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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Rzą do we Cen trum Bez pie czeń stwa wy da ło ostrze że nia 1. i 2. stop nia dla 10 wo je wództw. Aler ty do -

ty czą in ten syw nych opa dów śnie gu i ob lo dzeń. Tym dość za ska ku ją cym ko mu ni ka tem po wi ta li śmy ostat -
ni mie siąc ro ku, któ ry prze cież od za wsze ko ja rzy się w Pol sce z prze pięk ny mi, ośnie żo ny mi ko na ra mi
drzew, mie nią cym się w słoń cu szro nem, któ ry osia da na osie dlo wych krze wach i uśmiech nię ty mi urwi -
sa mi ata ku ją cy mi prze chod niów śnie żka mi. 

Spo ra część z nas, sły sząc w grud niu ostrze że nia przed zi mą, z pew no ścią po czu ła lek ki dresz czyk emo -
cji na sa mą myśl, że już wkrót ce je zio ra za mie nią się w po tę żne lo do wi ska, w któ rych bę dzie mo żna wy -
kuć wro ta do pod wod nej kra iny, naj pięk niej szej wła śnie o tej po rze ro ku i od pły nąć... z da la od obo wiąz ków,
me diów, te ścio wej, za ku pów i wciąż uja da ją ce go psa są siad ki. Wszyst kich ły żwia rzy naj moc niej prze pra -
sza my za na ru sze nie ta fli, obie cu je my, że za wsze so lid nie i w spo sób nie bu dzą cy wąt pli wo ści za zna czy -
my miej sca, w któ rych wy ci na li śmy prze rę ble.

Gru dnio wa śnie żna au ra, któ rą nie wia do mo dla cze go stra szą wszyst kie me dia, wpro wa dza nas rów nież
po ma lut ku w uro czy sty na strój Świąt Bo że go Na ro dze nia. Wszę do byl skie mi ga ją ce świa teł ka, bomb ki, pla -
sti ko we cho in ki, a na wet Świę ty Mi ko łaj ubar wia ją ce nam co dzien ne za ku py już od po cząt ku li sto pa da
stra ci ły nie ste ty moc two rze nia świą tecz ne go kli ma tu. Nikt jed nak nie po tra fi tak pięk nie i ma gicz nie
przy stro ić oto cze nia jak Mat ka Na tu ra i naj bli żsi nam lu dzie. Ży czy my Wam, aby ten wie czór, jak rów nież
ca ły okres Bo że go Na ro dze nia upły nął Wam w at mos fe rze ro dzin ne go cie pła, mi ło ści i spo ko ju. 
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Gre cja w za sa dzie funk cjo nu je
gdzieś na skra ju wy obraź ni ja ko po -
ten cjal ny kie ru nek wy praw nur ko wych.
Oczy wi ście ktoś od cza su do cza su
wrzu ca zdję cia z nur ko wań wo kół
wysp grec kich, ale są to in cy den tal -
ne przy pad ki. Więk szość nie łą czy
Gre cji z nur ko wa niem. 

Po czę ści po wo dem ta kiej sy tu acji mo że
być za gnie żdżo ne gdzieś tam w prze szło ści
prze ko na nie, że w Gre cji ge ne ral nie nie ma
gdzie nur ko wać. Je że li na wet są faj ne pod -
wod ne miej sców ki, to ob ję te za ka zem nur -
ko wa nia, a tam, gdzie wol no nur ko wać, nie
ma nic cie ka we go do oglą da nia. Rze czy wi -
ście do koń ca dwu dzie ste go wie ku nur ko -
wa nie w Gre cji by ło ge ne ral nie spor tem
za ka za nym, po za kil ko ma wy jąt ka mi. W ro -
ku dwa ty sią ce szó stym na stą pi ła gwał tow -
na zmia na – po pierw sze prze pi sów, po
dru gie ofer ty dla nur ków. Pra wo w prak ty ce

zo sta ło wy wró co ne do gó ry no ga mi. Od te -
raz mo żna nur ko wać wszę dzie po za kil ko -
ma wy jąt ka mi – sta no wi ska mi ar che olo gi-

cz ny mi. Otwie ra się przed na mi ogrom na
pa no ra ma nur ko wych mo żli wo ści, a mno -
gość cie ka wo stek do od kry cia po wo li bu du -

Greckie barwy wody
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je się w świa do mo ści pod wod nia ków. Cen -
trów nur ko wych przy by wa, du ża ich część
łą czy się we wspól nych ini cja ty wach ma ją -
cych przy cią gać uwa gę tu ry stów do tej czę -
ści świa ta. Ce ny nur ko wań nie są naj ni ższe,
ale war to za uwa żyć, że bar dzo czę sto obej -
mu ją ta kże wy na jem kom plet ne go sprzę tu,
któ re go stan i ja kość jest na praw dę bar dzo
do bra. W za sa dzie śmia ło mo żna po wie -

dzieć, że Gre cja to ide al ny kie ru nek dla ca -
łych ro dzin, któ rych po szcze gól ni człon ko -
wie są nur ka mi – ogrom na ofer ta
tu ry stycz nych atrak cji na lą dzie i po -
wierzch ni wo dy po win na przy cią gnąć i za -
jąć uwa gę nie nur ku ją cej czę ści ro dzi ny,
pod czas gdy po zo sta li jej człon ko wie mo -
gą wy mknąć się na kil ka nur ko wań nie bę -
dąc do nich szcze gól nie przy go to wa ni

sprzę to wo. Wy star czy kom pu ter nur ko wy,
wła sna ulu bio na ma ska, a resz tę mo żna wy -
po ży czyć na miej scu, nie mar twiąc się o to,
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czy do sta nie my dziu ra wą pian kę, nie do
koń ca spraw ny au to mat i ze staw wy por no -

ścio wy, któ ry pa mię ta la ta dzie więć dzie sią -
te. Jed nak nie to jest naj wa żniej sze, wa żne
jest to, co Gre cja ma do za ofe ro wa nia pod

wo dą. Coś, cze go nie ma nie od le gła, a
wciąż tań sza Chor wa cja, al bo po rów ny wal -
nie kosz tow ne, ale już do brze zna ne Wło -
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chy i ich wy brze że. Dla cze go mie li by śmy
wy bie rać Gre cję i jej atrak cje, sko ro po -
świę ca jąc nie spe cjal nie du żo wię cej cza su
mo że my zna leźć się w ba jecz nym świe cie

egip skich raf za du żo mniej sze pie nią dze?
Z ta kim wła śnie ze sta wem py tań wsia da -

łem na po kład sa mo lo tu le cą ce go do Aten.
Na Ate nach jed nak nie koń czył się mój plan

pod ró ży – miej scem do ce lo wym by ła bo -
wiem ta jem ni cza Ke fa lo nia, jed na z Wysp
Joń skich. O tym miej scu nie wie dzia łem
kom plet nie nic. W Gre cji by wa łem już kil ka
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ra zy, w czę ści kon ty nen tal nej, jak i na wy -
spach, jed nak ni gdy nie by ło mi da ne od wie -
dzić Aten, a tym bar dziej nie zna łem żad nej
z Wysp Joń skich. Od lat stu denc kich uwa ża -

łem się za umiar ko wa ne go gre ko fi la, od
pierw szej wi zy ty w Hel la dzie za ko cha łem
się w pro stej, wiej skiej kuch ni opar tej na
świe żych wa rzy wach, pach ną cej ba zy lią,

ore ga no czy ty mian kiem. To wła śnie tu taj,
na dłu gie la ta przed tym, za nim po ja wił się u
nas, po zna łem smak praw dzi we go grec kie -
go jo gur tu, w któ rym mo żna po sta wić ły żkę. 
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Od po wro tu z pierw szej wy pra wy do
Gre cji gnę bi łem go ści wie lo krot nie po wta -
rza ną, ulep sza ną i kom bi no wa ną sa łat ką
Ho ria ti ki (u nas zwa ną grec ką), czy Tzat zi -
ka mi (ro dzaj so su lub sa mo dziel ne go da nia
zło żo ne go z grec kie go jo gur tu, czosn ku,

świe że go ogór ka, mik su ró żnych świe żych
i su szo nych przy praw). Po lu bi łem Gre ków
za ich spo kój i po go dę du cha, za ich umi ło -
wa nie spo koj ne go ce le bro wa nia dłu gich
po sił ków. Po ko cha łem też kra jo bra zy gó -
rzy stej Gre cji – ob sy pa nej ob fi cie drzew ka -

mi oliw ny mi – zde rza ją ce się z kra jo bra za -
mi mor skie go błę ki tu, bar dzo przej rzy stej
wo dy, ka mie ni ste go dna. Do tąd jed nak
Gre cję od wie dza łem tyl ko ja ko tu ry sta lą -
do wy. Te raz mia łem prze ko nać się o jej
pod wod nym bo gac twie. Dzię ki ini cja ty wie
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Scu ba hel las.gr, któ ra od do brych kil ku lat
ro bi wszyst ko, by przy cią gać uwa gę nur -
ków do grec kich wód, do łą czy łem do gru py
dzien ni ka rzy i fo to gra fów pra cu ją cych dla
czo ło wych me diów nur ko wych w Eu ro pie,

by być świad kiem cu dów grec kiej tu ry sty ki
pod wod nej. 

W gro nie wzię tych fo to gra fów i żur na li -
stów z Nie miec, Wiel kiej Bry ta nii, Au strii,
Sło wa cji i Pol ski mie li śmy ro bić zdję cia,

chło nąć wi do ki, sma ki i wra że nia, ja kie za -
ser wo wa ła nam Ke fa lo nia.

Ke fa lo nia, Ke fa li na, Ke fa li nia – naj więk -
sza z Wysp Joń skich, gó rzy sta, roz le gła i
nie zbyt gę sto za miesz ka na – przy nie mal
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trzy dzie stu sze ściu ty sią cach miesz kań ców
i po wierzch ni oko ło sied miu set dzie więć -
dzie się ciu ki lo me trów kwa dra to wych gę -
stość za lud nie nia oscy lu je na po zio mie
czter dzie stu sze ściu miesz kań ców na ki lo -

metr kwa dra to wy. Sto li cą wy spy jest Ar go -
sto li, za raz obok któ re go le ży nie du że lot -
ni sko ob słu gu ją ce w se zo nie let nim
bez po śred nie lo ty z ca łej Eu ro py.

