość po świa ty bocz nej nie
mie rzo nej przez pro du cen tów. Mi ran da
HIT i XHP70 ma ją tę sa mą moc 4000 lu me -
nów, ale in ne sku pie nie, ró żni ca wy no si je -
dy nie 2 stop nie i nie su ge ru je tak du żych
zmian. 

Jed nak gdy przyj rzy my się po mia rom w
od da le niu od cen trum zo ba czy my, że Mi -
ran da XHP 70 ma bar dziej

rów no mier nie roz ło żo ny stru mień, 30
cm od środ ka jest po nad 2 ra zy wię cej świa -
tła niż w Mi ran dzie HIT, któ ra w cen trum
po nad czte ro krot nie prze bi ja ilo ścią luk sów
Mi ran dę XHP70 o tej sa mej mo cy 4000 lu -
me nów.

Co cie ka we, Mi ran da 7280, po mi mo pra -
wie dwu krot nie więk szej mo cy, nie po ko -
na ła Mi ran dy HIT w ilo ści luk sów w
cen trum. Je śli więc wy bór la tar ki miał by
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być do ko ny wa ny w opar ciu o po da ną war -
tość luk sów, to sła biej wy pa da Mi ran da
7280. W rze czy wi sto ści, bio rąc pod uwa gę
wra że nia z nur ko wa nia, klien ci naj czę ściej
wy bie ra ją wła śnie tę la tar kę, co do wo dzi,
że lu me ny ma ją ko lo sal ne zna cze nie.
Szcze gól nie w roz sze rzo nej funk cjo nal no -
ści Mi ran dy 7280 ja ko lam py do świe tla ją -
cej fo to -vi deo, gdzie po wy ję ciu opty ki
sku pia ją cej i świe ce niu ,,go ły mi le da mi”
po trze ba na praw dę du żo mo cy, lu me nów
na wyj ściu, aby w sze ro kim stru mie niu
świa tła 140° po zo sta ła wy star cza ją ca war -
tość luk sów.

Z dru giej stro ny luk so wo -lu me no we go
za wro tu gło wy ma my Mi ran dę HIT. Zde cy -
do wa ne go li de ra prze pro wa dzo nych po -
mia rów, chęt nie wy bie ra ną przez nur ków,
dla któ rych wa żne są wa lo ry ko mu ni ka cyj -
ne świa tłem.

Do dat ko wo jej zim na bar wa 6500 K le -
piej prze bi ja ją ca się przez męt ne wo dy
spra wia, że wy bór dla nich jest oczy wi sty.
Aspekt tem pe ra tu ry barw nej świa tła w nur -
ko wa niu jest nie zwy kle in te re su ją cy i war ty
osob ne go opra co wa nia.

Kuba Cieślak

kuba@4divers.pl

http://www.okazjanapomaganie.org
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CENTRUM NURKOWE CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a

40-570 Katowice

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

tel. kom. Paweł: 602 619 807

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl

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

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

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

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

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

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.hydrozagadka.pl
http://www.lofoten-diving.com
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Z dna do Pa ła cu
W ubie głym ro ku w je zio rze Draw sko so -

na ry szcze ciń skiej Aka de mii Mor skiej zlo -
ka li zo wa ły wrak ło dzi. W ra mach „Mi sji
Siem czy no” kil ku dzie się cio let nią łaj bę nur -
ko wie ochot ni cy pod nie śli z Za to ki Hen ry -
kow skiej. Za opie ko wał się nią „Pa łac
Siem czy no”, Part ner Ak cji. Wkrót ce obej -
rzą ją tu ry ści.

– W ubie głym ty go dniu skoń czy li śmy
kon ser wa cję ło dzi. Po le ga ła ona na za bez -
pie cze niu spe cjal ny mi, na tu ral ny mi im pre -
gna ta mi, któ re za ha mo wa ły dal szą
de gra da cję i za bez pie czy ły wrak na przy -
szłość. Jed nak ło dzi nie od bu do wa li śmy
uwa ża jąc, że ta ka wła śnie jak te raz sta no -
wić bę dzie więk szą atrak cję tu ry stycz ną.
Nie ba wem prze wie zie my ją do Siem czy na,
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gdzie zo sta nie udo stęp nio na tu ry stom i
zwie dza ją cym Pa łac – re la cjo nu je pod ję te
dzia ła nia Ro bert A. Dy du ła ze Sto wa rzy sze -
nia Hen ry kow skie go w Siem czy nie.

Re no wa cję ło dzi na swój koszt za de kla ro -
wał Sta ro ście Draw skie mu Sta ni sła wo wi Ku -
czyń skie mu współ wła ści ciel „Pa ła cu Siem czy -
no” Bog dan An dziak, tuż po jej wy do by ciu.

Głę bo kość Za to ki Hen ry kow skiej (zwa -
nej też Siem czyń ską) do cho dzi do 30 me -
trów. Przy po mi na ją cej fiord tej czę ści
je zio ra Draw sko uro ku do da ją dwie wy sep -
ki o wdzięcz nych na zwach Le lum i Po le -
lum. Swo ją na zwę za wdzię cza wsi
Siem czy no (no szą cej wcze śniej na zwę
Hen ry ko wo) po ło żo nej w koń cu za to ki.

W ubie głym ro ku „Pa łac Siem czy no”
Podziemia odsłonięte po burzy
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spon so ro wał noc le gi wszyst kich uczest ni -
ków „Mi sji Siem czy no”, na to miast Gmi na
Cza pli nek wy na ję ła na ich uży tek sta te czek
„Per koz”.

Przy po mi na my dra ma tycz ny film z wy -
do by cia opi sy wa nej ło dzi z Za to ki Hen ry -
kow skiej przez Szko łę Nur ko wa nia
AN DA tek: http://je zio ro ta jem nic.pl/je zio ro -
-ta jem nic -mi sja -siem czy no -nie bie ska -lodz -
-pod wod na/

Pod wod ne pie cza ry pod 
je zio rem. Czy ist nie je 
po dwój ne dno?

Za pad nię cie się ty tu ło wych pie czar mia -
ło być przy czy ną za to pie nia w je zio rze
Draw sko ko szar woj sko wych dwa wie ki te -
mu. Ist nie nia pod wod nych grot nie mo żna
wy klu czyć. Za gad ką po zo sta je, skąd o nich
mo że wie dzieć miej sco wa lud ność. Co wie -
my w tej spra wie?

O zwień czo nych suk ce sem po szu ki wa -
niach cza pli nec kiej le gen dy – pla cu ćwi -
czeb ne go woj ska, któ ry osu nął się od
je zio ra dwa wie ki te mu – już pi sa li śmy. Ta
le gen da oka za ła się fak tem, choć bra ku je
jed no znacz nych do wo dów na spo sób, w ja -
ki do szło do tych wy da rzeń. Naj praw do po -
dob niej nie cho dzi ło o za pad nię cie się
kre do wej ja ski ni, lecz o osu wi sko grzą skie -
go grun tu, któ ry z ja kichś przy czyn spły nął
po zbo czu na dno je zio ra.

Co na to na ukow cy?
– Nie na tra fio no na do wo dy, któ re po -

twier dza ły by in for ma cję, ja ko by przy czy ną
osu wi ska by ło za pad nię cie się kre do we go
pod ło ża je zio ra – 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). – Ba da nia sej smo aku stycz ne z
wy ko rzy sta niem sub -bot tom pro fi le ra nie
ujaw ni ły jak do tąd ist nie nia pu stych prze -
strze ni czy też ja skiń pod dnem je zio ra, któ -
re by mo żna uznać za „po dwój ne dno”, o
któ rym wciąż krą żą opo wie ści. Nie ozna -
cza to, że nie jest praw do po dob ne ist nie nie
ta kich pu stek – za zna cza na uko wiec. – Je -
zio ro Draw sko znaj du je się w ob rę bie struk -
tu ry geo lo gicz nej okre śla nej ja ko Wał
ku jaw sko – po mor ski, bę dą cej tek to nicz -
nym wy pię trze niem kom plek su skał star sze -
go pod ło ża. W ob rę bie te go kom plek su
znaj du ją się utwo ry wie ku kre do we go i ju -
raj skie go, któ re w wy ni ku prze bie ga ją cych
mi lio ny lat te mu de for ma cji tek to nicz nych
wy stę pu ją na tym ob sza rze sto sun ko wo
płyt ko pod po wierzch nią zie mi (wi dać to na
ry ci nie po ka zu ją cej prze krój geo lo gicz ny).
Wśród utwo rów ju ry spo ty ka się ska ły wa -

Nurek w Zatoce Henrykowskiej



Nuras.info 10/2017

68

pien ne, a więc po dat ne na che micz ną ero -
zję. Kon se kwen cją ta kiej ero zji są zja wi ska
kra so we, ta kie mię dzy in ny mi, jak po wsta -
wa nie w ob rę bie skał wa pien nych ró żnej
wiel ko ści pu stek o cha rak te rze szcze lin, ka -
wern i ja skiń. Po nie waż w pod ło żu osa dów
czwar to rzę do wych bu du ją cych współ cze -
sne dno je zio ra Draw sko wy stę pu ją osa dy
wa pien ne, nie mo żna wy klu czyć, że w ich
ob rę bie mo gą wy stę po wać pu ste prze strze -

nie, mo gą ce stwa rzać wra że nie po dwój ne -
go dna. Py ta nie, skąd miej sco wa lud ność
mo gła by o tym wszyst kim wie dzieć?

Py ta nie o źró dła tej wie dzy mo że być
naj bar dziej in try gu ją cym wąt kiem tej hi sto -
rii…

Do daj my, że in for ma cje o po kła dach
kre dy w oko li cy nie są wy ssa ne z pal ca. Na
znaj du ją cej się na Draw sku wy spie Bie la -
wie, pią tej co do wiel ko ści wy spie śród lą -

do wej w Pol sce, eks plo ato wa no kie dyś zło -
ża bia łej kre dy je zior nej. Stąd po cho dzi jej
na zwa.

Prze krój geo lo gicz ny – je zio ro Draw sko i
oko li ce. Ryc. po cho dzi z art. dr A. Osad -
czu ka („Ma ga zyn Nur ko wa nie”, 12/2010).

O sekretach historii na plebanii
W po nie dzia łek 18 wrze śnia 2017 r. or -

ga ni za tor Ak cji „Je zio ro Ta jem nic” Sta ro sta
Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski spo tkał się
wraz z eki pą Ak cji z no wym Pro bosz czem
Pa ra fii Cza pli nek ks. dr. Jac kiem Bra kow -
skim. Jed nym z te ma tów spo tka nia by ła
współ pra ca w za kre sie cie ka wo stek hi sto -
rycz nych zwią za nych z te re nem Pa ra fii.