Na miesz kań ców Ke fa lo nii, jak i na ich
kuch nię sil ny wpływ mie li Wło si, obec ni
zresz tą na wy spie w prze szło ści – ostat ni

raz w trak cie II woj ny świa to wej (o czym
war to prze czy tać w po wie ści „Ka pi tan Co -
rel li” Lu isa De Ber nie res, pro szę po mi nąć
film z Ni cho la sem Ca gem, któ ry opo wia da
tyl ko jed ną dru gą hi sto rii za war tej w ksią -
żce i igno ru je jej naj cie kaw szą część uka -
zu ją cą miesz kań ców, jak i sa mą wy spę).
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Stąd w me nu znaj dzie my spo ro dań z ma -
ka ro nem a wi na z Ke fa lo nii bar dziej sma -
ku ją jak wło skie niż jak grec kie. Pod wo dą,
oprócz cał kiem za cnej licz by wra ków,
wśród któ rych ma my spo ro sa mo lo tów z
okre su II woj ny świa to wej oraz an tycz nych

stat ków han dlo wych (po któ rych po zo sta ły
naj wy żej am fo ry i ko twi ce) jest rów nież ta -
ka pe reł ka, jak okręt pod wod ny HMS Per -
seus, któ re go hi sto ria zde cy do wa nie
za słu gu je na osob ny ar ty kuł. Moc ną stro ną
Ke fa lo nii są jed nak na tu ral ne for ma cje i na -

praw dę nie sa mo wi ta przej rzy stość wo dy.
W trak cie za le d wie pa ru dni spę dzo nych

na Ke fa lo nii uda ło nam się wy ko nać kil ka
nur ko wań przed sta wia ją cych prze krój
atrak cji, na ja kie mo gą li czyć przy by wa ją cy
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tu nur ku ją cy tu ry ści. Mie li śmy więc wrak,
nur ko wa nie wzdłuż ka mie ni ste go brze gu z
dwo ma ja skin ka mi przy oka zji i na ko niec
coś, co mi oso bi ście urwa ło gło wę tuż przy
tył ku. Nur ko wa nie w otwar tym mo rzu

wzdłuż li nii brze go wej za li cza li śmy na za -
chód od za to ki, przy któ rej przy cup nę ła sto -
li ca wy spy, Ar go sto li. Pro ste nur ko wa nie na
głę bo ko ściach rzę du na stu me trów, po śród
dłu gich traw mor skich cha rak te ry stycz nych

dla ba se nu Mo rza Śród ziem ne go z umiar -
ko wa ną ilo ścią przed sta wi cie li fau ny mor -
skiej, ale uję ła mnie nie sa mo wi ta przej -
rzy stość wo dy – nur ko wa łem w po dob nych
oko licz no ściach w Czar no gó rze i we wło -
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skiej Li gu rii, wi do ki po dob ne, ale wi zu ra
du żo słab sza. W tak przej rzy stej wo dzie
choć by wi dok pięk nie pod da ją cej się fa lo -
wa niu dłu go list nej tra wy mor skiej to do zna -
nie bar dzo es te tycz ne. Zaj rze li śmy do

dwóch ja ski nek, do któ rych ró żny mi otwo -
ra mi do cie ra ło na tu ral ne świa tło, za tem
mie li śmy pięk ną grę świa tła z cie niem, na
ko niec jesz cze obej rze li śmy po roz rzu ca ne
po zo sta ło ści am for – ślad po za to pio nym w
tym miej scu an tycz nym stat ku. Wrak z
okre su wo jen ne go, któ ry przy szło nam

oglą dać, nie ste ty nie był ni czym tak im po -
nu ją cym jak okręt HMS Per seus, któ re go hi -
sto ria nie zwy kle mnie za fa scy no wa ła. To,
co mie li śmy oka zję zo ba czyć, to po zo sta -
ło ści ostrze la ne go z ar mat nie miec kie go de -
san tow ca F495 Na xos. Wrak spo czął u
wej ścia do za to ki Ar go sto li. Głę bo kość za -
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to ki to za le d wie pięt na ście me trów, nie ste -
ty pły wy po wo du ją, że wi docz ność w tym
miej scu jest moc no prze cięt na. Wrak to ra -
czej po zo sta ło ści roz rzu co ne na du żym ob -
sza rze, głów nie te go, co by ło prze wo żo ne

na po kła dzie – reszt ki mo to cy kli, czę ści
czoł gów, ka ra bi nów, bom by głę bi no we. Te
wszyst kie wi do ki – bar dziej bądź mniej in -
te re su ją ce zde cy do wa nie bled ną wo bec je -
zio ra Ka ra vo mi los.

Lo ka cja nur ko wa ni czym kom plet nie,
żad nym de ta lem swej ze wnętrz nej po wło ki
nie za po wia da te go, co znaj du je się pod
wo dą. Do daj my do te go oko licz no ści tu ry -
stycz nej po su chy w koń ców ce paź dzier ni -



Nuras.info 11/2017

17

ka, bo miej sce nur ko wa nia znaj du je się w
cen trum miej sco wo ści Ka ra vo mi los, tuż
przy pla ży, za raz obok ja kiejś ta wer ny. Wą -
ski, ka mien ny chod nik, po jed nej stro nie ka -
wa łek pla ży i mo rze, po dru giej stro nie

sa dzaw ka, staw, ta kie oczko wod ne. Pa -
trząc z brze gu ma się wra że nie, że to nie -
zbyt głę bo ka sa dzaw ka o nie szcze gól nie
ory gi nal nej du szy, ja kieś ka mie nie, glo ny,
tro chę szu war ków, kacz ki na po wierzch ni.

Nie daj cie się jed nak zwieść pierw sze mu
wra że niu, war to za ło żyć sprzęt na ple cy i
wsko czyć… no, zsu nąć się na płyt ko za nu -
rzo ne ka mie nie i przejść po nich, sta ra jąc
się za cho wać rów no wa gę, bo jest dia bel nie
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śli sko. Po chwi li mo że my się za nu rzyć i tak
też czy ni my. Pierw sze wra że nia bez sza łu,
są szu wa ry, po śród nich spo ro strzę pie li, ce -
fa li i ma łych wę go rzy śród ziem no mor skich.
Jed nak zbli ża jąc się do otwo ru ja ski ni od -
kry wa my, że wi docz ność płyn nie się po pra -
wia i to do en tej po tę gi. Mó wi my tu taj o

wi docz no ści cha rak te ry stycz nej dla wód
gór skich, coś jak Gru ner see, lub po lo dow -
co wych jak Sil fra. Ogra ni cze niem jest tyl ko
ho ry zont i na tu ral ne prze szko dy pod wo dą.
Wej ście do ja ski ni to or gia kon tra stu głę bo -
kiej zie le ni tra wy po ra sta ją cej dno i ko -
smicz nie in ten syw ne go gra na tu wo dy

zni ka ją cej w ja ski ni. W środ ku nie jest go -
rzej. Ja ski nia jest spek ta ku lar nie wy so ka i
sze ro ka, de li kat nie skrę ca, są po je dyn cze
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prze wę że nia (ta kie, że i tak au to bus by
prze je chał), ja kieś ma leń kie i cia sne od no -

gi. Głów na część ja ski ni wni ka w pod zie -
mia na ja kieś sto me trów. Na wi ga cja nie na -
strę cza żad nych pro ble mów, w ka żdym
mo men cie mo żna swo bod nie za wró cić i się
wy co fać, mi mo to jest po pro wa dzo na po rę -
czów ka ze strzał ka mi. Ko niec ja ski ni otwie -
ra się na ogrom ną ka te drę, któ rej skle pie nie
ozda bia nie du ża kie szeń po wie trza. War to
mieć tu moc ne świa tło i przy zwo ity apa rat.

Mo je Go Pro w po łą cze niu z bar dzo przy -
zwo itym świa tłem Hi -Max V16 Se ahor se
da wa ło ra dę od dać pięk no tyl ko za po mo cą
try bu vi deo, choć miej sce by ło bar dzo
wdzięcz nym obiek tem fo to gra fii pod wod -
nej.

Ke fa lo nia to w grun cie rze czy wiel ka wa -
pien na cza pa wy drą żo na przez mor ską wo -
dę, prze pły wa ją cą w pod zie miach wy spy
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sys te mem rzek i ja skiń. Część ja skiń do stęp -
na jest dla tu ry stów, wśród nich naj po pu lar -
niej sza jest za pad nię ta ja ski nia Me lis sa ni,
le żą ca bar dzo bli sko Ka ra vo mi los – ogrom -
ny kra ter, któ re go dno wy peł nia kry sta licz -

nie czy sta, obłęd nie nie bie ska wo da. Sko ja -
rze nia z mek sy kań ski mi ce no ta mi są jak
naj bar dziej na miej scu. Jest to naj więk szy
skarb wy spy. Ja ski nia Me lis sa ni też za po -
wia da nie sa mo wi te pod wod ne do zna nia,

nie ste ty obec nie miej sce jest ob ję te za ka -
zem nur ko wa nia. Lo kal ne cen tra nur ko we
pra cu ją nad wła ści wy mi or ga na mi pań -
stwo wy mi, by udo stęp nić ją ta kże pod wod -
nym tu ry stom.
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Je że li cho dzi o wa ha nia tem pe ra tur wo dy
w cią gu ro ku, to w okre sie od li sto pa da do
ma ja wo dy są umiar ko wa nie chłod ne, po -
go da ra czej nie sprzy ja wy pły nię ciom w
mo rze, dla te go trud no bę dzie zna leźć

otwar tą ba zę nur ko wą i wy bór miejsc do
nur ko wa nia też bę dzie moc no ogra ni czo -
ny. W ma ju wy pły nię cia w mo rze sta ją się
już mo żli we, nie mniej jed nak wo da jest
jesz cze dość chłod na, ma po kil ka na ście

stop ni, mo że po ja wić się ter mo kli na, po -
trzeb na więc bę dzie gru ba pian ka z ocie -
pla czem, al bo naj le piej su chy ska fan der z
cien kim ocie pla czem. Od czerw ca do
sierp nia wo dy są już do brze na grza ne, w
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za sa dzie nie wy stę pu je ter mo kli na, ale wia -
do mo – nie wszyst kim pa su ją tłu my tu ry -
stów w okre sie wa ka cyj nym. War to więc
roz pa trzeć wrze sień i pierw szą po ło wę paź -

dzier ni ka – wo dy są wciąż na grza ne do nie -
mal trzy dzie stu stop ni, a tem pe ra tu ry na po -
wierzch ni przy jem niej sze. Do cho dzi też
zja wi sko wia tru, któ ry w okre sie let nim jest

sta łym to wa rzy szem na mo rzu. Zwią za ne
jest to z ogrze wa ją cy mi ma sa mi po wie trza
nad Gre cją kon ty nen tal ną, chłod niej sze po -
wie trze „za sy sa ne” jest wła śnie mię dzy in -
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ny mi od stro ny Ke fa lo nii. Stąd ła twiej o dni
bez wietrz ne w ta kich mie sią cach jak maj,
wrze sień czy paź dzier nik.