Naj cie kaw szym z obiek tów jest naj star -
szy za by tek mia stecz ka – Ko ściół św. Trój -
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cy, gdzie wcze śniej miał być za mek Tem -
pla riu szy. Ry ce rze te go za ko nu zna leź li do -
god ne wa run ki funk cjo no wa nia nad
je zio rem Draw sko, gdzie za ło ży li mia sto
Tem pel burg (Cza pli nek od 1945 r.). Wie le
wska zu je na to, że wśród nich był ostat ni
Tem pla riusz. Do spra wy wró ci my.

W mia stecz ku są ta kże in te re su ją ce miej -
sca i nie zwy kłe przed mio ty zwią za ne z Pa -

pie żem Św. Ja nem Paw łem II. Wśród nich
jest dom przy ul. Dłu giej, w któ rym Ka rol
Woj ty ła za trzy my wał się pod czas spły wów
ka ja ko wych Dra wą, nar ty na któ rych uczył
się jeź dzić (znaj du ją się w Izbie Mu ze al nej
przy Ryn ku), czy re li kwia. O nie któ rych z
nich in for ma cje zna leźć mo żna na stro nie
in ter ne to wej pro jek tu http://je zio ro ta jem -
nic.pl/

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

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

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

https://sketchfab.com/models/2c32623034e24b14b5c1ed14ccb65c1d
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Ar ty kuł w „Go ściu Nie dziel nym” do ty -
czą cy nart, na któ rych uczył się jeź dzić Ka -
rol Woj ty ła:
http://we bca che.go ogleu ser con tent.com/se -
arch?q=ca che:tw6qKtSZ K48J:ko sza -
lin.gosc.pl/doc/3456361.Nar ty -swie te go+&
cd=11&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=fi re -
fox -b

Jezioro Drawsko mogło mieć
swojego potwora! (cz. 1)

Zda rza ło się, że ło dzie ry bac kie za miast
cią gnąć sie ci, sa me by ły cią gnię te. Zi mą
spo mię dzy pęk nięć w lo dzie na kil ka se -
kund wy ła nia ło się coś, co nie mo gło być
grzbie tem zwy kłej ry by. Ostat ni raz po twór
dał o so bie znać w po ło wie lat sześć dzie -
sią tych XX wie ku.

– Mój śp. oj ciec Sta ni sław Hoj dys, po -
cho wa ny w Cza plin ku, tra fił tu taj ja ko woj -
sko wy osad nik po de mo bi li za cji w
paź dzier ni ku 1945 ro ku – za czy na opo -

wieść dok tor Je rzy Hoj dys. – Pro wa dził
wraz z żo ną ga bi net sto ma to lo gicz ny w
Cza plin ku. Był jed nym z pierw szych węd -
ka rzy, któ ry ło wił w je zio rze Draw sko ma -
jąc do dys po zy cji ma pę głę bo ko ścio wą.
Ma pę, tzw. po ziom ni ców kę, po zy skał od
Niem ców, któ rzy po zo sta li w mie ście po
przej ściu fron tu. Po mia ry do tej ma py wy -
ko na no pod czas zi my, do ko nu jąc gę stych
na wier ceń w lo do wej sko ru pie i opusz cza -
jąc na dno son dy. Oj ciec miał od nich ta -
kże wy rzeź bio ną trój wy mia ro wą ma pę
je zio ra, za wie ra ją cą wszyst kie pod wod ne
gór ki i wnie sie nia.

Jed na z tych „gó rek”, le żą ca nie opo dal
obec ne go ośrod ka wy po czyn ko we go „Ku -
sy Dwór”, do dziś no si na zwę od je go na -
zwi ska. Miej sce to bo wiem na le ża ło do
ulu bio nych ło wisk te go pio nie ra cza pli nec -
kie go po wo jen ne go że glar stwa. Sta ni sła wa
wi dzia no tam tak czę sto, że miej sce po tocz -
nie ochrzczo no Gór ką Hoj dy sa.

Jak do wia du je my się od Je rze go Hoj dy -
sa, po zo sta ła po woj nie lud ność nie miec ka
trak to wa ła je go oj ca ja ko ko goś w ro dza ju
mę ża za ufa nia. W tam tym cza sie w na pły -
wa ją cych do Cza plin ka pol skich osad ni -
kach pa ła ła chęć po wo jen nej ze msty. Z
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te go po wo du cię żkie po bi cia po zo sta łych
na miej scu Niem ców by ły na po rząd ku
dzien nym. Jed ną z osób, któ ra się za ni mi
wsta wia ła był wła śnie Hoj dys se nior. Tłu -
ma czył, że np. star cy nie mie li wpły wu na
to, że ich kraj upra wiał zbrod ni czą po li ty -
kę, ani nie uczest ni czy li w dzia ła niach wo -
jen nych. Dla cze go więc mie li by po no sić
ich kon se kwen cje? W za mian Niem cy opo -
wia da li mu o ró żnych se kre tach.

O tych wła śnie se kre tach na pi sze my w
ko lej nej czę ści ar ty ku łu.

cdn.

Prze wod nik opro wa dzi 
po tra sie „Je zio ra Ta jem nic”

Wie le osób py ta ło w Cza plin ku o prze -
wod ni ka mo gą ce go opro wa dzić po miej -
scach zwią za nych z Ak cją „Je zio ro
Ta jem nic”, je zio rem Draw sko i oko li cą.
Wkrót ce po ja wią się ta kie oso by.

Po wsta je Szkol ne Biu ro Tu ry stycz ne przy
Ze spo le Szkół Po nad gim na zjal nych w Cza -
plin ku. Ma być otwar te od 2 paź dzier ni ka.
O szcze gó łach po in for mu je my wkrót ce.

Li ceum Ogól no kształ cą ce – przy pusz -
czal na daw na sie dzi ba taj nej jed nost ki
szko le nio wej Krieg sma ri ne, obok śla dy po -

nie miec kiej strzel ni cy, je zio ro Draw sko i
„za to pio ny po li gon”, dom przy ul. Dłu giej,
w któ rym by wał Pa pież oraz Izba Mu ze al na
z nar ta mi, na któ rych uczył się jeź dzić, czy
tzw. „ma ły ko śció łek” wy bu do wa ny w
miej scu, gdzie miał stać za mek Tem pla riu -
szy oraz siem czyń skie pod zie mia – to tyl ko
nie któ re miej sca zwią za ne z Ak cją. Mo żna

o nich opo wia dać go dzi na mi. Kto to zro bi?
Już wkrót ce za da nie bę dzie mo żna zle cić
gru pie wy kwa li fi ko wa nych mło dych prze -
wod ni ków. 

Ucznio wie Tech ni kum Ob słu gi Tu ry -
stycz nej, któ rzy wy szli z ini cja ty wą utwo -
rze nia biu ra de kla ru ją, że bę dzie dzia ła ło w
pra cow ni w bu dyn ku ZSP w Cza plin ku, na

Tu będzie szkolne biuro turystyczne
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ul. Grun waldz kiej 2, w go dzi nach pra cy
szko ły.

Po mysł bę dzie re ali zo wa ny pod kie run -
kiem opie ku na i na uczy cie la Mar ty Gań -
skiej i zaj mie się pro mo cją, po śred nic twem
w sprze da ży usług tu ry stycz nych, a ta kże
in for ma cją tu ry stycz ną re gio nu. W ra mach

pro jek tu ucznio wie bę dą przy go to wy wać
się do ro li pi lo tów i prze wod ni ków, bę dą
pro po no wać ofer ty na ba zie ist nie ją cych
atrak cji tu ry stycz nych, pro mo wać i sto so -
wać do te go ró żne for my dys try bu cji. W
pla nach jest rów nież sprze daż usłu gi prze -
wod ni ka na tra sie „Je zio ra ta jem nic” oraz

in nych, np. „Stra chy na la chy w siem czyń -
skim pa ła cu”.

Pra cow nia tu ry stycz no -geo gra ficz na po -
wsta je w ZSP w Cza plin ku w ra mach pro -
jek tu o na zwie „Bu do wa zin te gro wa ne go
szkol nic twa za wo do we go na te re nie Stre fy
Cen tral nej, po przez wzmoc nie nie spe cja li -
za cji re gio nal nych na ob sza rze po wia tu
draw skie go”, ja ko jed no z dzia łań tzw. kon -
trak tu sa mo rzą do we go dla wo je wódz twa
za chod nio po mor skie go.

Po twór z je zio ra Draw sko,
Krieg sma ri ne 
i nie miec kie se kre ty (cz. 2)

Niem cy, któ rzy po 1945 r. nie ode szli z
Cza plin ka, upa trzy li w po wo jen nym osad -
ni ku i cza pli nec kim au to ry te cie Sta ni sła wie
Hoj dy sie swo je go obroń cę. W za mian zdra -

Jesiotr
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dzi li mu kil ka se kre tów. Jed nym z nich by -
ła in for ma cja, że w bu dyn ku obec ne go Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go przy go to wy wa-
no mło dzież z Hi tler ju gend do słu żby w
Krieg sma ri ne. Dru gim – hi sto ria o po two rze
z je zio ra. Prze kaz ten zna my z ust sy na Sta -
ni sła wa Hoj dy sa – Je rze go.

La ta 20. XX wie ku. Nad je zio rem Draw -
sko mie ści się nie miec ki ośro dek go spo dar -
ki ry bac kiej. Je go sze fem jest oso ba ma ją ca

opi nię „sza lo ne go na ukow ca”. Spro wa dza
do je zio ra na ry bek… ol brzy mie go je sio tra
ostro no se go.

To ry ba do ra sta ją ca do czte rech me trów
dłu go ści i osią ga ją ca na wet 400 ki lo gra -
mów ma sy cia ła. Je den osob nik mo że prze -
żyć na wet 35 lat. Ikra tej ry by zna na jest
ja ko ka wior. Na jej cie le, w tym na czę ści
grzbie to wej, znaj du ją się prze ra ża ją ce kost -
ne na ro śla. Do dat ko wo wi dzia ny od spodu

nie któ rym mo że przy po mi nać ludz ką
twarz.

Teo re tycz nie w je zio rze był ska za ny na
wy gi nię cie bez do stę pu do mor skiej wo dy.
To ry ba jed no cze śnie słod ko - i sło no wod -
na. Więk szość ży cia spę dza w wo dach sło -
nych, a do roz mna ża nia przy stę pu je w
wo dach słod kich. Mło de osob ni ki na stęp -
ne go po ko le nia wra ca ją do wód sło nych.

Tym cza sem na je zio rze Draw sko do cho -
dzić mia ło do bar dzo nie ty po wych sy tu acji,
gdy dwie ło dzie cią gnę ły wspól nie sieć ry -
bac ką, zda rza ło się, że ta sieć za czy na ła
cią gnąć ło dzie. Rze czy wi ście, nur ko wie
opo wia da ją, że na dnie peł no jest ze rwa -
nych sie ci. Dziw ne ob ra zy wi dy wa ne mia -
ły być ta kże zi mą, gdy spod lo du chwi la mi
wy zie ra ło coś o nie ty po wym, upior nym
kształ cie.