Pla nu jąc wy jazd w re gion Ke fa lo nii mo -
żesz spo koj nie my śleć o nie nur ku ją cej czę -
ści swo jej ro dzi ny, ba, z pew no ścią sam
rów nież bę dziesz chciał po zwie dzać z ni -
mi ró żne za kąt ki wy spy. Je stem wiel kim ad -
o ra to rem na tu ry, stąd zwra ca łem uwa gę
przede wszyst kim na spek ta ku lar ne kra jo -
bra zy roz ta cza ją ce się z wierz choł ków
wznie sień Ke fa lo nii (naj wy ższy – Ainos –

mie rzy ty siąc sześć set dwa dzie ścia osiem
me trów nad po ziom mo rza) na część lą do -
wą, jak i na mo rze, z pięk ną pla żą Myr tos
na cze le. Myr tos, dłu ga, ale wą ska pla ża
skry ta w cie niu dwóch pną cych się stro mo
gór – Agia Dy na ti i Ka lon Oros jest uzna wa -
na za jed ną z naj pięk niej szych plaż Gre cji.
Czę sto okre śla się ją naj bar dziej dra ma tycz -
ną pla żą grec ką ze wzglę du na jej spek ta -



Nuras.info 11/2017

25

ku lar ne po ło że nie u pod nó ża gór skie go łań -
cu cha. Wy spa jest w nie wiel kim stop niu za -
le sio na, w więk szo ści po kry wa ją ją nie zbyt

wy so kie krze wy igla ste. Oczy wi ście nor -
mal nym wi do kiem są ga je oliw ne. Ke fa lo -
nia jest cał kiem do brze sko mu ni ko wa na

wy god ny mi, nie zbyt sze ro ki mi as fal to wy mi
dro ga mi, po któ rych chęt nie po ru sza ją się
ta kże ro we rzy ści. Dro gi wi ją się wo kół
wzgórz i gór dłu gi mi ser pen ty na mi, za tem
prze jazd przez ca łą sze ro kość wy spy od za -
cho du do wscho du zaj mu je nie ca łą go dzi -
nę, choć to le d wie szes na ście ki lo me trów
sze ro ko ści. Z ko lei z pół no cy na po łu dnie
w li nii pro stej ma my nie ca łe pięć dzie siąt ki -
lo me trów.

Obo wiąz ko wym punk tem zwie dza nia
mu si być ja ski nia Me lis sa ni, choć uprze -
dzam, że wej ście nie jest ta nie. W trak cie
wa ka cji łód ki pły wa ją ce po za la nym kra te -
rze są wy peł nio ne po brze gi, a prze wod ni -
cy skra ca ją wy ciecz ki jak tyl ko mo gą
–zwie dza nie bę dzie wte dy trwa ło oko ło
pię ciu mi nut. Wi zy tę za le cam więc po za
okre sem wa ka cyj nym, kie dy prze wod ni cy
są bar dziej sko rzy do wy dłu ża nia cza su
opły wa nia je zio ra. Nam na wo dzie to wa -
rzy szy ła tyl ko jed na łód ka z kil ko ma tu ry -
sta mi na po kła dzie, prze wod nik się nie
spie szył i mo gli śmy na sy cić się ka żdym ele -
men tem pięk nych wnętrz Me lis sa ni. Gre cja
nie by ła by Gre cją, gdy by nie ta wer ny i ce -
le bra cja dłu gich po po łu dnio wych po sił ków
zło żo nych z wie lu dań. Je że li je steś go -
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ściem na grec kim po sił ku, spo dzie waj się
dłu gich go dzin je dze nia i pi cia du żej ilo ści
lek kich win. Nie rzu caj się na pierw sze

przy staw ki, cza sem wy glą da ją ce jak da nia
głów ne, te do pie ro wja dą na stół. Wie lo -
krot nie po peł nia łem ten błąd, nie mo gąc
oprzeć się ku szą cym przy staw kom opar tym
na pro stych prze pi sach łą czą cych ró żne
owo ce, wa rzy wa i przy pra wy z se ra mi czy
pie czo ne fa sze ro wa ne wa rzy wa. Nie zdziw
się, je że li do sto li ka bę dzie pod cho dził wła -
ści ciel re stau ra cji i za ga dy wał cię na ró żne

te ma ty nie ko niecz nie zwią za ne z sa mym
je dze niem. W ta wer nach pa nu je bar dzo ro -
dzin na at mos fe ra, go ście czę sto bez skrę po -
wa nia to czą dys ku sje po mię dzy sto li ka mi,
po zdra wia ją się, a wie czo ra mi, kie dy wszy -
scy ule ga ją cza ru ją ce mu efek to wi grec kie go
wi na, roz po czy na ją się tań ce. Trze ba więc
o tym pa mię tać przy pla no wa niu nie zbyt in -
ten syw ne go har mo no gra mu nur ko wań, tak
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by móc swo bod nie łą czyć i do ce niać
wszyst kie atrak cje siel skie go ży cia na grec -
kiej wy spie i nie ule gać po ku sie po śpie chu,
po ga nia nia, usta wicz ne go spo glą da nia na
ze ga rek, tyl ko od dać się swo bo dzie le ni we -
go spo so bu ży cia wy spia rzy – na wszyst ko
star czy cza su, grunt to się nie spie szyć...

Ja kub Cie ślak

Ogrom ne dzię ki za go ści nę skła dam Avge -
ri no so wi Vra zo po ulo so wi ze Scu ba Hel las.gr –
na sze mu „Mi ni stro wi Za ba wy” za przy go to -
wa nie i zor ga ni zo wa nie tej wspa nia łej wy pra -
wy. Elia so wi Tsiat sio so wi, na sze mu „Mi ni stro-
wi Je dze nia” dzię ku ję za wspa nia łą opie kę
nad gru pą. Po dzię ko wa nia na le żą się ta kże
Ro ber to wi Cho ni no wi z Hi -Max Pol ska za
uży cze nie oświe tle nia vi deo – V -16 Se ahor se.

Z okazji zbliżających się Świąt
Fundacja AQUARIUS

życzy
Czytelnikom Magazynu Nuras.info, 

aby Bóg, którego narodziny
będziemy niedługo świętować,

miał nas w opiece i obdarzył pokorą.
Oby nigdy nie zabrakło nam oddechu, 

a żywioł, który tak nas pociąga,
był zawsze łaskawy.

W nadchodzacym Nowym Roku
życzymy wszystkim

bezpiecznych nurkowań,
wspaniałej widoczności w czystych

i bogatych w życie zbiornikach,
niezapomnianych doznań i nowych
odkryć oraz przyjaźni i serdeczności

nad i pod wodą.
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Nasz ko lej ny wy jazd był nad zwy -
czaj wy jąt ko wy, po nie waż nie spo -
dzie wa li śmy się te go, co za sta li śmy.
W kwe stii przy po mnie nia, na sza
pierw sza nur ko wa wy pra wa za wio dła
nas do Egip tu, a do kład niej do Da -
hab. Po nie waż daw no nie od wie -
dza li śmy te go pu styn ne go kra ju,
oczy wi stym kie run kiem na stęp nej
pod ró ży był wła śnie Egipt. 

Oso bi ście w kra ju fa ra onów mia łam oka -
zję go ścić mnó stwo ra zy, a na wet miesz ka -
łam tam przez wie le lat, jed nak tym ra zem
za sko czył mnie, jak ni gdy wcze śniej. Obec -
nie oby wa te le wie lu państw nie la ta ją do
Egip tu z przy czyn po li tycz nych, ale jest to
sku tek głów nie na gon ki me diów, uwierz cie.
Pierw szą ozna ką zmian by ło pu ste lot ni sko
i pół ki skle pu bez cło we go, nie gdyś za peł -
nio ne to wa ra mi. Dru gi ob jaw to wi dok mia -
stecz ka Mar sa Alam, któ re w po ło wie by ło
opu sto sza łe. Zo ba czy łam to ny ku rzu na
pół kach skle po wych i ce ny pro po no wa ne

tu ry stom nie mal jak w skle pach na Man hat -
ta nie. Jed nak naj bar dziej za nie po ko ił mnie
brak uśmie chu na ludz kich twa rzach. Egip -

cja nie za wsze ko ja rzy li mi się z uśmiech -
nię ty mi bu zia mi, mi mo re pre sji, bie dy i te -
go, co się wo kół dzie je. Te raz za sta łam tu

Wadi Lahami – dziewiczy Egipt
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lek ki smu tek i ja kiś dziw ny ro dzaj osa mot -
nie nia. Egipt ko ja rzy nam się z tęt nią cym
ży ciem ba za rem w bar wach tę czy, tu ry sty -
ką w po ję ciu świa to wym oraz za pa cha mi
orien tu. Ak tu al nie jest to tyl ko wspo mnie -

nie py łu przy praw, za pa chów ka dzi dła i
per fum pu sty ni, po nie waż ca łość jest po kry -
ta ku rzem by łych kon flik tów.

Wa di La ha mi to miej sce, któ re wy bra li -
śmy w tym ro ku na na szą wy pra wę nad Mo -

rze Czer wo ne. Od da lo ne oko ło 180 km od
lot ni ska w Mar sa Alam, po ło żo ne nad sa -
mym brze giem mo rza, oto czo ne ma je sta -
tycz ną oa zą peł ną ro ślin no ści, dość
nie ty po wej jak na pia sko wy Egipt. Kil ka bia -



Nuras.info 11/2017

30

łych be du iń skich wil li, rzę dy na mio tów z
płót na że glar skie go oraz bu dy nek głów ny,
gdzie mie ści się cen trum nur ko we i re stau -
ra cja. A do ko ła pu sty nia i dłu ga, piasz czy sta
pla ża cią gną ca się aż do ho te lu od da lo ne go
o kil ka ki lo me trów. Jed nak za nim od kry łam

te pięk ne wi do ki, tuż po wyj ściu z sa mo -
cho du przy wi tał nas dla od mia ny uśmiech -
nię ty od ucha do ucha ma na ger Red Sea
Di ving Sa fa ri. Po za kwa te ro wa niu w na mio -
cie kró lew skim, bo ta ki mie li śmy w pa kie -
cie, przy szła po ra na po si łek i omó wie nie

pla nów nur ko wych na ko lej ny dzień. Za -
nim do trę do sa mych nur ko wań, opo wiem
Wam, jak to jest wejść do na mio tu, za miast
do ty po we go, egip skie go po ko ju ho te lo we -
go. Przed wej ściem nie ma ba se nów i ba -
rów, są za to drew nia no -wi kli no we fo te le i
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sto lik z wi do kiem na mo rze, któ re jest do -
słow nie na wy cią gnię cie rę ki. W za le żno ści
od wy bo ru opcji ce no wej w na mio cie są
dwa lub jed no du że łó żko, sto lik i du że pu -
fy, lo dów ka i wia trak oraz pół ki na ubra nia.
Nie ma to a le ty, ale ka wa łek da lej w głów -

nym bu dyn ku jest wszyst ko co trze ba, czy -
ste i za dba ne, przede wszyst kim jest ci sza i
spo kój.