Ostat nie ta kie zda rze nia mia ły po noć
miej sce jesz cze w po ło wie lat sześć dzie sią -
tych ubie głe go wie ku. Je śli uznać za praw -
do po dob ną hi po te zę, że kil ka osob ni ków
lub na wet je den przed sta wi ciel je sio tra
ostro no se go urósł do znacz nych roz mia rów
i prze żył kil ka dzie siąt lat, mo że to tłu ma -
czyć dziw ne i nie praw do po dob ne zja wi ska,
któ re da ły po czą tek le gen dzie o po two rze…

Okaz złapany w Rosji w 1924 roku
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Na czar no -bia łym zdję ciu wi docz na
ban de ra Krieg sma ri ne za tknię ta przed bu -
dyn kiem obec ne go LO. To je den z od na le -
zio nych ele men tów hi sto rycz nej ukła dan ki,
któ ry po wo li zda je się po twier dzać miej skie
le gen dy z Cza plin ka. Fo to gra fię od na la zła
Re dak cja Mie sięcz ni ka „Od kryw ca” – Pa -
tro na Me dial ne go Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”
i prze ka za ła nie od płat nie jej or ga ni za to ro -
wi, Sta ro ście Draw skie mu Sta ni sła wo wi Ku -
czyń skie mu.

W Draw sku Po mor skim mo gło
być lot ni sko

Am ba sa dor Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”
Wie sław Pio trow ski po dzie lił się z na mi in -
te re su ją cym zna le zi skiem. Mo że ono wska -
zy wać na ist nie nie lot ni ska w oko li cach
Draw ska Po mor skie go przed 1945 r.

– Pod czas re mon tu bu dyn ku na te re nie
Draw ska Po mor skie go z fra mu gi okien nej
wy pa dły pa pie ry – re la cjo nu je pan Wie -
sław. – We dług mo jej oce ny jest to ksią -

żecz ka za świad cza ją ca o przy na le żno ści do
klu bu szy bow co we go wraz z od cin ka mi
do wo dów wpła ty skła dek.

Do ku men ty nie są wy peł nio ne i ni cze go
nie mo że my po wie dzieć o ich daw nym
wła ści cie lu. Tym nie mniej są w za dzi wia ją -
co do brym sta nie. Zna le zi sko tra fi ło do W.
Pio trow skie go od oso by, któ ra po zo sta je
ano ni mo wa.

W. Pio trow ski trzy ma od na le zio ne do ku men ty
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Być mo że w oko li cach Draw ska Po mor -
skie go przed la ty roz wi ja ło się lot nic two?
Tyl ko gdzie znaj do wał się pas star to wy? Tu
jak zwy kle pro si my o po moc Czy tel ni ków.

Wszel kie in for ma cje pro si my nad sy łać za
po mo cą for mu la rza: http://je zio ro ta jem -
nic.pl/zglos -in for ma cje/

Po twór czy tyl ko złu dze nie?

W Szko cji od lat trwa spór o ist nie nie
słyn ne go Nes sie z je zio ra Loch Ness. Po na -
szej pu bli ka cji o „po two rze” z je zio ra
Draw sko rów nież wy bu chła dys ku sja.

Czy cza pli nec ka hi sto ria o ogrom nym je -
sio trze (lub je sio trach) mo że być opar ta na
złu dze niu optycz nym? Ta kie go zda nia jest

re gio na li sta Zbi gniew Ja nu sza niec z Cza -
plin ka. Zwró cił on uwa gę na frag ment re la -
cji do ty czą cy zi mo wych ob ser wa cji
po two ra. We dług niej „zi mą spo mię dzy
pęk nięć w lo dzie na kil ka se kund wy ła nia -
ło się coś, co nie mo gło być grzbie tem zwy -
kłej ry by.”
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Oto spo strze że nia Pa na Zbi gnie wa, któ re
na de słał na pocz tę elek tro nicz ną Ak cji:

– W cza sie pę ka nia lo dów je zio ro Draw -
sko sta je się sce ne rią wie lu nie co dzien nych
zja wisk. Za czy na się od „lo do we go kon cer -
tu”. Gdy gru ba, nie po kry ta śnie giem sko ru -
pa lo do wa pod wpły wem pro mie ni sło ne-

cz nych za czy na pę kać – ka żde mu pęk nię -
ciu to wa rzy szy spe cy ficz ny od głos. Od gło -
sy te zle wa ją się nie raz w je den cią gły
dźwięk roz cho dzą cy się po je zio rze ni czym
„je zior na mu zy ka”. Jesz cze cie ka wiej ro bi
się, gdy w koń cu zi my po ła ma ne ka wał ki
lo du spy cha ne są przez fa le w kie run ku

brze gu. Ma sa skła da ją ca się z mi lio nów lo -
do wych odłam ków fa lu je, a ka wał ki lo du
ude rza jąc o sie bie wy twa rza ją dźwię ki
przy po mi na ją ce „kon cert dzwon ków”. Zja -
wi sko to za wsze ro bi du że wra że nie na ob -
ser wa to rach, któ rych jest jed nak w po rze
top nie nia lo dów ra czej nie wie lu, bo po go -
da wte dy z re gu ły nie sprzy ja spa ce rom. Je -
że li w ko ły sa nej przez fa le lo do wej ma sie
tkwi nie sio ny przez fa le pień drze wa – od -
sła nia się on co pe wien czas i mo że po bu -
dzać wy obraź nię ob ser wa to rów, któ rzy
za sko cze ni „lo do wą mu zy ką” ze zdzi wie -
niem stwier dza ją, że wśród ro ze dr ga nych
lo do wych czą stek z wo dy wy nu rza się co
pe wien czas coś, co bez wąt pie nia nie jest
ry bą.

Pan Zbi gniew do da je też, że w wy ka zie
naj więk szych oka zów zło wio nych w je zio -
rze Draw sko znaj du ją się m.in. kil ku na sto -
ki lo gra mo we szczu pa ki. Re kord na le ży do
Sta ni sła wa Hoj dy sa z Cza plin ka, któ ry w ro -
ku 1956 zło wił w je zio rze Draw sko szczu -
pa ka o wa dze 19 kg.

Dzię ku je my za tę opi nię. In te re su ją ce by -
ło by zna le zie nie ra cjo nal nej od po wie dzi na
py ta nie, dla cze go zda rza ło się, że ło dzie ry -
bac kie by ły cią gnię te przez sie ci. Spra wę
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osta tecz nie mo gło by wy ja śnić od na le zie nie
szcząt ków draw skie go je sio tra. O „po two -
rze” nie sły chać od po ło wy lat 60. XX wie -
ku.

Zdję cia: Z. Ja nu sza niec

Świet na wi zu ra. 
Przy je żdżaj cie na week end!

Nad je zio ra mi Draw sko i Lu bie nie ma
tło ku. Jest za to do sko na ła przej rzy stość wo -
dy, któ ra z cza sem bę dzie jesz cze wzra stać.
Za pra sza my do od kry wa nia pod wod ne go
świa ta!

NA BI JA NIE BU TLI
Na stro nie in ter ne to wej Ak cji „Je zio ro Ta -

jem nic”, w za kład ce „Wo kół Ak cji” wpro -
wa dzi li śmy ru bry kę „Na bi ja nie bu tli”.
Pu bli ku je my tam in for ma cje o miej scach,
któ re stwa rza ją ta ką mo żli wość. Na ra zie są
trzy: Ba za „OCTO” oraz Cen trum i Szko ła
Nur ko wa nia „Eu fo ria Di ve” w Cza plin ku, a
ta kże Ba za Nur ko wa Ośro dek „Is land
Camp” nad je zio rem Sie ci no w gmi nie Zło -
cie niec. 

Przed przy jaz dem na le ży skon tak to wać
się z ob słu gą i upew nić, że na bi ja nie bu tli
jest mo żli we da ne go dnia.
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Tych, któ rzy nie zo sta li umiesz cze ni na
na szej stro nie, a o któ rych po pro stu nie
wie my, pro si my o kon takt. We wspo mnia -
nej za kład ce zu peł nie bez płat nie znaj dą się
lin ki do wszyst kich miejsc umo żli wia ją cych
na bi ja nie bu tli, a któ re znaj du ją się na te re -
nie po wia tu draw skie go i na je go obrze żach
(w gmi nach przy le głych do gra nic po wia tu).
Za pra sza my do kon tak tu: http://je zio ro ta -
jem nic.pl/zglos -in for ma cje/

SPR ZĘT
Nie zbęd ny sprzęt nur ko wy mo żna na być

w draw skiej fir mie ECN Sys te my Nur ko we
(je den ze Spon so rów na gro dy za „U -Bo ota”
z je zio ra Draw sko).

NOC LE GI
www.po wiat draw ski.pl
PO GO DA NA JE ZIO RACH
www.za gle.po go dyn ka.pl

Wy ciecz ka z dresz czy kiem
ta jem nic

26 wrze śnia 2017 r. dzie ci z Ze spo łu Pla -
có wek Edu ka cyj no -Te ra peu tycz nych w Bo -
bro wie od wie dzi ły cza pli nec kie li ceum.
Gru pę opro wa dził Wie sław Pio trow ski,
Am ba sa dor Ak cji Je zio ro Ta jem nic.

Ce lem wi zy ty by ło za po zna nie dzie ci z

hi sto rią bu dyn ku li ceum i je go oko li cy, któ -
re znaj du ją się w cen trum za in te re so wa nia
Ak cji. Dy rek tor Ze spo łu Szkół Po nad gim na -
zjal nych w Cza plin ku Ro bert Pa trzyń ski
przed sta wił hi sto rię pa tro na – 3 Dy wi zji
Strzel ców Kar pac kich oraz jej szlak bo jo wy,
wy ko rzy stu jąc ką cik pa mię ci pa tro na.

Na stęp nie gru pa prze szła do star szej czę -
ści bu dyn ku, gdzie dzie ci do wie dzia ły się o

związ kach bu dyn ku li ce al ne go z ta jem ni -
czą hi sto rią szko leń ofi ce rów Krig sma ri ne
pod czas II woj ny świa to wej. Na ko niec Pan
Pio trow ski prze ka zał szko le pa miąt ko wą ta -
bli cę z ory gi nal ny mi zdję cia mi i do ku men -
ta mi do ty czą cy mi hi sto rii 3 DSK.