Dla żąd nych wra żeń tuż obok jest szko -
ła ki te sur fin gu oraz bar dzo przy tul ny bar z
le ża ka mi za miast sto li ków i krze seł, choć i

ta kie się znaj dą. Mo żna usiąść przy ba rze i
po słu chać do brej mu zy ki oraz bar dzo cie -
ka wych opo wie ści Ros sa, któ ry – jak się cał -
kiem przy pad kiem oka za ło – jest
za ło ży cie lem cam pu i od kryw cą więk szo -
ści miejsc nur ko wych. Po szcze gó ły owych
in for ma cji za pra szam na ko lej ny wy jazd,
nie mniej jed nak wspo mnę, że Ross jest Au -
stra lij czy kiem i ko cha Egipt, kto by po my -
ślał...
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Wra ca jąc do nur ko wa nia – tak, to by ło
wy zwa nie, być o 6:30 na śnia da niu i o 7 w
peł nej go to wo ści do wy pły nię cia! Wie dząc
jed nak, co nas cze ka, aż się pa li li śmy do
wo dy. Plan nur ko wy co dzien nie wy glą dał
tak sa mo, czy li o go dzi nach 7:00, 10:30,
14:00, by ły nur ko wa nia w dzień i oko ło go -

dzi ny 17 pły nę li śmy na noc ne. Mo żna po -
my śleć, że non stop czło wiek w wo dzie, ale
uwierz cie mi, cię żko by ło z niej wy cho dzić.
Po pierw sze wi do ki, któ re onie śmie lą na wet
naj bar dziej wy bred nych nur ków, a po dru -
gie tem pe ra tu ra wo dy 28 stop ni, ide al na dla
zmar z lu chów. Mi mo krót kiej prze rwy po -

wierzch nio wej pian ki by ły pra wie su che,
po nie waż tam gdzie wi sia ły za wsze po wie -
wał wiatr a słoń ce prze dzie ra ją ce się po -
mię dzy li stwa mi za da sze nia do peł ni ło
dzie ła.

Bar dzo dłu go za sta na wia łam się, jak opi -
sać to, co zo ba czy łam pod wo dą i opo wie -
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dzieć, ja ki to mia ło na mnie wpływ. Po wie -
lu go dzi nach prze ga da nych ze współ to wa -
rzy sza mi egip skiej przy go dy na dal je stem
ubo ga w słow nic two, któ re go po win nam
użyć, aby ka żdy, kto prze czy ta o na szym
wy jeź dzie, mógł choć tro chę so bie to wy -
obra zić. Nie bez po wo du na zy wa ją to miej -
sce dzie wi czym Egip tem, po nie waż ra fy
ko ra lo we są prak tycz nie w nie na ru szo nym

sta nie, a ich ró żno rod ność two rzy swo iste -
go ro dza ju pa smo wie lo ko lo ro wych gór -
skich łąk. Jak by czło wiek pły wał w
ka nio nach po ro śnię tych ty sią ca mi ró żno -
barw nych kwia tów, krze wów, traw i drzew
w akom pa nia men cie mi lio na ko lo ro wych
ryb pły ną cych w rytm mu zy ki, któ rą wy gry -
wa ją prą dy mor skie. Pa trząc na po szcze gól -
ne ra fy, przy glą da jąc się im z bli ska,
do strze ga my nie sa mo wi te po do bień stwo do
ro ślin no ści na po wierzch ni. A ta za le żność
otwie ra na szą wy obraź nię i po zwa la w
ogrom nym spek trum zro zu mieć, jak wszyst -

ko ze so bą współ gra, a my je ste śmy te go
czę ścią.

Pew ne go ra zu mie li śmy oka zję po pły wać
z del fi na mi. Tak, wiem, że ko ja rzy się to z
ma są tu ry stów pły wa ją cych z faj ka mi i stra -
szą cych ssa ki. Tym ra zem by ło ina czej. Zo -
bacz cie na zdję ciach, jak swo bod nie czu ły
się te iko ny wol no ści w na szym to wa rzy -
stwie. A ra fy by ły tuż obok, co spra wi ło, że
te dwa nur ko wa nia oka za ły się naj bar dziej
spek ta ku lar ne ze wszyst kich.

Zaw sze po wta rzam wszyst kim mo im kur -
san tom i współ to wa rzy szom wy praw, że



Nuras.info 11/2017

34

naj pięk niej sze nur ko wa nie noc ne to tyl ko
w Egip cie. Tym ra zem też mia łam ra cję i sa -
ma nur ko wa łam co dzien nie, aby móc po -
dzi wiać to, cze go słoń ce nam ni gdy nie
po ka że, a mrok z chę cią ujaw ni. Nie ka żdy
ma mo żli wość zaj rze nia hisz pań skiej tan -
cer ce pod spód ni cę, w no cy, w cza sie jej
naj wspa nial sze go wy stę pu, pod czas gdy

wy ła nia ją cy się z mro ku żółw, ni czym bo -
dy gu ard, pe ne tru je oko li ce, ema nu jąc swą
ma je sta tycz no ścią, jak by spraw dzał, czy ni -
ko mu nie dzie je się krzyw da. Noc ne ukwia -
ły, jak cho rą gwie na wie trze, są za wsze
tam, gdzie jest ak cja, mi mo wciąż czu wa -
ją cych kre we tek, któ rych oczy nie prze sta -
ją świe cić w ciem no ściach. Bę dąc pod

wo dą w tym cza sie masz wra że nie jak byś
spę dzał wie czór w Las Ve gas, a naj więk szą
wy gra ną są wspo mnie nia, któ re na za wsze
po zo sta ną w two im ser cu.

By ła to jed na z naj pięk niej szych wi zyt w
Egip cie, w ja kich mia łam przy jem ność brać
udział. Pierw szym po wo dem by li wspa nia -
li lu dzie, któ rzy dziel nie to wa rzy szą mi
pod czas wie lu wy jaz dów. Ko lej nym – prze -
pięk ne miej sce, od kry te dzię ki mo jej wspa -
nia łej ko le żan ce Wio li, któ rej bar dzo
dzię ku ję za in spi ra cję. Mam na dzie ję, że
kie dyś wspól nie bę dzie my się cie szyć tą oa -
zą z da la od rze czy wi sto ści. Ross, thank you
so much for your lo ve ly sto ries and ti me
which I co uld spend with you. Ho pe to see
and hug u aga in.

Ewa Dru cis

Au tor więk szo ści zdjęć pod wod nych 

Fran ci sco Del Ca stil lo Ló pez
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http://www.shop4divers.pl
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Jest so bo ta, osiem na ste go li sto pa -
da, wie czór. Znaj du ję się w ele ganc -
kiej czę ści Sta re go Żo li bo rza, w
oko li cach Cy ta de li. Tu taj, po śród za -
bu do wy ni skich dom ków po wsta ło
kil ka ele ganc kich apar ta men tow ców i
mię dzy ni mi zna lazł swo je miej sce
ba sen Mul ti co Wel l ness & Spa. Dziś
bę dą dziać się tu praw dzi we cza ry,
choć spra wia ją ca wra że nie ukła da ją -
cej się do snu oko li ca ani tro chę na
to nie wska zu je. 

Wcho dzę do środ ka, w du żym po miesz -
cze niu, chy ba w sa li do ae ro bi ku, spo ty kam
pierw szych lu dzi od ma gii. Klę czą na pod -
ło dze przed ja ki miś du ży mi ka wał ka mi ma -
te ria łu, ktoś z bo ku pie czo ło wi cie
pie lę gnu je wo dosz czel ną obu do wę do apa -
ra tu. Wcho dzę da lej, głę biej i do cie ram do
czę ści ba se no wej, gdzie już moc ne lam py
stu dyj ne oświe tla ją ta flę błę kit nej wo dy a

przy brze gu krę cą się ró żni tech nicz ni. W
wo dzie wi dać bą bel ki – dwóch nur ków w
dra ma tycz nie żół tych pod ko szul kach sie dzi

pod wo dą i coś mon tu je – ko lej ne ogrom ne
płach ty roz kła da ją na dnie i ścia nie niec ki.
Ścien na ma ta po kry ta jest fo to ta pe tą uka zu -

Kraina Czarów
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ją cą wnę trze ja kie goś bo da jże warsz ta tu. W
tym ner wo wym zbio rze lu dzi bar dzo za ję -
tych swo imi za da nia mi uda je się wy łu skać
dwie oso by zda ją ce się prze wo dzić ca łe mu
przed się wzię ciu. Dwie Ka sie, Ka sia Pisz -
czek – uzna na fo to graf ka, spe cja li zu ją ca się
w fo to gra fii pod wod nej, szcze gól nie w uję -

ciach ba se no wych i dru ga Ka sia, Ka sia Ma -
now ska – za rzą dza ją ca ca łym pro jek tem,
wy da je się być wszę dzie i o wszyst kim my -
śleć.

Za chwi lę do trą do nas pierw sze gwiaz dy
wie czo ru, spraw cy ma gii, ak to rzy wy stę pu -
ją cy przed obiek ty wem Ka si Pisz czek. Z fo -

to gra fii wy ko ny wa nych pod wo dą po wsta -
ną ko lej ne uję cia do ka len da rza „Kra ina
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Cza rów”. Jest to je den z pro jek tów pro wa -
dzo nych w ra mach szer szej ini cja ty wy kry -

ją cej się pod na zwą „Szta fe ta Do bro-  czyn -
no ści Biz ne su”. Pie nią dze ze bra ne ze sprze -
da ży zo sta ną prze ka za ne na kon to Fun da cji

War szaw skie go Ho spi cjum dla Dzie ci. Sze -
rzej o ca łym przed się wzię ciu niech opo -
wie dzą sa mi spraw cy.



Nuras.info 11/2017

39

Pierw szą py tam Ka się Pisz czek. Drob na
osób ka z ni gdy nie scho dzą cym z jej ust
uśmie chem szyb ko od po wia da na mo je py -
ta nia. Ka żda wy po wiedź to esen cja ener gii.

Ka sia Pisz czek: Dla cze go wo da? Uwiel -
bia łam wo dę od dziec ka! Ja kieś dzie więć
lat te mu za li czy łam swój pierw szy kurs nur -
ko wy, rok póź niej ko lej ny sto pień, nie daw -
no zro bi łam de epa (spe cja li za cja – nur ko-

wa nie głę bo kie, przyp. red.), po ja kichś sze -
ściu la tach za na mo wą zna jo mych
(śmiech), bo w koń cu wy pa da ło zro bić.
Wo da jest mo im ży wio łem, ja po pro stu
uwiel biam to śro do wi sko. To jest zu peł nie
in na baj ka, tam jest spo kój, tam ina czej pły -
nie czas, tam się mo żna wy łą czyć. By ło by
świet nie, gdy by wszy scy chęt ni mo gli po -
czuć to na wła snej skó rze.