– Mia łem za szczyt go ścić nad je zio rem
Draw sko w Cza plin ku wy cho wan ków Ze -
spo łu Pla có wek Edu ka cyj no -Te ra peu tycz -

http://www.zagle.pogodynka.pl/index.php/pogoda
http://www.powiatdrawski.pl/turystyka/baza-noclegowa/
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nych z Bo bro wa i Draw ska Po mor skie go –
opo wia da Pan Wie sław, któ ry jest wiel kim
mi ło śni kiem hi sto rii re gio nal nej. – Aż ser ce
się ra du je, kie dy wi dać w oczach mło dych
lu dzi chęć do po zna nia drze mią cej hi sto rii
zie mi draw skiej. Pro szę mi uwie rzyć, że hi -
sto ria prze ka za na dziec ku na pod sta wie ob -
ser wa cji w te re nie zo sta nie bar dziej
za ko do wa na od tej, któ ra do cie ra do
uczniów w szkol nych ław kach.

Pa nie Wie sła wie – dzię ku je my!

Szy bow ce nad Draw skiem – cd.
Spo ry od zew wy wo łał nasz ar ty kuł pt.

„W Draw sku Po mor skim mo gło być lot ni -
sko”. Dzię ki te mu hi sto rycz ne śledz two po -
su nę ło się do przo du. Są ró żne tro py.

– Pas star to wy był za prze jaz dem ko le jo -
wym, za Osie kiem w stro nę Wierz cho wa,
po le wej stro nie – na pi sał in ter nau ta Jan Ja -
nek.

To oczy wi ście jest do spraw dze nia. Być
mo że po moc ny w usta le niu daw ne go pa sa
(lub pa sów) oka że się sys tem Li dar, o któ -
rym już pi sa li śmy. Pro si my o nad sy ła nie
Wa szych od kryć w po sta ci print scre enów
(zrzu tów z ekra nu) – tra dy cyj ną dro gą, tzn.

za po mo cą for mu la rza na stro nie in ter ne to -
wej Ak cji w dzia le „Zgłoś in for ma cję”.

Ode zwał się ta kże Ma rek An drzej Hal ter
z War sza wy, od daw na współ pra cu ją cy z
Po wia tem Draw skim:

– W 1959 r. mia łem lą do wać na lot ni sku
Draw sko – tak przy naj mniej to brzmia ło w
ter mi no lo gii lot ni czej. Gdzie ono do kład nie
by ło zlo ka li zo wa ne nie pa mię tam, po nie -
waż w re zul ta cie lą do wa li śmy w Świ dwi -

nie. Wiem tyl ko, że w tym okre sie by ła w
szta bach ka żdej jed nost ki lot ni czej ma pa
1:250 000 z na nie sio ny mi wszyst ki mi lot ni -
ska mi w Pol sce. Na pew no w ar chi wal nej
do ku men ta cji wojsk lot ni czych ta ka ma pa
jest – pi sze Pan Ma rek. – Jed no cze śnie w
mo jej pa mię ci utkwi ło, że ca ła Pol ska by ła
po kry ta sie cią lot nisk w ta ki spo sób, aby
mo żna by ło wy lą do wać awa ryj nie na lot ni -
sku za pa so wym, od le głym o 10-15 km od
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swo je go. Jest lot ni sko od le głe o 8 km na po -
łu dnie od Cza plin ka, a za tem bar dzo praw -
do po dob ne, że w pro mie niu 7-10 km by ło
lot ni sko k/Draw ska. Na le ża ło by się gnąć do
ar chi wum w Mi ro sław cu lub Do wódz twa
Wojsk Lot ni czych. Mó wi my o lot ni sku po -
nie miec kim, a wszyst kie, po za kil ko ma wy -
jąt ka mi, by ły ada pto wa ne dla woj ska.
Są dząc z ukła du pól or nych opto wał bym za

usy tu owa niem pa sa star to we go rów no le gle
do Pro me na dy Pia stow skiej lub dro gi nr
148. Pa mię tać na le ży, że mo że wszyst ko
póź niej zo sta ło za ora ne, bo mo gło być to
lot ni sko tra wia ste, bez pa sa be to no we go. W
owych cza sach sa mo lo ty mo gły „sia dać w
kar to flach, by le by wzdłuż bruzd” (cyt. z in -
struk cji).

Naj bar dziej kon kret ny ślad na de słał jed -
nak Mar cin Ro szak z Za rań ska, któ ry m.in.

uczest ni czył w ró żnych epi zo dach Ak cji:
– Do ku men ty (do ty czą ce szy bow ców –

przyp. red.) mo gą mieć zwią zek z mo im
uko cha nym Za rań skiem i na uczy cie lem
Han sem Ra chem, Jo achi mem Mun chen ber -
giem oraz wzgó rzem Bol len berg. W Za rań -
sku ist niał klub szy bow co wy. Za du żo by
opi sy wać. Wszyst ko znaj dą Pań stwo w nu -
me rze „Dram bur ger Kre is blatt” 1/1975 r.
Ar ty kuł no si ty tuł: „Hans Rach und Jo achim



Nuras.info 10/2017

81

Mun chen berg, pio nie re der Fli ge rei im Kre -
is Dram burg”.

Dzię ku je my za te gło sy. Do Pa na Mar ci -
na wę dru je Cer ty fi kat „JT” z pod pi sem Sta -
ro sty Sta ni sła wa Ku czyń skie go. Wkrót ce
bę dzie my pró bo wa li usta lić wię cej szcze -
gó łów.

Ko lej na fir ma ko rzy sta 
z lo go „Je zio ra Ta jem nic”

Sta ro sta Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski za -
pra sza do bez płat ne go ko rzy sta nia z lo go

Ak cji. Sym bol stał się roz po zna wal ny w ca -
łej Pol sce i po ma ga w biz ne sie, a przy oka -
zji ka żdy, kto go uży wa, pro mu je
Po je zie rze Draw skie.

Nie daw no fir ma STM Spół ka z o.o. z
gmi ny Bę dzi no wy stą pi ła z proś bą o udo -
stęp nie nie lo go, któ re za mie rza wy ko rzy -
stać do pro mo cji nie zwy kle atrak cyj nych
dzia łek na sprze daż, po ło żo nych nad sa -
mym je zio rem Draw sko w oko li cy Za to ki
Pta siej. Jak do wie dzie li śmy się w roz mo wie,
do przy łą cze nia się do Ak cji sze fo stwo fir -

my zo sta ło za chę co ne przez jed ne go z ku -
pu ją cych, któ ry uczest ni czy w Ak cji „Je zio -
ro Ta jem nic”.

– W uro kli wym te re nie Po je zie rza Draw -
skie go nad je zio rem Draw sko, na prze ciw -
ko dzi kiej wy spy w Za to ce Pta siej,
uzbro ili śmy dział ki bu dow la ne wiel ko ści
800m2 i kil ka o więk szym are ale. Dział ki są
uzbro jo ne w me dia: ener gię elek trycz ną,
ka na li za cję od pły wo wą pod łą czo ną do ko -
lek to ra miej skie go oraz wo dę pit ną z sie ci
wo do cią go wej miej skiej – pi szą wła ści cie le
fir my na stro nie in ter ne to wej http://stm -
-grun ty.pl/in dex.html.

O ini cja ty wach pro wa dzo nych przez
STM i na wią zu ją cych do Ak cji z przy jem -
no ścią po in for mu je my.

To oczy wi ście nie je dy ne przed się bior -
stwo, któ re ko rzy sta z lo go „Je zio ra Ta jem -
nic”. Wśród nich są spon so rzy na gro dy za
„U -Bo ota” z je zio ra Draw sko (wy mie nie ni
u do łu stro ny Ak cji). W dwóch lo ka lach ga -
stro no micz nych po da wa ne są da nia na wią -
zu ją ce do Ak cji: re stau ra cja „Sta ry Dra him”
w Sta rym Draw sku po da je pysz ne „U -Bo -
oty”, zaś piz ze ria „Los Ame ri ca nos” w cen -
trum Cza plin ka – piz zę. Re kon struk cja
wa row ni wcze sno śre dnio wiecz nej „Sła wo -



Nuras.info 10/2017

82

gród” w Cza plin ku otwo rzy ła w te wa ka cje
Cen trum In for ma cji o Ak cji. Oprócz wie -
dzy, mo żna tam też na być pa miąt ki opa -
trzo ne cha rak te ry stycz nym lo go z za ry sem
okrę tu pod wod ne go. Lo go wy pa trzy li śmy
też u in ne go spon so ra – Zam ku w Sta rym
Draw sku. Ga dże ty sprze da je rów nież draw -
ska fir ma „Emen”. Z ko lei „Pa łac Siem czy -
no” opa tru je nim swo jej ma te ria ły
re kla mo we.

Eki pa Ak cji pod kre śla, że lo go do stęp ne
jest zu peł nie za dar mo i mo żna je wy ko rzy -
sty wać do ce lów ko mer cyj nych. Wy star czy
zło żyć bar dzo pro sty wnio sek, któ re go wzór
za miesz czo no na stro nie Ak cji, w za kład ce
„AK CJA/ PO BIERZ LO GO/BAN NER”
http://je zio ro ta jem nic.pl/po bierz -lo go/

Po le ca my!

Szy bow ce nad Draw skiem –
roz wią za nie za gad ki!

Za gad ka roz wią za na. Od na le zio ne pod -
czas re mon tu sta rej ka mie ni cy w Draw sku
Po mor skim do ku men ty zwią za ne z szy bow -
nic twem ma ją zwią zek z pa sjo na tem te go
spor tu z po bli skie go Za rań ska i la ta mi dwu -
dzie sty mi XX w. Hi sto rię tę po zna li śmy
dzię ki do cie kli wo ści re gio na li sty Ja ro sła wa
Lesz cze łow skie go.

Ja ro sław Lesz cze łow ski w ksią żce z 2017
r. „Wśród wzgórz, je zior, lin dwur mów i
świę tych ko ni”, w roz dzia le „Hans Rach -
pod nieb ny że glarz”:

Daw na au to stra da mia ła prze ci nać szo sę
pro wa dzą cą do Draw ska Po mor skie go, w
któ rej po bli żu znaj du je się wznie sie nie na -
zy wa ne nie gdyś Sar ran zi ger Berg, czy li Za -
rań ska Gó ra. W po ło wie lat dwu dzie stych
XX w. na uczy cie lem we wsi był Hans Rach,
któ ry uro dził się w miej sco wo ści Psie Gło wy
w po wie cie draw skim. Rach był za fa scy no -
wa ny szy bow nic twem i swą pa sją za ra ził
wie lu swych uczniów. Zbo cza Za rań skiej
Gó ry oka za ły się zna ko mi tym miej scem do
upra wia nia te go spor tu. Na uczy ciel skło nił
wła dze po wia to we do za ku pu sta re go woj -
sko we go ba ra ku, któ ry do tąd stał na po li go -

nie woj sko wym w po bli żu mia stecz ka Czar -
ne (Ham mer ste in). Ba rak ro ze bra no i prze -
nie sio no na Za rań ską Gó rę, gdzie miał
słu żyć ja ko han gar, warsz tat oraz miej sce
noc le gu. 

Do kosz tów tej bu do wy do rzu ci ły się na -
wet wła dze pań stwo we, ar gu men tu jąc, że w
lot nic twie le ży przy szłość Nie miec. Pierw -
szy szy bo wiec zo stał po da ro wa ny przez Nie -
miec ki Zwią zek Lot ni czy (DVB Deut sche
Lu ft fahrt Ver band). We wsi zor ga ni zo wa no
uro czy stość je go po świę ce nia i nada no mu
imię nie miec kie go asa lot nic twa – ba ro na
Man fre da von Rich tho fe na. We dług in nych
re la cji pierw szy ćwi czeb ny szy bo wiec miał
jed nak zo stać skon stru owa ny pod kie run -
kiem Han sa Ra cha w han ga rze na Za rań skiej
Gó rze.
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Szy bo wiec ten miał dość pro stą kon struk -
cję i był wy po sa żo ny w drew nia ny drą żek
ste row ni czy. Pierw szym od wa żnym pi lo tem
był oczy wi ście za rań ski na uczy ciel, któ ry
od był kil ka uda nych lo tów. Ma szy na mia ła
wła ści we ka bi ny, a ubra ny w kask ochron -
ny Hans Rach przy pi nał się pa sa mi do jej
przed niej czę ści. Start był naj bar dziej nie -
bez piecz nym mo men tem. Kil ku uczniów
przy trzy my wa ło szy bo wiec, a do je go
przed niej czę ści za cze pia no gu mo wą li nę.
Dwie in ne gru py ma sze ro wa ły przed ma -
szy ną, na cią ga jąc mo żli wie moc no dwa
koń ce gu mo wej li ny za cze pio nej o przód
szy bow ca. Kie dy na umó wio ny znak ze spół
trzy ma ją cy wy pusz czał ma szy nę, szy bo -
wiec wy la ty wał w gó rę, jak wy strze lo ny z
pro cy. Po wie lu pró bach zor ga ni zo wa no
po kaz lot ni czy dla oko licz nej lud no ści, któ -
ra przy by ła tłum nie, gdyż ten ro dzaj spor tu
był jesz cze bar dzo ma ło zna ny i wzbu dzał
sen sa cję.

Nie ste ty Hans Rach zo stał wkrót ce słu -
żbo wo prze nie sio ny do Łe by, co po ło ży ło
kres za rań skie mu szy bow nic twu. W Łe bie
kon ty nu ował jed nak swo je za in te re so wa nia
i uzy skał zgo dę władz pań stwo wych na or -
ga ni zo wa nie lo tów na wy dmach (dziś Sło -

wiń ski Park Na ro do wy). W uzy ska niu te go
po zwo le nia po śred ni czył wła ści ciel zam ku
w Zło cień cu – Kurt von Grie he im.

3 mar ca 1930 r. pod czas lo tów nad wy -
dma mi za rań ski na uczy ciel zgi nął tra gicz -
nie w wy pad ku szy bow ca. Sta ło się to
pod czas star tu, kie dy gu mo wa li na nie od -
cze pi ła się w po rę od star tu ją ce go sa mo lo -
tu i po cią gnę ła go w dół. Hans Rach zo stał
po cho wa ny na cmen ta rzu w Zło cień cu,
gdyż tam miesz ka ła je go sio stra”.

Ko lej na za gad ka hi sto rycz na wy ja śnio na!
Ksią żka „Wśród wzgórz, je zior, lin dwur -

mów i świę tych ko ni” do stęp na jest m.in. w
in for ma cji tu ry stycz nej oraz Ośrod ku Kul tu -
ry w Draw sku Po mor skim, a ta kże w zło cie -
niec kiej księ gar ni.

O spra wie pi sa li śmy tu taj: http://je zio ro -
ta jem nic.pl/w -draw sku -po mor skim -mo glo -
-byc -lot ni sko/ oraz tu taj: je zio ro ta jem nic.pl

Są pod wod ne źró dła. 
Ra czej chłod ne

Z dna je zio ra Draw sko wy bi ja ją źró dła.
Sfil mo wa no je w po bli żu pla ży miej skiej w
Cza plin ku.

Ujęcie z plaży w Czaplinku

http://jeziorotajemnic.pl/szybowce-nad-drawskiem-c-d
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Już kil ku krot nie Czy tel ni cy zwra ca li uwa -
gę, że w je zio rze Draw sko mo gą być pod -
wod ne źró dła go rą cej wo dy. Jak do tąd nie
uda ło się te go po twier dzić. Tym cza sem na
au ten tycz ne pod wod ne źró dła na tra fio no w
po bli żu cza pli nec kiej pla ży miej skiej. To
dość nie spo ty ka ny i pięk ny wi dok.

Przy po mnij my, że w ubie głym ro ku w
Za to ce Hen ry kow skiej, pod czas „Mi sji
Siem czy no”, Aka de mia Mor ska ze Szcze ci -
na pod czas so na ro wa nia na tra fi ła na oko ło
40-me tro wą ry sę w dnie. Pod czas we ry fi ka -
cji pod wod nej na głę bo ko ści oko ło 30 m
nur ko wie usta li li, że to ro dzaj szcze li ny, z
któ rej wy do by wa się bar dzo zim na wo da.
Zdo ła li obej rzeć je dy nie frag ment te go two -
ru, ze wzglę du na pa nu ją cą tam bar dzo ni -
ską tem pe ra tu rę rzę du je dy nie 3 stop ni
Cel sju sza.

Trud no wy ja śnić, dla cze go jest tam tak
zim no. Nur ko wie, po in stru owa ni przez Da -
riu sza de Lorm (Szko ła Nur ko wa nia AN DA -
tek), po bra li do bu tel ki prób kę wo dy, któ rą
pan Da riusz prze ka zał Sta ro ście Draw skie -
mu Sta ni sła wo wi Ku czyń skie mu. Wkrót ce
w sie dzi bie Sta ro stwa zor ga ni zo wa no spo -
tka nie z Lesz kiem An dru kiań cem, Wi ce dy -
rek to rem Po wia to wej Sta cji Sa ni tar no -Epi -
de mio lo gicz nej w Draw sku Po mor skim. Ce -
lem by ło m.in. omó wie nie spo so bu zba da -
nia za war to ści prób ki, mię dzy in ny mi pod
ką tem za war to ści w wo dzie zdro wot nych
mi ne ra łów. Oka za ło się jed nak, że prób ka
mu si zo stać po bra na do spe cjal ne go po jem -
ni ka, któ ry po sia da SA NE PID i do star czo na
do ba dań nie zwłocz nie, jesz cze te go sa me -
go dnia. Za gad ka po cze ka więc na roz wią -
za nie, aż nur ko wie po wró cą w to miej sce
po now nie.

Gdy by od na le zio no zło ża so lan ko we,
Cza pli nek miał by szan sę zo stać w przy szło -
ści uzdro wi skiem, po dob nie jak po bli ski
Po łczyn Zdrój.

Po le ca my film: https://www.youtu -
be.com/watch?v=4V21ioY 2168

Film otrzy ma li śmy dzię ki uprzej mo ści
Szko ły Nur ko wa nia AN DA tek.

Cza pli nek Zdrój. 
W po bli żu są so lan ki?

Ta kiej mo żli wo ści nie od rzu ca Ma rek
Zyg munt, dok to rant ze szcze ciń skiej Aka -
de mii Mor skiej, gosz czą cy na Po je zie rzu
Draw skim na za pro sze nie „Pa ła cu Siem czy -
no”, part ne ra Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”.
Gdy by w oko li cach by ły zło ża so lan ko we,
gmi na po dob nie jak są sied ni Po łczyn Zdrój,
mo gła by zo stać uzdro wi skiem.

– Uda ło mi się na wią zać kon takt z Aka -
de mią Gór ni czą w Kra ko wie – in for mu je M.
Zyg munt. – Ana li zu ją oni ma py geo lo gicz -
ne, kar ty otwo rów wiert ni czych oraz po ten -
cjal ną lo ka li za cję ob sza ru do prze pro-
wa dze nia ba dań geo fi zycz nych. Wstęp nie
po wiem, że praw do po dob nie zo sta ną prze -
pro wa dzo ne ba da nia geo fi zycz ne na ob sza -
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rze Siem czy na w ce lu roz po zna nia bu do wy
warstw geo lo gicz nych i okre śle nia czy ta ka
so lan ka mo gła się w nich zgro ma dzić. Nie
jest wy klu czo ne, że bę dą one na wio snę.

Sta ro sta Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski ta -
kże wi dzi w in for ma cji o po ten cjal nych zło -
żach so lan ko wych wiel ką szan sę dla
re gio nu.

– Wy obra żam so bie, że w Cza plin ku mo -
gła by po wstać ca ła dziel ni ca tu ry stycz na w
oko li cach je zio ra Draw sko, po dob nie jak to
jest w Ko ło brze gu. W ta kiej dziel ni cy są ca -
ło rocz ne ho te le ze SPA i ba se na mi, czy kor -
ta mi i miej sca mi roz ryw ki dla ca łych
ro dzin. Dziel ni ca te go ro dza ju da wa ła by
pra cę wie lu oso bom bez wzglę du na kwa li -
fi ka cje i od dzia ły wa ła na są sied nie gmi ny
po wia tu. Je że li ist nie ją szan se na roz wój,
po win ni śmy z nich ko rzy stać. W prze ciw -
nym ra zie po głę bi się na sza mar gi na li za cja,
a już nie tyl ko mło dzi lu dzie bę dą na dal
stąd od pły wać. Kto za tem bę dzie bu do wał
przy szłość re gio nu? – py ta re to rycz nie Sta -
ro sta Ku czyń ski.

Aby spraw dzić praw do po do bień stwo
wy stę po wa nia so la nek, Sta ro sta wy słał pi -
smo z za py ta niem o ewen tu al ne wy ni ki ba -
dań w prze szło ści do Pań stwo we go

In sty tu tu Geo lo gicz ne go. Na od po wiedź
cze ka my.

Wła ści wo ści po łczyń skiej so lan ki:
http://uzdro wi sko -po lczyn.pl/so lan ka

Klą twa Tem pla riu szy 
i pią tek trzy na ste go

Cza pli nek to daw ny Tem pel burg, za ło żo -
ny przez za kon Tem pla riu szy. Skąd wzię ła
się le gen dar na klą twa te go za ko nu i co ma
wspól ne go z piąt kiem trzy na ste go?

– Pa pie żu Kle men sie, ry ce rzu Wil hel mie,
kró lu Fi li pie! Za nim rok mi nie, po wo łu ję
was przed sąd Bo ży po spra wie dli wą ka rę.
Prze klę ci! Wszy scy prze klę ci po trzy na ste
po ko le nie wa sze go ro du!