Ka sia fo to gra fią pod wod ną zaj mu je się
od 2011 ro ku, zdję cia wy ko nu je za rów no
na ba se nach, jak i w akwe nach otwar tych.
Głów nym te ma tem jej prac jest czło wiek.
Jej zdję cia opu bli ko wa no w Im pe rium Ko -
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biet w 2015 ro ku ja ko opra wę fo to gra ficz ną
do kom pen dium wie dzy o ma ki ja żu pod -
wod nym au tor stwa Izy Śmie szek Dorn. pt.
„Pod wo dą”. Swo je pra ce co ro ku wy sta wia
w Ga le rii Bez dom nej w Boch ni.

Ka sia Pisz czek: Zo sta łam za pro szo na do
te go pro jek tu przez Izę Śmie szek. Ona jest

dy rek to rem ar ty stycz nym ca łe go wy da rze -
nia. To jest ka len darz z po sta cia mi pu blicz -
ny mi, ak to ra mi, spor tow ca mi, któ rzy
od gry wa ją ró żne nie co dzien ne ro le w sce -
ne rii ba jek dla dzie ci. Ka len darz po wsta je,
by po móc War szaw skie mu Ho spi cjum dla
Dzie ci. Ho spi cjum zaj mu je się opie ką nad

nie ule czal nie cho ry mi dzie cia ka mi w ich
wła snych do mach. Dzie cia ki ma ją wspar -
cie me dycz ne i psy cho lo gicz ne, ale po moc
otrzy mu je ta kże ca ła ro dzi na, tak by dzie ci
mo gły funk cjo no wać nor mal nie w swo im
śro do wi sku do mo wym, przy ja znym dla
nich. Ka len darz ma za in te re so wać opi nię
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pu blicz ną tym te ma tem. Jest też ta ki pro jekt
„Szta fe ta Do bro czyn no ści Biz ne su”, gdzie
chce my dać do zro zu mie nia mniej szym i
więk szym fir mom, ale nie ko niecz nie du żym
mo lo chom, że mo gą być wspar ciem dla ta -
kich do bro czyn nych przed się wzięć przy
nie wiel kim na kła dzie środ ków. Mo im wkła -
dem w tę ini cja ty wę jest pra ca – wy ko nu ję
zdję cia, to jest mój sprzęt, to jest mój czas,
mój wkład. Ka żdy po ma ga tak jak mo że, jak
go stać – ce gieł ka do ce gieł ki, za wsze się
nam coś uzbie ra.

Ka ta rzy na Ma now ska, „ko ło za ma cho -
we” pro jek tu „Szta fe ta Do bro czyn no ści Biz -
ne su”, mó wi o so bie ja ko „or ga ni za tor i
wy daw ca ka len da rza”.

Ka ta rzy na Ma now ska: W tym ro ku w
ogó le mia ło nie być żad ne go ka len da rza.
Ka sia Pisz czek i Iza Śmie szek wy sła ły mi
jed no zdję cie z ha słem „mo że zro bi my coś
dla ja kiejś fun da cji”. To by ło zdję cie w sty -
lu Ali cji w Kra inie Cza rów, któ re dziew czy -
ny zro bi ły pod wo dą oczy wi ście. Pięć
mi nut póź niej już pra co wa ły śmy nad kon -
cep cją. Na po cząt ku mia ła być jed na pro -
sta hi sto ria, te raz ma my dwa na ście
od ręb nych hi sto rii i du że gro no osób, bo na
ka żdym zdję ciu są śred nio po dwie.

Wszyst ko po to, by po móc War szaw skie mu
Ho spi cjum dla Dzie ci, a do kład niej ich
pod opiecz nym. W 2011 ro ku ra zem z Izą
pra co wa ły śmy przy ka len da rzu „Kro pla
Szczę ścia”, gdzie też by łam wy daw cą i or -
ga ni za to rem. Wte dy fo to gra fo wał Bar tek
War dziak. Ca ły czas nam ta wo da to wa rzy -
szy ła. Ka len darz „Ni by lan dia” z 2013 ro ku,
tam też by ły zdję cia pod wod ne, a nam

wszyst kim za ma rzy ło się, że by jesz cze raz
zejść pod wo dę. Ka sia Pisz czek nie tyl ko ro -
bi świet ne zdję cia pod wo dą – w przy szłym
ro ku bę dzie mo żna zo ba czyć efek ty pra cy
„z zie mi”. Chcia ły śmy zro bić coś, co bę dzie
Kra iną Cza rów, któ rą mo że two rzyć sze ro -
ko po ję ty biz nes. Jest ta kie pięk ne po wie -
dze nie: „kie dy le ka rze mó wią, że już się nie
da, wte dy wkra cza fun da cja”, a że by fun -
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da cja mo gła dzia łać, biz nes mu si cza ro wać.
Stwier dzi ły śmy, że wo da jest tym miej scem,
gdzie cza ru jest bar dzo wie le, gdzie jest ja -

kaś ta jem ni ca. Ludz kość prze cież wciąż do -
brze nie po zna ła świa ta pod wod ne go.

Ja kub Cie ślak: Skąd się bio rą gwiaz dy?
Ka ta rzy na Ma now ska: Ca ła eki pa zaj mu -

je się po szu ki wa niem osób chęt nych wy stą -
pić przed obiek ty wem. Tu taj nie ma ta kie go
po dzia łu: jed na oso ba jest or ga ni za to rem,
Iza to wi za żyst ka, Ka sia – fo to graf, Ka mil –
bek stej dżo wiec, Emil ka, któ ra asy stu je nam

wszyst kim, wszy scy dzwo ni my, wszy scy
roz ma wia my i z agen ta mi, i ze spor tow ca -
mi, z ak to ra mi. I wszy scy się go dzą na
udział w se sji. „Szta fe ta”  jest łącz ni kiem
wszyst kich na szych pro jek tów – ka len da -
rzy, ale ta kże im prez spor to wych – stąd w
ra dzie ma my jesz cze pa na Rad ka Mi chal -
skie go, któ ry jest pre ze sem Po mor skie go
Związ ku Pił ki No żnej, a u nas or ga ni za to -
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rem i ko or dy na to rem kwe stii spor to wych.
Ko rzy sta my więc z wła snych kon tak tów.
Ka len da rze wy pra co wa ły już swo ją re no -
mę, ma ją do brą opi nię. Zaw sze jest to cie -
ka wa przy go da dla uczest ni ka se sji, więc
chęt nych nie bra ku je. Umów my się, ma ło

jest pro jek tów pod wod nych, to przed się -
wzię cie jest uni ka to we, więc za wsze cie szy
się du żym za in te re so wa niem i lu dzie wręcz
chcą stać się je go czę ścią. Od zew jest za -
wsze po zy tyw ny, je że li ktoś nie mo że
wziąć udzia łu w se sji w da nym mo men cie

ze wzglę dów za wo do wych, od ra zu re zer -
wu je so bie miej sce w ko lej nej edy cji.
Uczest ni cy nie za wsze wie dzą, co się bę -
dzie dzia ło w da nej se sji, ja ki bę dzie ko lej -
ny pro jekt. Na przy kład, nie za wsze
je ste śmy pod wo dą – cza sa mi je ste śmy… w
po wie trzu. Mi mo wszyst ko w za sa dzie za -
raz po tym jak przed sta wi my nasz pro jekt,
sły szy my „wcho dzę w to”. Z nie któ ry mi
uczest ni ka mi wy mie nia my się tyl ko ese me -
sa mi, in for mu jąc, gdzie i ja kie zdję cia, naj -
czę ściej jest od po wiedź „tak”. W
naj now szej edy cji ka len da rza w nie co -
dzien nych ro lach zo ba czy my ta kie oso by
jak: Mi chał Ko ter ski, Le szek Sta nek, Mar cin
Wa si lew ski, Ane ta Za jąc, Ola Gin trow ska,
Alek san dra Mi ko łaj czyk i Ma te usz Ba na -
siuk, Ma med Kha li dov.

Iza Śmie szek, dy rek tor ar ty stycz ny pro -
jek tu „Szta fe ta Do bro czyn no ści Pro jek tu”,
wi za żyst ka. cha rak te ry za tor ka

Ja kub Cie ślak: Dla cze go Szta fe ta?
Iza Śmie szek: Ze bra ło się pa ru pa sjo na -

tów, któ rzy nie są w sta nie udźwi gnąć fi -
nan so wo swo ich pro jek tów. Szu ka my więc
do tych na szych pro duk cji lu dzi, któ rzy we -
sprą nas w ró żny spo sób – za rów no part ne -
rów, któ rzy po mo gą wkła dem pra cy – na
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przy kład wy dru ku ją tła do zdjęć pod wod -
nych, ale ta kże oczy wi ście spon so rów.

Ja kub Cie ślak: Dla cze go wo da?
Iza Śmie szek: Bo na po wie trzu jest ła two

(śmiech), a wśród nas jest zna czą ca eki pa
fa scy na tów świa tem pod wod nym. Kil ka
osób nur ku je, więk szość snur ku je. W ten
spo sób pró bu je my prze nieść ten pod wod -
ny świat bli żej zwy kłych lu dzi – na przy kład
ra fy, któ re oglą dam naj czę ściej pod wo dą,
te go pięk na wie le osób nie mia ło oka zji zo -
ba czyć na wła sne oczy. Mo ja cór ka, któ ra
ma dzie więć lat, w za sa dzie od pię ciu lat
nie wy cho dzi z i spod wo dy. Lu dzie się
śmie ją, że wy trzy mu je na wde chu pod wo -
dą tro chę dłu żej niż nu rek z bu tlą. Dla niej
nie ma zna cze nia, czy wo da jest słod ka czy
sło na – otwie ra oczy nor mal nie pod wo dą,
po zu je do zdjęć. Świat pod wod ny to są
pięk ne ob raz ki, jest to coś od re al nio ne go,
cze go nie je ste śmy w sta nie osią gnąć bez
po mo cy dmu chaw czy wen ty la to rów – spo -
sób ukła da nia się tka nin, za wie sze nia ak to -
rów w prze strze ni.

Ja kub Cie ślak: Wo da jest trud nym śro do -
wi skiem do re ali za cji ta kich pro jek tów.

Iza Śmie szek: Mi mo to si łę w so bie znaj -
du je my dzię ki dzie cia kom, któ re gdzieś tam

są na sa mym koń cu te go łań cusz ka, bo to
dla nich – po ka zu je my baj ki. W ka len da rzu
na czel nym te ma tem jest baj ka, od no si my
się do ba jek. We wcze śniej szych pro jek -
tach, nie od no sząc się do ba jek, po ka zy wa -
li śmy za cza ro wa ny świat – pły wa ją ce
pięk ne ko bie ty w cu dow nych suk niach, co
dzia ła na wy obraź nię dzie cia ków.