We dług prze ka zów, by ły to osta nie sło -
wa Ja ku ba de Mo lay’a, wiel kie go mi strza
za ko nu tem pla riu szy, pod czas wy ko ny wa -
nia na nim eg ze ku cji – spa le nia na sto sie na
jed nej z wysp Se kwa ny. Skie ro wał je do
trzech osób, któ re naj bar dziej przy czy ni ły
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się do li kwi da cji Za ko nu. W mie siąc po eg -
ze ku cji umie ra w Awi nio nie pa pież Kle -
mens, wkrót ce po nim ry cerz Wil helm de
No ga ret – Stra żnik Pie czę ci, któ re mu przy -
pi sy wa na jest in spi ra cja tych wy da rzeń. Na -
stęp nie w li sto pa dzie te go sa me go ro ku
od cho dzi Fi lip IV Pięk ny. Prze po wied nia się
speł nia.

Ja ki był jej po czą tek? Wła śnie w ty tu ło -
wy pią tek, trzy na ste go paź dzier ni ka 1307
ro ku, król Fran cji Fi lip Pięk ny prze pro wa -
dził zma so wa ną ak cję aresz to wań człon -
ków Za ko nu Ubo gich Ry ce rzy Chry stu sa i
Świą ty ni Sa lo mo na (z łac. Fra tes Mi li tiae
Tem pli, Pau pe res Com mi li to nes Chri sti
Tem pli que Sa lo mo nis). Na zwa no ich Tem -
pla riu sza mi, od sie dzi by w po bli żu świą ty -
ni, czy li tem plum.

Mo nar cha wy su nął naj cię ższe oska rże -
nia, w tym o he re zję, so do mię i bał wo -
chwal stwo. Na praw dę jed nak, był u nich
ogrom nie za dłu żo ny i chciał się po zbyć
wie rzy cie li. Sa me aresz to wa nia prze pro wa -
dzo no z ze gar mi strzow ską pre cy zją. Do lo -
chów tra fi li o jed nej go dzi nie wszy scy
prze by wa ją cy na te ry to rium Fran cji bra cia,
wraz z ostat nim Wiel kim Mi strzem. Urzę du -
ją cy w Avi nio nie, za le żny od Fi li pa, Pa pież

Kle mens V, w 1312 r. roz wią zał za kon.
Znacz nej czę ści ma jąt ku Tem pla riu szy ni gdy
jed nak nie od na le zio no. W świe tle naj now -
szych ba dań za rzu ty wy su nię te przez fran cu -
skie go kró la i je go lu dzi wo bec za kon ni ków
by ły mi sty fi ka cją, jed nym z pierw szych pro -
ce sów po li tycz nych na świe cie.

To wła śnie z tych wy da rzeń wzię ło się
prze ko na nie o pe cho wo ści tej cha rak te ry -

stycz nej da ty – pią tek trzy na ste go. Mo że
ona w cią gu jed ne go ro ku przy paść co naj -
mniej raz, a mak sy mal nie trzy.

In te re su ją ce wia do mo ści o po by cie Tem -
pla riu szy w Cza plin ku mo żna zdo być pod -
czas wi zy ty u Part ne ra Ak cji „Je zio ro
Ta jem nic” – re kon struk cji wa row ni wcze -
sno śre dnio wiecz nej o na zwie „Sła wo gród”.
http://www.sla wo grod.eu/cms/
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Je zio ro Lu bie i 16 po łu dnik
Cie ka wost ka: przez je zio ro Lu bie (gm.

Zło cie niec) prze bie ga 16 po łu dnik. Prze ci -
na po wiat draw ski nie mal na pół i prze bie -
ga 100 me trów od je go środ ka.

Szes na sty po łu dnik wie dzie przez te ren
po wia tu, pa trząc od pół no cy, w oko li cach

Szczy cien ka, Do bro sła wia, Sie ci na, po -
przez Zło cie niec, oko li ce Staw na i Li sów -
ko, nad je zio rem Lu bie. Da lej wcho dzi na
te ren są sied niej gmi ny Mi ro sła wiec.

Co cie ka we, szes na sty po łu dnik prze bie -
ga za le d wie o 100 me trów od miej sca bę -
dą ce go Środ kiem Po wia tu Draw skie go,
któ re znaj du je się w gmi nie Zło cie niec, w
oko li cach Staw na. To punkt, któ ry sta no wi
ma te ma tycz nie ob li czo ny śro dek po wia tu,
gdzie na pa miąt kę w li sto pa dzie 2014 ro ku
po sta wio no gra ni to wy słup o wa dze 1000

kg. Na je go gó rze znaj du je się tzw. „ró ża
wia trów”, pre cy zyj nie wska zu ją ca stro ny
świa ta. Pod ka mie niem umiesz czo na zo sta -
ła kap su ła cza su za wie ra ją ca m.in. akt erek -
cyj ny. W tym miej scu zbu do wa no rów nież
geo de zyj ne sta no wi sko edu ka cyj ne oraz
wie żę trian gu la cyj ną – wi do ko wą. Miej sce
to zo sta ło atrak cją lo kal nej tu ry sty ki pie szej
i ro we ro wej. W po bli żu mo żna też sko rzy -
stać z ław ki i sto łu.

War to wspo mnieć, że Gmi na Zło cie niec
od trzech lat or ga ni zu je Fe sti wal Pod ró żni -

Śro dek po wia tu draw skie go w oko li cy Staw na. Sto me trów da lej wie dzie 16 po łu dnik.
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czy 16 Po łu dnik z udzia łem gwiazd me -
diów. Je go stro na in ter ne to wa to:
http://16po lud nik.com.pl/pod su mo wa nie -3-
fe sti wa lu -pod roz ni cze go -16-po lud nik/

Na pół no cy Pol ski 16 po łu dnik za czy na
bieg w po bli żu miej sco wo ści Chło py.
Ozna czo no go gła zem o wy so ko ści 2,3 m i
wa dze po nad 5 ton. Sta no wi lo kal ną atrak -
cję tu ry stycz ną. Po łu dnik geo gra ficz ny to li -
nia na po wierzch ni Zie mi, któ ra łą czy
bie gu ny, ma ją ca dłu gość ok. 20 tys. km,
wy zna cza ją ca kie ru nek pół noc -po łu dnie i

prze ci na ją ca pro sto pa dle rów nik. Ża den z
po łu dni ków nie jest szcze gól nie wy ró żnio -
ny, jed nak za po cząt ko wy przy ję to ten
prze cho dzą cy przez ob ser wa to rium w Gre -
en wich.

Ge nius Lo ci (Duch Miej sca)
Wy ko rzy staj my bo ga tą prze szłość na szej

zie mi do jej pro mo cji, z ko rzy ścią dla
wszyst kich. Ujaw nij my – dla sie bie i in nych
– ta jem ni ce skry te w tej nie spo ty ka nej gdzie

in dziej mno go ści sta ro żyt nych osad, gro -
dów i kur ha nów – na ma wia pa sjo nat hi sto -
rii z Draw ska Po mor skie go Eu ge niusz
Pie ce wicz, uczest nik Ak cji „Je zio ro Ta jem -
nic”.

Te go miej sca na na szej zie mi draw skiej,
nad któ rą do współ cze snych cza sów uno si
się duch pierw szych za ło ży cie li na szej pań -
stwo wo ści, Bo le sła wa Chro bre go i Bo le sła -
wa Krzy wo uste go.

Du chy zbroj nych mę żów, prze mie rza ją -
cych na szą zie mię w mar szu na Ko ło brzeg

Kamienne kręgi badane w Plawnie przez Muzeum w Koszalinie.                                                              fot. Muzeum w Koszalinie
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w eks pan sji mło de go pań stwa pol skie go na
Po mo rze. To u nas znaj du je się cen trum tej
eks pan sji. Ob cu ją tu z na mi rów nież du chy
wa lecz nych Wi kin gów przy by łych zza mo -
rza.

Wcze śniej (na prze ło mie ery) go ści li śmy
u sie bie ple mio na Go tów, po grom ców po -
tę gi Ce sar stwa Rzym skie go. Opusz cza jąc
na szą zie mię po zo sta wi li tu w licz nych kur -
ha nach (nie ma ją cych od po wied ni ka w kra -
ju) swo ich bo ha te rów i wo dzów
ple mien nych. Prze mie rzy li nasz kraj uko -
sem, znoj nym mar szem przez od wiecz ną
pusz czę, gó ry i wo dy. Osie dli li się na wy -
brze żu Mo rza Czar ne go, w „kra inie mle -
kiem i mio dem pły ną cej”. Tu przy ję li na
sie bie fu rię ude rze nia dzi kich hord Hu nów
zza ural skich ste pów. Nie zdzie rży li prze -
wa gi. Cof nę li się i opar li o ostrza dzid i mie -
czy le gio nów rzym skich. Od wró ci li się i w
wiel kiej bi twie pod Ad ria no po lem (dzi siej -
sza Tur cja po stro nie eu ro pej skiej), w 378
ro ku n.e., po ko na li nie zwy cię żo ną do tąd
po tę gę. W bi twie tej śmierć po niósł ce sarz
rzym ski Wa lens. Zwa li się wów czas Wi zy -
go ta mi. Sta ło się to po cząt kiem upad ku
wiel kie go Im pe rium Rzym skie go.

Ob cu ją tu rów nież z na mi du chy na -

szych przod ków z ery pa le oli tu, me zo li tu i
neo li tu. W swo ich wę drów kach po zie mi
draw skiej czę sto tra fiam na śla dy ich po by -
tu, znaj du jąc pry mi tyw ne na rzę dzia krze -
mien ne i ka mien ne ja ki mi się po słu gi wa li.
Na pła sko wy żu oto czo nym me an drem rze -
ki Dra wy, na wschód od Draw ska Po mor -
skie go, tra fi łem na nie zwy kłą mno gość tych
ar te fak tów. Prze ka za łem je pa ni ar che olog,
uzy sku jąc obiet ni cę na uko we go opra co wa -
nia zna le zisk na Uni wer sy te cie Po znań -
skim. Po kil ku mie sią cach otrzy ma łem
prze pro si ny z po wo du ich za gi nię cia.