Ja kub Cie ślak: Za rok ko lej na edy cja.
Iza Śmie szek: Co mo że my zdra dzić? Że

bę dzie ul tra fio let. (śmiech)

W tle sły chać już Mi cha ła „Miś ka” Ko ter -
skie go sza le ją ce go przed pu blicz no ścią,
czy li wszyst ki mi pra cow ni ka mi pro jek tu,
któ rzy asy stu ją przy se sji, Mi chał jest już w
swo im prze bra niu – bia łe spodnie, ko szu la,
do te go kon tra sto wo czer wo ny płaszcz. Bie -
ga z ku kieł ką Pi no kia i dow cip ku je o swo im
po do bień stwie do baj ko wej po sta ci, zwra -
ca jąc szcze gól ną uwa gę na no sy – swój i
ku kieł ki. Zdję cia te le fo na mi ro bią mu Mar -
cin Wa si lew ski i Le szek Sta nek – też już w
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swo ich stro jach: Zeu sa i Her ku le sa. Ka sia
Pisz czek już w pian ce, w skrzy dle, po
spraw dze niu apa ra tu, ze sta wu zsyn chro ni -
zo wa nych lamp bły sko wych, tych przy apa -
ra cie, jak i na po wierzch ni, na sta ty wach.
Za pra sza Mi cha ła do wo dy. To bę dzie je go
pierw sze wej ście pod wo dę. Nur ko wie bio -
rą go na stro nę, oma wia ją pod sta wy użyt -
ko wa nia sprzę tu po wietrz ne go, z któ re go
bę dzie ko rzy stał w mo men tach mię dzy
zdję cia mi. Za chwi lę za sią dzie na przy go to -
wa nym pod wo dą krze śle, we źmie Pi no kia
w rę ce i prze nie sie się do Kra iny Cza rów.

Ka len darz cha ry ta tyw ny „Kra ina Cza -

rów” po wsta je już mniej wię cej od mie sią -
ca. Zdję cia do nie go re ali zo wa ne by ły już
w Olsz ty nie i w War sza wie. Dziew czy ny
rze czy wi ście nie mo gą na rze kać na brak za -
in te re so wa nia ka len da rzem. Szpa ler ce le -
bry tów prze wi ja się na pa miąt ko wych
zdję ciach pro fi lu pro jek tu na Fa ce bo oku.
We dług opi sa ne go za my słu te ma tem prze -
wod nim zdjęć są mo ty wy po pu lar nych ba -
jek, w któ rych bo ha te rów wcie la ją się
ce le bry ci scho dzą cy pod wo dę. Tam w uję -
ciach Ka si Pisz czek prze no szą się do in ne -
go wy mia ru, wy stę pu jąc w nie co dzien nych
dla sie bie oko licz no ściach. Ma my w Pol sce

wie lu wy bit nych fo to gra fów wy spe cja li zo -
wa nych w pod wod nej fo to gra fii, ich zdję -
cia cie szą się ogrom ną po pu lar no ścią w
Pol sce, są roz po zna wa ne za gra ni cą. Mó -
wi my tu jed nak o zdję ciach re por ta żo wych,
pej za żo wych. Usta wia ne se sje pod wod ne
w ba se nach czy wo dach otwar tych są w
Pol sce wciąż roz wi ja ją cą się ga łę zią fo to -
gra fii ar ty stycz nej, jak i ko mer cyj nej. Je że li
jesz cze ma ją miej sce ta kie go ty pu przed się -
wzię cia cha ry ta tyw ne, gdzie nikt nie bie rze
gro sza za wy ko na ną pra cę, gdzie pie nią dze
w ten spo sób po zy ska ne tra fia ją do cho cia -
żby ho spi cjów, to jest wła śnie ma gia... Mo -
im zda niem, naj faj niej sze w tym wszyst kim
jest to, że ka żdy mo że zro bić coś po ży tecz -
ne go, na wet je że li nie jest wy bit nym fo to -
gra fem, tyl ko zwy kłym re kre acyj nym
nur kiem. Wy star czy wyjść do lu dzi, opo -
wia dać o na szym fan ta stycz nym spo rcie,
po ka zy wać sprzęt, wspie rać im pre zy ma so -
we, w trak cie któ rych or ga ni zo wa ne są po -
ka zy ró żnych ak tyw no ści, w tym
nur ko wa nie – tam my mo że my wła śnie się
po ka zać i po móc. A na sza pra ca mo że
przy nieść du żo do bre go.

Ja kub Cie ślak
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Idea nur ko wa nia noc ne go jak naj -
więk szej ilo ści płe two nur ków o tej
sa mej go dzi nie na ca łym świe cie
jest świet nym po my słem.

Po sta no wi li śmy za de biu to wać w tej im -
pre zie za le d wie... 1 dzień przed noc nym
nur ko wa niem, a mi mo to zgło si ło się aż
dzie wię cio ro uczest ni ków! Da ło nam to
ósme miej sce w Pol sce na dwa dzie ścia za -
re je stro wa nych „miej scó wek”.

W ska li świa to wej sta ty stycz nie za ję li śmy
jesz cze lep szą lo ka tę spo śród 157 za re je stro -
wa nych cen trów nur ko wych z 23 kra jów. Co
praw da nie zo stał po bi ty do tych cza so wy re -
kord z ro ku 2009, kie dy to w wy da rze niu
uczest ni czy ło aż 2749 płe two nur ków, tym
nie mniej 1780 ochot ni ków star tu ją cych w
bie żą cej edy cji też jest do brym wy ni kiem.

Zau wa żal ny w Pol sce wy raź ny wzrost za -
in te re so wa nia tym nie zwy kłym wy da rze niem

mo że w naj bli ższych la tach przy czy nić się do
usta no wie nia no we go świa to we go re kor du.

Diversnight 2017 
w bazie nurkowej PIECHCIN
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Po twier dza ją to na sze roz mo wy z nur ka -
mi przy by wa ją cy mi z ca łe go kra ju do ka -
mie nio ło mu w Piech ci nie, któ rzy bar dzo
chęt nie de kla ro wa li uczest nic two w DI VER -
SNI GHT 2018.

Ser decz nie dzię ku je my uczest ni kom DI -
VER SNI GHT 2017 w Cen trum Nur ko wym
PIECH CIN. Szcze gól nie dzię ku je my oso -
bom, któ re przy je cha ły na wcze śniej za pla -
no wa ną im pre zę HAL LO WE EN i chcąc

do dat ko wo uczest ni czyć w DI VER SNI GHT,
po wstrzy ma ły się od wcze śniej sze go nur ko -
wa nia lub za nu rzy ły się po wtór nie. Spe cjal -
ne po dzię ko wa nia i za ra zem prze pro si ny
na le żą się ta kże po zo sta łym oso bom nur ku -
ją cym te go dnia w ka mie nio ło mie w ra -
mach im pre zy HAL LO WE EN, któ re nie by ły
przy go to wa ne na na szą de cy zję sprzed 24
go dzin o in au gu ra cyj nym uczest nic twie w
DI VER SNI GHT 2017.

Za pew ne do bra wi docz ność 9-12 me -
trów, któ ra na dal się po pra wia i wspa nia ła
at mos fe ra pa nu ją ca po śród uczest ni ków
obu im prez po łą czo nych przy ogni sku przy -
cią gnie w przy szłym ro ku sze ro ką rze szę
płe two nur ków z ca łej Pol ski i… nie tyl ko.

Za pra sza my za rok i obie cu je my wszyst -
kim na szym Go ściom re kor do we wy da rze -
nie – oczy wi ście przy Wa szej po mo cy!

Po zdra wia my

CN Piech cin

Jak co ro ku, 4 li sto pa da po raz ko lej ny
uczest ni czy li śmy w mię dzy na ro do wym wy -
da rze niu DI VER SNI GHT 2017 or ga ni zo wa -
nym przez nur ków z U -DI VE Szko ła
Nur ko wa nia. Miej sce za nu rze nia Wa pien -
ni ki k. Su le jo wa. W wy da rze niu wzię ło
udział 19 nur ków.

Po uda nych nur ko wa niach prze nie śli śmy
się na wspól ną im pre zę, gdzie głów ną po -
sta cią był pie czo ny dzik a na za koń cze nie
osło dzi li śmy so bie wie czór prze pysz nym
nur ko wym tor tem w kształ cie twi na!

Po zdra wiam
Łukasz Lipiński

lukasz@u-dive.pl
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O co cho dzi z ak cją Di ver sni ght,
w któ rej udział wzię ło już w su mie
21380 płe two nur ków?

Li sto pa do wy wie czór, a nad wo dę na ca -
łym świe cie zje żdża ją nur ko wie. Nur ku ją,
a na stęp nie spę dza ją czas na opo wie ściach,
wy mia nie wra żeń i wspól nej im pre zie, na
któ rej obo wiąz ko wo mu si zna leźć się coś
słod kie go. Skąd się wzię ła tra dy cja cze goś
słod kie go po li sto pa do wym nur ko wa niu?

Wszyst ko roz po czę ło się w 2005 ro ku.
Nor we żka To ne Svee Dahl za ła pa ła bak cy -
la nur ko we go do te go stop nia, że sta ra ła się
nur ko wać co dzien nie.

Zau wa ży ła, że część jej zna jo mych po nur -
ko wa niach szyb ko roz je żdża się do do mów,
a ona nie ma ko go „mę czyć” py ta nia mi, nie

Diversnight 
– nurkowanie z ciastkiem
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ma z kim dzie lić pod wod nych wra żeń. Wpa -
dła na po mysł, by prze trzy mać ich po wyj ściu
z wo dy roz da jąc ciast ka i roz ma wia jąc o nur -
ko wa niu. I tak na ro dzi ła się idea „Ca ke di ves”.
To ne za pra sza ła zna jo mych na nur ko wa nia z
ciast ka mi w oko li cach Oslo fjord. 

In for ma cja o tych nur ko wa niach ro ze -
szła się po ca łej Nor we gii, a To ne po sta -
no wi ła, że spró bu je zor ga ni zo wać
wspól ne wej ście do wo dy i je dze nie cia -
stek, tak by nur ko wie mo gli się bar dziej
zin te gro wać. Na re ali za cję swo je go po my -

słu po trze bo wa ła trzech ty go dni – ro ze sła -
ła wia do mo ści do ró żnych cen trów nur ko -
wych i w pierw szy czwar tek grud nia
2005r. o go dzi nie 20:05 w ca łej Nor we gii
za nur ko wa ło 351 nur ków z 41 klu bów
nur ko wych.
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Tak po wsta ło Di ver sni ght – im pre za, któ -
rej ce lem są spo tka nia, roz mo wy, je dze nie
sło dy czy, a przede wszyst kim in te gro wa nie
śro do wi ska nur ko we go.