Jesz cze wcze śniej (100 ty się cy lat te mu)
go ści li śmy tu swo ich da le kich po bra tym -
ców – ne an der tal czy ków, zmu szo nych do
cof nię cia się na po łu dnie przed po stę pu ją -
cym z pół no cy wiel kim wład cą z po lar nej
kra iny, któ ry gło wę swo ją wy wy ższył po nad
ob ło ki a sto pę swą oparł o dno Bał ty ku i
Mo rza Pół noc ne go. Kil ka na ście ty się cy lat
te mu skoń czył swo je pa no wa nie, po kry wa -
jąc na szą zie mię ru mo wi skiem na wy so ko -
ści na szej draw skiej wie ży ko ściel nej. Dno
je zio ra Draw sko w miej scu je go naj więk -
szej głę bi mo że sta no wić po ziom, po któ -
rym on giś stą pa li na si pra przod ko wie. Po
je go od wro cie nie wró ci li już pier wot ni

miesz kań cy tej zie mi. Za pew ne po bra ta li -
śmy się z ni mi, o czym za świad cza kil ka
pro cent ich ge nów, któ re no si my w so bie.
Pew nie dla te go też współ cze śnie po za ży -
ciu wy sko ko we go trun ku cza sa mi wy da je -
my z sie bie ta kie – uhu! uhu!

Eu ge niusz Pie ce wicz

PS Eu ge niusz Pie ce wicz z Draw ska Po -
mor skie go to spo łecz nik, pa sjo nat hi sto rii,
Za słu żo ny dla Gmi ny Draw sko Po mor skie.
Współ pra co wał m.in. z IPN oraz wie lo ma
ar che olo ga mi.

Pa miąt ka z Mo cą. Re li kwia
Pa pie ża, św. Ja na Paw ła II 
jest w Cza plin ku!

O związ kach Ka ro la Woj ty ły z Cza plin -
kiem, pa miąt kach po Nim oraz spły wach ka -
ja ko wych Dra wą już pi sa li śmy. Na miej scu
jest też in na wspa nia ła pa miąt ka – re li kwia.
Re li kwie JPII spra wi ły już wie le cu dów.

Pi sze Ksiądz Ja cek Bra kow ski, sdb Pro -
boszcz Pa ra fii pw. Świę tej Trój cy w Cza -
plin ku:

– Spro wa dze nie re li kwii św. Ja na Paw ła II
do Cza plin ka po prze dzi ły dłu gie przy go to -
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wa nia. Ini cja to rem po zy ska nia dla kul tu w
Pa ra fii pw. .Świę tej Trój cy w Cza plin ku
frag men tu do cze snych szcząt ków pol skie -
go pa pie ża do Cza plin ka był ów cze sny pro -
boszcz, ks. Mi ro sław Kur kie wicz. Na tu ral-
nie ode bra nie sa mych re li kwii po prze dzo -
ne by ło za ła twie niem prze wi dzia nych w ta -
kich przy pad kach for mal no ści. Na stęp nie
ufun do wa no re li kwiarz oraz przy go to wa no

pro gram prze bie gu uro czy sto ści in sta la cji
re li kwii w cza pli nec kiej pa ra fii. 19 paź -
dzier ni ka 2015 ro ku ks. Mi ro sław Kur kie -
wicz wraz z przed sta wi cie la mi Pa ra fian,
pań stwem Elżbie tą i To ma szem Ru ma ka mi,
ode bra li re li kwie w kra kow skiej ku rii z rąk
ks. kard. Sta ni sła wa Dzi wi sza. Uro czy ste
wpro wa dze nie re li kwii św. Ja na Paw ła II do
świą ty ni pa ra fial nej w Cza plin ku od by ło się

22 paź dzier ni ka 2015 r. Uro czy sty or szak
pro ce syj ny wy ru szył spod ko ścio ła pa ra fial -
ne go pw. Świę tej Trój cy do ko ścio ła po -
moc ni cze go pw. Pod wy ższe nia Krzy ża
Świę te go. Uro czy sto ściom prze wod ni czył
J.E. bp. Pa weł Cie ślik.

Obec nie re li kwie znaj du ją się w świą ty -
ni pw. Pod wy ższe nia Krzy ża Świę te go w

Okolice pomnika Papieża JPII nad Jeziorem Drawsko
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Cza plin ku i wy sta wio ne są do pu blicz nej
ad o ra cji, dzię ki cze mu wier ni mo gą w spo -
sób szcze gól ny przy zy wać orę dow nic twa
Świę te go w oso bi stych po trze bach. Ka żde -
go 22 dnia mie sią ca w cza pli nec kiej pa ra fii
ob cho dzo ne jest mie sięcz ne wspo mnie nie
św. Ja na Paw ła II po łą czo ne z od da niem
czci świę te mu po przez uca ło wa nie re li kwii.

Te go sa me go dnia o godz. 21.00 wier ni
spo ty ka ją się przy fi gu rze Świę te go nad
brze giem draw skie go je zio ra na mo dli twie
pod czas Ape lu Ja sno gór skie go. Ser decz nie
za pra sza my do Cza plin ka na msze św. oraz
wie czor ny Apel Ja sno gór ski przy fi gu rze św.
Ja na Paw ła II nad je zio rem Draw sko.

„Mar sjań ska Twarz” 
nad je zio rem Draw sko!

Czym jest ta jem ni cza struk tu ra znad je zio -
ra Draw sko, w po bli żu Siem czy na w gmi nie
Cza pli nek? Za ska ku ją ce zna le zi sko do ko na -
ne zo sta ło przy po mo cy sys te mu LI DAR.

Nie daw no ape lo wa li śmy do Czy tel ni ków
o nad sy ła nie cie ka wo stek mo żli wych do
od kry cia dzię ki tech ni ce la se ro we go ska no -
wa nia grun tu. O tym, jak to zro bić „zza
biur ka”, pi sa li śmy nie daw no w ar ty ku le
„Zo stań od kryw cą z Li da rem”.

Ma my pierw szy efekt: zdję cie uzy ska ne
z sys te mu ska nin gu la se ro we go LI DAR –
znad je zio ra Draw sko – do złu dze nia przy -
po mi na sfo to gra fo wa ną 25 lip ca 1976 ro ku
przez son dę ko smicz ną Vi king 1 struk tu rę,
któ rą świa to we me dia na zwa ły „Mar sjań ską
Twa rzą”. Póź niej sze zdję cia wy ko na ne z
or bi te ra MARS Glo bal Su rvey or nie by ły już

jed nak tak prze ko nu ją ce… 
„Mar sjań ska Twarz” znad je zio ra Draw -

sko w rze czy wi sto ści jest gro dzi skiem
Od kry ta nad je zio rem Draw sko ta jem ni -

cza struk tu ra, przy po mi na ją ca na zdję ciu w
sys te mie LI DAR tzw. „Mar sjań ską Twarz”,
to wcze sno śre dnio wiecz ne gro dzi sko znaj -
du ją ce się w re jo nie wsi Siem czy no.
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Przy znać jed nak na le ży, że po do bień -
stwo jest ude rza ją ce. O tym gro dzi sku, a ta -
kże od na le zio nej w po bli żu osa dzie i
cmen ta rzy sku z epo ki pi sa li śmy w ar ty ku le:
„Nie zwy kłe struk tu ry nad je zio rem Draw -
sko. Po da je my kon kre ty!”

Po na wia my apel do Czy tel ni ków o pro -
wa dze nie po szu ki wań. Tym ra zem Li da ro we
zna le zi sko znad je zio ra Draw sko oka za ło się
daw ną sie dzi bą ludz ką. Swo ją dro gą cie ka -
we, czym oka że się praw dzi wa „Mar sjań ska
Twarz”. Szu kaj cie, pro si my o wię cej!

Swo je spo strze że nia z prze szu ki wa nia
sys te mu Li dar w oko li cach je zio ra Draw sko
i Lu bie nad sy łaj cie na for mu larz: http://je -
zio ro ta jem nic.pl/zglos -in for ma cje/

Ar ty kuł o gro dzi sku: http://je zio ro ta jem -
nic.pl/nie zwy kle -struk tu ry -nad -je zio rem -
-draw sko -po da je my -kon kre ty/

Jak szu kać przy po mo cy sys te mu Li dar:
http://je zio ro ta jem nic.pl/zo stan -od kryw ca -
-z -li da rem/

Opo wie ści z Bie la wy (cz. I)
Wy spa Bie la wa, pią ta co do wie lo ści wy -

spa je zior na w Pol sce – to tam od na le zio no
jed ne z pierw szych śla dów osad nic twa w
re jo nie je zio ra Draw sko. Dziś opo wie my o
ostat nich.

Bie la wa (niem. Kal kwer der – Wa pien na
Wy spa) po sia da po wierzch nię oko ło 80 ha.
Ma kształt wy dłu żo nej so czew ki. Po ni żej
przed sta wia my wspo mnie nia ostat niej
miesz kan ki Bie la wy na je zio rze Draw sko,
Pa ni Ter lec kiej. Tekst przy go to wał w 2011
r. Bo gu sław Ogo rza łek, obec nie Dy rek tor
Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych w Po -
łczy nie -Zdro ju. Za pra sza my rów nież Czy -
tel ni ków do nad sy ła nia swo ich wspo mnień,
za rów no wią za nych z wy spą, jak i je zio rem
Draw sko.

„Na li sto pa do we wie czo ry i tzw. sza re
go dzi ny, któ re kie dyś wy peł nio ne by ły opo -

wie ścia mi star szych lu dzi, a at mos fe ra mi -
ga ją cej świe cy lub lam py naf to wej pod kre -
śla ją ca ta jem ni czość spra wia ła, że dzie ci z
otwar ty mi usta mi słu cha ły opo wie ści dziad -
ków, chciał bym przed sta wić Czy tel ni kom
wy wiad – wspo mnie nia z ostat nią ży ją cą
miesz kan ką wy spy Bie la wa na je zio rze
Draw skim Pa nią Wła dy sła wą Ter lec ką, za -
miesz ka łą obec nie w Po łczy nie -Zdro ju.

Wy wiad sta no wią cy od po wie dzi na
przed sta wio ne prze ze mnie na pi śmie py ta -
nia, zo stał prze pro wa dzo ny przez wnu ka,
ucznia kla sy I b ZSZ w Po łczy nie -Zdro ju
Kac pra Ko pa czew skie go. Spi sa ne od ręcz nie
no tat ki po sta ra łem się wier nie za pre zen to -
wać. Nie za wie ra ją one po sta wio nych py -
tań, je dy nie sa me od po wie dzi Pa ni
Wła dy sła wy. Uzna łem, że są na ty le cie ka -
we, że by nie na no sić na nie żad nych po pra -
wek i po pro stu prze nieść tekst w wer sję
elek tro nicz ną. We dług mo jej wie dzy, wy spa
Bie la wa by ła je dy nym przy pad kiem w Pol -
sce, gdy ktoś za miesz ki wał na sta łe na je -
zior nej wy spie. Za pra szam do lek tu ry. Być
mo że po zwo li Pań stwu do świad czyć przed -
sta wio nej na wstę pie at mos fe ry za słu cha nia.

Bo gu sław Ogo rza łek,

(wów czas) na uczy ciel ZSP w Po łczy nie -Zdro ju.