Im pre za roz ra sta ła się i de li kat nie zmie -

nia ła ter mi ny, tak by jak naj wię cej nur ków
mo gło się spo tkać – od 2011 ro ku ak cję
prze su nię to o mie siąc (mroź ny gru dzień w
wie lu miej scach Nor we gii utrud niał nur ko -
wa nia), a od 2015 ro ku nur ku je my w so bo -

ty za miast czwart ków.
W ro ku 2012 po raz pierw szy zor ga ni zo -

wa łem tę im pre zę w Olsz ty nie. Pod czas de -
biu tanc kie go Di ver sni ght (1 li sto pa da)
za nu rzy ło się 13 nur ków. Noc ne nur ko wa -
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nia cie szą się tu du żym za in te re so wa niem. W 2015 ro ku w
ak cji wzię ło udział 43 olsz tyń skich płe two nur ków, co sta no -
wi wciąż nie po bi ty re kord Pol ski.

A jak by ło w sto li cy War mii i Ma zur 4.11.2017 – 28 płe -
two nur ków, z ró żnych klu bów nur ko wych, ogrze wa ny na -
miot do prze bie ra nia dla nur ku ją cych w mo krych
kom bi ne zo nach (He niu, dzię ku ję!), dron do ku men tu ją cy
wszyst ko z po wie trza (Mi łosz, dzię ku ję!), du żo zdjęć (Ewa,
dzię ku ję!) i faj na at mos fe ra (dzię ku ję Wszyst kim).

PS Ciast ka w Skor pe nie je dli śmy do trze ciej w no cy...

Ce za ry Barsz czew ski

fot.: Ewa Mieczkowska, Miłosz Dąbrowski
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http://4divers.pl
http://www.wioskisos.org
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Di ver sni ght to mię dzy na ro do we
nur ko wa nie noc ne. Ini cja ty wa za po -
cząt ko wa na zo sta ła w ro ku 2005. Ce -
lem przed się wzię cia jest wła śnie
nur ko wa nie, a zwłasz cza je go aspekt
spo łecz no - to wa rzy ski. Chęt ne gru py
nur ków re je stru ją swo ją wi try nę na
stro nie di ver sni ght.com i tym sa mym
zgła sza ją swój ak ces w noc nym za -
nu rze niu, któ re od by wa się w tym
sa mym mo men cie w ró żnych miej -
scach świa ta. 

Kie dyś był to pierw szy czwar tek grud nia,
ale w 2010 ro ku kra je skan dy naw skie do -
świad czy ły na praw dę ostrej zi my i nie mo -
żna by ło zna leźć żad nej otwar tej wo dy, więc
or ga ni za to rzy po sta no wi li prze nieść im pre -
zę mie siąc wcze śniej. W 2015 ro ku po sta no -
wi li zor ga ni zo wać wy da rze nie w trak cie
week en du. Nur ko wa nie od by wa się w cza -
sie do pa so wa nym do ro ku. W 2012 ro ku
nur ko wa nie od by ło się o go dzi nie 20:12

Historia Di ver sni ght
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(20:12) cza su lo kal ne go. W 2013 r. Mia ło
miej sce o 20:13 cza su lo kal ne go, ana lo gicz -
nie w 2017 r. nur ko wa nie od by ło się o
20:17. Aby wziąć udział w tym mię dzy na ro -
do wym wy da rze niu, ka żdy klub nur ko wy
lub gru pa two rzą wła sną li stę uczest ni ków.
W Olsz ty nie ak cję ko or dy nu je Ce za ry Barsz -
czew ski. W tym ro ku na olsz tyń skim nur ko -
wi sku, za Pi ra tem nad je zio rem Krzy wym
pod wo dę za nu rzy ło się 28 nur ków.

OTO CY FRY DI VER SNI GHT:
2005: 351 nur ków w Nor we gii.
2006: 889 nur ków w Da nii, Nor we gii i
Szwe cji.

2007: 1859 nur ków w Da nii, Es to nii, Fin -
lan dii, Is lan dii, Nor we gii, Szwe cji i Sval -
bard.
2008: 2183 nur ków w Da nii, Es to nii, Fin -
lan dii, Is lan dii, Nor we gii, Szwe cji, Egip cie,
In do ne zji, Fran cji, Hisz pa nii, na Wy spach
Owczych i w Bel gii.
2009: 2749 nur ków, 218 miejsc nur ko wych
i 20 kra jów
2010: 1700 nur ków, 175 miejsc nur ko wych
i 22 kra je
2011: 2577 nur ków, 196 miejsc nur ko wych
i 24 kra jów
2012: 2322 nur ków, 231 miejsc nur ko wych

i 25 kra jów
2013: 2113 nur ków, 167 miejsc nur ko wych
i 20 kra jów
2014: 1763 nur ków, 167 miejsc nur ko wych
i 22 kra jów
2015: 1734 nur ków, 140 miejsc nur ko wych
i 23 kra je
2016: 1140 nur ków, 114 miejsc nur ko wych
i 23 kra je
2017: 1145 nur ków! 155 miejsc nur ko wych
i 23 kra je

Za pra sza my już za rok!
Mi łosz Dą brow ski

mi losz@aqu adi ver.pl
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By wa tak, że lód jest bar dzo cien ki przy
brze gu (za le d wie kil ku mi li me tro wy), bez tru -
du mo żna na wet pal cem czy pię ścią wy bić w
nim dziu rę i ma się ocho tę po pro stu za nur ko -
wać jak w otwar tej wo dzie – tym bar dziej, że
nie wia do mo, jak to zro bić ina czej, sko ro nie
mo żna wejść na ta flę. Jed nak lód mo że ro bić
się grub szy w mia rę od da la nia się od brze gu
i tam już nie bę dzie mo żna tak ła two prze do -
stać się do po wierzch ni! Mo gło by to wy two -

rzyć skraj nie nie bez piecz ną sy tu ację, nie kie -
dy na wet koń czą cą się śmier cią ca łe go ze spo -
łu. Aby te go unik nąć, w ta kich wa run kach
na le ży po szu kać po mo stu wy su nię te go w je -
zio ro i na nim za ło żyć sta no wi sko ase ku ra cyj -
ne z li na mi. Gdy by ta kie go po mo stu nie by ło,
na le ży naj zwy czaj niej zre zy gno wać z nur ko -
wa nia – i de cy zję ta ką trze ba trak to wać ja ko
li stek do wień ca chwa ły, a nie ja ko oso bi stą
po ra żkę czy prze jaw tchó rzo stwa.

Spra wa jest istot na za rów no je sie nią, jak i
wio sną, a ta kże pod czas dłu go trwa łych od -
wi lży. Po wsta je wte dy sy tu acja, w któ rej
wła ści wie nie wia do mo czy nur ko wa nie jest
pod lo do we, czy nie i nie ka żdy wie, jak się
wte dy za cho wać. Mo że być i tak, że część
akwe nu bę dzie w ogó le nie po kry ta ta flą lo -
du, jed na kże nur ko wa nie bez lin jest o ty le
nie bez piecz ne, że in na część je zio ra mo że

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Cienki lód
Je sie nią głę bo kie je zio ra za ma rza ją póź niej niż płyt kie, po nie waż dłu żej

mu si trwać ich schło dze nie, ale też póź niej od ma rza ją, gdy nad cho dzi wio -
sna lub pod czas od wi lży. To rzecz wa żna, po nie waż mo że się zda rzyć, że
wszyst kie płyt kie akwe ny w na szej oko li cy bę dą już wkrót ce za mar z nię te a
po przy je cha niu nad głę bo kie je zio ro za sta nie my je nie po kry te lo dem lub –
co gor sza – po kry te cien ką i nie bez piecz ną ta flą, po któ rej nie mo żna bez -
piecz nie cho dzić, ani za ło żyć na niej sta no wi ska ase ku ra cyj ne go, lecz jed -
no cze śnie na ty le gru bą, że nie mo żna nur ko wać pod nią bez lin, jak w
otwar tej wo dzie. Do kład nie tak sa mo mo że zda rzyć się wio sną.
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już (lub „jesz cze” – wio sną czy przy od wi -
lży) ta ką ta flę na so bie mieć. Nur ko wie mo -
gą pod czas nur ko wa nia wpły nąć pod nią i
na przy kład w sy tu acji awa ryj nej wy ma ga ją -
cej uciecz ko we go wyj ścia w pio nie zo stać
po zba wie ni mo żli wo ści osią gnię cia po -
wierzch ni. Ta fla ta ka by wa nie wi docz na, po -
nie waż skła dać się mo że wy łącz nie z
war stwy lo du szkli ste go, a więc nie wi docz -
ne go. By wa i tak, że ta fla po ru sza się po je -
zio rze, a więc nie wia do mo do kład nie gdzie
się za go dzi nę, gna na wia trem, znaj dzie.

Or ga ni za tor od po wie dzial ny za nur ko wa -
nie mu si brać pod uwa gę wszyst kie te spra -
wy, gdy by zaś z ja kiejś przy czy ny nie by ło
ta kiej oso by, cał ko wi tą i oso bi stą od po wie -
dzial ność za bez pie czeń stwo ak cji po no si
oczy wi ście naj star szy stop niem i/lub do -
świad cze niem nu rek w ze spo le. Mu si on oce -
nić czy i ja kie sys te my ase ku ra cji ma ją być
za sto so wa ne, czy ta fla jest, czy jej nie ma. Je -
śli trze ba, niech po pły nie po po wierzch ni ło -
dzią lub na wet wpław i po pro stu spraw dzi.

Kie dyś, wie le lat te mu, jesz cze ja ko mło -
dziut ki in struk tor, o ma ły włos nie za bił bym
ca łej gru py i sie bie. By ła wcze sna wio sna,
ale już bar dzo cie pło. Wcho dzi li śmy do
wo dy, oczy wi ście bez żad nych lin, gdy w

ostat niej chwi li uświa do mi łem so bie, że wi -
dzę coś dziw ne go. Na środ ku je zio ra sta ła
me wa – sta ła, nor mal nie na no gach, a nie
pły wa ła po wo dzie. Zro zu mia łem, że mu si
prze cież na czymś stać i praw do po dob nie
jest to nie wi docz na ta fla lo du. Tak rze czy -
wi ście by ło – po bli ższym spraw dze niu oka -
za ło się, że pły wa ją ce po je zio rze „lot ni sko”
ma kil ka hek ta rów po wierzch ni i w pew nej
od le gło ści od kra wę dzi osią ga gru bość 12
cm! Gdy by trze ba by ło awa ryj nie wy cho -
dzić w pio nie, by li by śmy bez szans.