Ory gi nal na „Mar sjań ska Twarz” na zdję ciu z
2001 ro ku. Po dob na?
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Opo wieść Pa ni Ter lec kiej
Na zy wam się Ter lec ka Wła dy sła wa, uro -

dzi łam się w 1923 ro ku w miej sco wo ści
Bia łe Bło ta pod War sza wą. Na wy spie Bie -
la wa za miesz ka łam w 1967 r. Głów nym
po wo dem mo jej prze pro wadz ki ze Sta re go
Draw ska był fakt, że ja ko wdo wa z czwór -
ką dzie ci po wtór nie wy szłam za mąż za za -

miesz ka łe go na wy spie Ter lec kie go Sta ni -
sła wa.

Wspól nie z mę żem pro wa dzi li śmy go -
spo dar stwo rol ne. Upra wia na by ła 15-hek -
ta ro wa zie mia, ho do wa li śmy też zwie rzę ta,
do kład nie 20 krów, 50 owiec, 15 świń, 2
ko nie, ko zy, a ta kże drób tj. gę si, kacz ki, in -
dy ki, per licz ki i ku ry. Ja zaj mo wa łam się

głów nie przy go to wa niem gle by do sie wów
zbo ża, sa dze nia ziem nia ków, bu ra ków.

Ży cie na wy spie by ło du żo trud niej sze
niż lą do we. Ró żni ło się wła ści wie pod ka -
żdym wzglę dem. Nie mie li śmy prą du, w
związ ku z tym wie le lat ko rzy sta li śmy z
lamp naf to wych. W póź niej szych la tach
czer pa li śmy prąd z aku mu la to rów i ża ró -
wek 12V. Po nad to bra ko wa ło nam ma szyn,
ta kich jak kom bajn czy cią gnik, zmu sze ni
więc by li śmy upra wiać zie mię ręcz nie i tak
zbo że ko szo ne by ło ko są (do pie ro w póź -
niej szych la tach ko siar ką kon ną), or ka rów -
nież od by wa ła się kon no. Ko nie
za stę po wa ły nam lą do we cią gni ki i kom baj -
ny.

Plo ny ta kie jak zbo że czy ziem nia ki by ły
sprze da wa ne, han dlo wa li śmy ta kże na bia -
łem, tak więc mle ko oraz prze two ry mlecz -
ne wła snej pro duk cji (śmie ta na, ma sło,
twa róg, jaj ka) by ły spo so bem za rob ko wa -
nia.

Ży cie na wy spie to by ły co dzien ne zma -
ga nia z wo dą. Po mi mo ró żnych pór ro ku,
po mi mo chło du, gę stych mgieł, wy so kich
fal, czy też ta fli lo du, na je zio rze, po mi mo
tych wszyst kich nie bez pie czeństw, co ra no
po ko ny wa li śmy 700 m do naj bli ższe go lą du
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w Sta rym Draw sku, gdzie uczęsz cza ły dzie -
ci do szko ły. Przed dro gą po wrot ną ro bi łam
co dzien nie za ku py (głów nie pie czy wo i cu -
kier, gdyż jak już wspo mnia łam, by li śmy w
du żym stop niu sa mo wy star czal ni), a ta kże
zo sta wia łam mle ko w mle czar ni.

Je śli cho dzi o świę ta, to nie wie le ró żni ły się
od dnia co dzien ne go, zbyt wie le obo wiąz -
ków nie po zwa la ło nam na świę to wa nie.

Dzi kich zwie rząt na wy spie nie by ło, je -
dy nie za ją ce i dzi ki. La tem 90. ro ku mia łam
na gan ku nie spo dzie wa ne go go ścia. Był to
je not, któ re go sa ma po ko na łam, bro niąc
dro biu, a ta kże sie bie. Przy zna ję, że spra -
wi ło mi to wie le kło po tu, ale uda ło się i był
to je dy ny nie pro szo ny dzi ki gość przez te
wszyst kie la ta.

Mie li śmy tyl ko jed ne go są sia da, któ ry za -
czy nał tak jak my od rol nic twa, jed nak po -
nie waż so bie nie ra dził, za jął się
agro tu ry sty ką. Są siad był czło wie kiem dość
roz ryw ko wym, dla te go też wspól nych za in -
te re so wań i te ma tów nie mie li śmy, jed na -
kże gdy tyl ko za szła po trze ba po wa żnej
po mo cy, to ni gdy nie by ło pro ble mu.

Wo dę czer pa li śmy ze stud ni, je dy nej
zresz tą na wy spie, sto ją cej pod na szym do -
mem. Są sie dzi wo dę czer pa li z je zio ra,

gdyż tak by ło im bli żej. Co la to na wy spę
przy je żdża li wcza so wi cze. Ich dom ki roz -
sia ne by ły po ca łej wy spie, tak więc lu dzi
by ło wie le, jak w te raź niej szych ku ror tach
wcza so wych i to od wcze snej wio sny po
póź ną je sień. Wy spa Bie la wa to wspa nia łe
miej sce do wy po czyn ku, jed nak wów czas
by ło zbyt tłocz nie. W la tach 90. wcza so wi -
cze (by li to głów nie po zna nia cy) zmu sze ni
by li swe dom ki ro ze brać, gdyż gmi na Cza -
pli nek do pa trzy ła się, że ich ist nie nie jest
nie le gal ne. W ten spo sób wy spa Bie la wa po
la tach po wró ci ła do sta nu pier wot ne go i nic
dziw ne go, że sta ła się Draw skim Par kiem
Kra jo bra zo wym.

Je śli cho dzi o nas i na sze ostat nie la ta na
wy spie spę dzo ne, to w 1989 ro ku prze -
szłam na eme ry tu rę i wspól nie z mę żem
upra wia li śmy 30-aro wą przy słu gu ją cą nam
dział kę. Gdy w 1991 ro ku mąż zmarł, wy -
sprze da łam zwie rzę ta i ku pi łam cią gnik
ogro do wy, aby choć w ten spo sób uła twić
so bie upra wę zie mi. I tak spę dzi łam na wy -
spie jesz cze sześć lat. W 1997 ro ku ule głam
na mo wom dzie ci i przy zna łam ra cję, że
naj wy ższa po ra sprze dać do ro bek ży cia i
za miesz kać z któ rąś z có rek w mie ście.

Tak więc na wy spie Bie la wa miesz ka łam

przez rów ne 30 lat. Po zo sta wi łam tam dom,
ogród i bu dyn ki go spo dar cze w świet nym
sta nie, jed nak z te go, co mi dziś wia do mo,
nie wszyst kie są w ca ło ści.

Dziś mam 89 lat i pra cu jąc ca łe ży cie,
nie po tra fię bez czyn ne sie dzieć. Je dy ne co
mo gę ro bić to swe try, skar pe ty itp. ro bót ki
ręcz ne, tak więc ro bię, aby tyl ko za jąć rę ce
i wy peł nić czas...”

Dla tu ry stów, któ rzy do trą na wy spę wy -
ty czo no ście żkę przy rod ni czą „Wy spa Bie -
la wa”, znaj du ją cą się w środ ko wej i
wschod niej czę ści (ta bli ce in for ma cyj ne o
cha rak te rze tu ry stycz no -przy rod ni czym, za -
da szo ne wia ty). 

ŚCIE ŻKA PRZY ROD NIC ZA „WY SPA BIE -
LA WA”:

www.po je zie rze -draw skie.pl

Szkol ne Biu ro Tu ry stycz ne
roz krę ca się

2 paź dzier ni ka 2017 r. roz po czę ło dzia -
łal ność Szkol ne Biu ro Tu ry stycz ne przy Ze -
spo le Szkół Po nad gim na zjal nych w
Cza plin ku. Mo żna już wy na jąć prze wod ni -
ka, któ ry opo wie o „Je zio rze Ta jem nic” i sa -
mym Cza plin ku. Spra wą ży wo in te re su ją się
me dia.

http://www.pojezierze-drawskie.pl/szlaki-turystyczne/sciezki-przyrodnicze/czaplinek-wyspa-bielawa/
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Ce lem po wsta nia i dzia ła nia biu ra jest
pro pa go wa nie tu ry sty ki re gio nal nej, two rze -
nie ście żek kra jo znaw czych i hi sto rycz nych,
pro pa go wa nie Ak cji Je zio ro Ta jem nic. Biu ro
zo sta ło stwo rzo ne przez mło dzież z Tech ni -
kum Ob słu gi Tu ry stycz nej pod kie run kiem
na uczy ciel ki Mar ty Gań skiej.

19 paź dzier ni ka Biu ro od wie dzi ła red.
An na Kol mer (Ra dio Szcze cin) oraz red. An -
drzej Wi śniew ski (za chod nio po mor skie.in -
fo). Re dak to rzy prze pro wa dzi li roz mo wy z
mło dzie żą, na uczy ciel ką i Dy rek to rem ZSP
Ro ber tem Pa trzyń skim. Pa da ły py ta nia o ge -
ne zę po my słu oraz o to, jak bę dzie wy glą -
da ła dzia łal ność i ja kie są pla ny na
przy szłość. Re por taż bę dzie do stęp ny na
an te nie Ra dia Szcze cin oraz na stro nie za -
chod nio po mor skie.in fo.

Pla ny twór ców Biu ra są am bit ne, wśród
nich wy mie nić mo żna biu ro tu ry stycz ne
pro mu ją ce re gion i ofe ru ją ce usłu gi in for -
ma cji, po śred nic twa sprze da ży miejsc noc -
le go wych, usłu gi prze wod ni ka w Cza plin ku
i Draw skim Par ku Kra jo bra zo wym, sprze -
daż re gio nal nych pro duk tów, pa mią tek,
map tu ry stycz nych, ofert wy cie czek dla
szkół, a ta kże in for ma cja tu ry stycz na w ję -
zy ku an giel skim i wło skim.
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W ce lu wy na ję cia prze wod ni ka już dziś
mo żna skon tak to wać się ze Szkol nym Biu -
rem Tu ry stycz nym pod ad re sem e -ma il:
szkol nebt@wp.pl oraz nu me rem te le fo nu
783 566 556 (czyn ne w dniach od po nie -
dział ku do piąt ku, w go dzi nach od 08.00 -
14.00). Wkrót ce ma po wstać stro na in ter ne -
to wa Biu ra. Mło dzież po szu ku je ta kże lo -
kum, naj le piej w cen trum Cza plin ka.

Po le ca my! 
https://www.fa ce bo ok.com/szkol nebt -

cza pli nek/posts_to_pa ge/ 

Chcesz opisać
wyjątkowe

nurkowanie?
Chcesz się podzielić

ciekawymi
informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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R 2 TEC STAGE SET

TECHNICAL DIVING EQUIPMENT

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

ul. Derdowskiego 8, Szczecin  Tel/fax +48 91 453 00 17
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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

http://www.explorer.gdynia.pl
http://www.molamolawear.com
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://scubatech.pl
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http://diveproject.pl
http://www.gozodive.pl
http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year