Gru bość lo du, po któ rym mo że cho dzić
jed na oso ba wy no si 4-8 cm, je że li gru bość
wy no si 8-15 cm lód mo że utrzy mać kil ka
osób znaj du ją cych się w jed nym miej scu.
Jest to jed nak za ma ło, aby bez piecz nie prze -
by wać na kra wę dzi prze rę bli, a zwłasz cza
za kła dać tam sta no wi sko ase ku ra cyj ne z li -
na mi. Na le ży wte dy wy ko rzy stać po most.

W peł ni bez piecz na gru bość dla nur ko -
wań pod lo dem wy no si 15-20 cm.

Kie dy gru bość lo du wy no si po nad 30 cm,
mo gą bez piecz nie prze miesz czać się po
nim po jaz dy.

Po wy ższe war to ści są praw dzi we, je że li
tem pe ra tu ra oto cze nia jest rów na lub mniej -
sza od 0° Cel sju sza. Je że li tem pe ra tu ry są do -

dat nie, na stę pu je zmniej sze nie wy trzy ma-
ło ści lo du i po da ne gru bo ści na le ży zwięk -
szyć o 1/4. Oczy wi ście z ty mi po jaz da mi też
trze ba uwa żać, za nim za cznie my or ga ni zo -
wać wy ści gi sa mo cho do we na lo dzie – mo -
żna tra fić na lo kal ne osła bie nie ta fli z
nie zna nych przy czyn, przy pad ko wą szcze -
li nę, prze rę bel ry bac ki a na wet sta ry prze rę -
bel po zo sta wio ny przez in nych nur ków.

To masz Stru gal ski

Po wy ższy tekst za wie ra frag men ty ksią -
żki To ma sza Stru gal skie go „Nur ko wa nie
pod lo dem – pod ręcz nik nur ka + dwie pły -
ty z czte re ma wy kła da mi na DVD”. Tę i po -
zo sta łe ksią żki au to ra mo żna ku pić tu:
http://ksie gar nia.iknt.pl

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

http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
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DOŁĄCZ DO NAS -  WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

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

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/
http://www.hydrozagadka.pl
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.avalondivers.com
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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

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

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

Najserdeczniejsze >yczenia:
Cudownych Świąt
Bo>ego Narodzenia
Rodzinnego ciepła
i wielkiej radości,
Pod >ywą choinką
zaś du>o prezentów,
A w Waszych pięknych duszach
wiele sentymentów.
Świąt dających radość i
odpoczynek,
oraz nadzieję na Nowy Rok,
>eby był jeszcze lepszy ni> ten,
co właśnie mija
>yczy

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.deepadventure.pl
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Oprócz ro dzi mych ga tun ków zwie -
rząt, w pol skich wo dach spo ty ka my
rów nież ga tun ki ob ce. Są to osob ni -
ki, któ re wy stę pu ją po za swo im na -
tu ral nym za się giem. Więk szość z nich
nie sta no wi za gro że nia dla ota cza ją -
cej je przy ro dy – al bo nie ada ptu ją
się i wy mie ra ją, al bo, je żeli prze trwa -
ją w no wych wa run kach, two rzą nie -
wiel kie i sta bil ne po pu la cje, a ich
wpływ na ota cza ją ce je śro do wi sko
jest neu tral ny.

Bab ka by cza (Neo go bius me la no sto mus)
Ta sto sun ko wo nie wiel ka ry ba jest przed -

sta wi cie lem ro dzi ny bab ko wa tych. Jej mak -
sy mal na dłu gość się ga 25 cm, a wa ga
do cho dzi do 350 g. Ubar wie nie ma bru nat -
no -sza re lub bru nat no -żół te z wie lo ma
ciem niej szy mi po przecz ny mi pla ma mi. Ro -
dzi my mi sie dli ska mi bab ki by czej są wo dy
przy brze żne mórz: Czar ne go, Azow skie go
i Ka spij skie go. Nur ku jąc w tych akwe nach
spo ty ka się je licz nie w stre fie głę bo ko ści

10-15 me trów, na ob sza rach piasz czy sto -
-ka mie ni ste go dna, przy kry te go czę sto gru -

bą war stwą musz li, gdzie ry by te znaj du ją
do god ne wa run ki schro nie nia, że ro wa nia i
roz ro du. In nym re jo nem wy stę po wa nia
bab ki by czej, szcze gól nie w Mo rzu Czar -
nym, są pod nó ża ska li stych brze gów. Za -
glą da jąc pod czas nur ko wa nia w nie wiel kie
skal ne szcze li ny, pęk nię cia lub jam ki pod
ka mie nia mi, mo żna je za uwa żyć. U nas za -
do mo wi ła się w Mo rzu Bał tyc kim i w zbior -
ni kach pół noc nej czę ści Pol ski. Do Mo rza
Bał tyc kie go do tar ła praw do po dob nie mi -
gru jąc oraz przy po mo cy wód ba la sto wych
stat ków. Z mo rza rze ka mi do pły nę ła ta kże
do in nych zbior ni ków wod nych.

Cze ba czek amur ski (Pseu do ras bo ra pa -
rva)

Jest to nie wiel ka ry ba z ro dzi ny kar pio -
wa tych wy stę pu ją ca w na szych wo dach.
Cia ło ma wy dłu żo ne, lek ko spłasz czo ne
bocz nie, z du żą ciem niej szą na brze gach
łu ską. Otwór gę bo wy w po ło że niu gór nym,
krót kie płe twy grzbie to wa i od by to wa. Cze -
ba czek amur ski jest ga tun kiem wschod nio -

Gatunki inwazyjne w polskich wodach

Babka                   fot. Natalia Kasowska
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azja tyc kim. Na tu ral ny za sięg wy stę po wa nia
obej mu je głów nie do rze cza Amu ru, Hu ang -
-ho oraz rze ki Pół wy spu Ko re ań skie go i
wysp ja poń skich. W wy ni ku sztucz nych
prze sie dleń opa no wał znacz ny ob szar by -
łe go Związ ku Ra dziec kie go i Eu ro py.

Tra wian ka (Perc cot tus gle nii)
Na tu ral nie wy stę pu je w do rze czu Amu -

ru i na wy brze żach Mo rza Ochoc kie go,
Pół wy spu Ko re ań skie go i Mo rza Żół te go w
Azji. Zo sta ła sztucz nie wpro wa dzo na i sta -
ła się ga tun kiem in wa zyj nym w wie lu rze -

kach i zbior ni kach wod nych środ ko wej Azji
i wschod niej Eu ro py. W Pol sce wy stę pu je
miej sca mi w Wi śle i w do rze czach Wi sły.
Osią ga dłu gość do 25 cm.

Su mik kar ło wa ty (Ic ta lu rus ne bu lo sus)
Cia ło tej ry by jest bez łu skie, gło wa sze -

ro ka, spłasz czo na, po sia da osiem wą sów.
Je go dłu gość wy no si do 30 cm, na to miast
wa ga do cho dzi do 1 kg. Jest jed nym z nie -
for tun nych na byt ków spro wa dzo nych do
Eu ro py pod ko niec XIX wie ku z Ame ry ki
Pół noc nej. Ja ko ry ba prze zna czo na do ho -

dow li akwa rio wej tra fił do Eu ro py za chod -
niej, gdzie roz mna ża jąc się nad mier nie,
przy pad ko wo prze do stał się do któ rejś z
pły ną cych tam rzek. Źró dła po da ją, że
pierw sze eg zem pla rze te go ga tun ku na wol -
no ści stwier dzo no w Se kwa nie w oko li cach
Pa ry ża. Bar dzo szyb ko się roz prze strze nił.
Przy pusz cza się, że ikrę su mi ka prze nio sło

Cze ba cze k                                                    Źró dło: http://akwa - ma nia.mud.pl/

Tra wian ka
Źró dło:https://swie to krzy ski prze wod ni kwed kar ski.pl

Su mik kar ło wa ty
Źró dło: http://www.mul ti hob by.net
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do zbior ni ków wod nych ca łej nie mal Eu ro -
py ptac two wod ne (głów nie dzi kie kacz ki).
Eks pan sja je go by ła bar dzo gwał tow na. W
cią gu nie wie lu lat za sie dlił więk szość zbior -
ni ków wod nych w ca łej Eu ro pie. W szcze -
gól no ści upodo bał so bie płyt kie ba gni ste
ba jo ra, sta wy, tor fo wi ska i śród le śne sa -
dzaw ki. W rze kach i głęb szych, sła bo za ro -

śnię tych sta wach i je zio rach tra fia się sto -
sun ko wo rzad ko.

Krab weł ni stosz czyp cy (Erio che ir si nen -
sis)

Jest to krab, któ ry na po cząt ku XX wie ku
zo stał za wle czo ny do Mo rza Pół noc ne go i
Bał ty ku w wo dach ba la sto wych stat ków

pły ną cych do Nie miec. Po cho dzi z Chin.
Je go na zwa wzię ła się od wło sków na
szczyp cach u sam ców.

Na ta lia Ka sow ska
Krab                                                                    fot.: Na ta lia Ka sow ska

Krab                    fot.: Na ta lia Ka sow ska

Krab                    fot.: Na ta lia Ka sow ska
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Niech w nadchodzącym Nowym 2018 roku szczęście i pomyślność
nigdy Państwa nie opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił i energii
do tworzenia i realizacji nowych pomysłów

życzy

RADOSNYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA

ORAZ

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2018 ROKU
Wszystkim naszym
Klientom oraz
Kontrahentom
chcemy złożyć
najserdeczniejsze życzenia:
spokojnych i pełnych
radości Świąt Bożego
Narodzenia,
a także wielu sukcesów
w nadchodzącym roku.

http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
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Hi sto ria płe two nur ko wa nia w Pol -
sce, czyli uży cie nur ków lek kich (ar -
cha izmy) za czę ła się od au to ma tu
Nep tun. Po sia dał on strze miącz ko wy
(INT) sys tem mo co wa nia wzo ro wa ny
na Mi stra lu (jed no stop nio wy). W na -
stęp nym kro ku za sto so wa no stan dard
DIN, po łą cze nia au to ma tu z ze sta -
wem bu tlo wym R 5/8” (G5/8), wy -
mie nio no też mem bra nę na de li ka-
t niej szą, lecz rów nież do syć twar dą,
w po rów na niu do du żo póź niej sze go
Kaj ma na. 

Tu jest pierw szy ele ment względ nie du -
żych opo rów od dy cha nia tej kon struk cji.
Au to mat na le ży do kla sy dwu stop nio wych
o po łą czo nych stop niach re duk cji, obec nie
sto so wa ne au to ma ty są dwu stop nio we o
roz dzie lo nych stop niach.

Po nie waż wie le ele men tów trak tu ję ja ko
sze ro ko zna ne, te raz po wró cę do pod staw.
Jak wi dzi my na ry sun ku z ksią żki „Sa mo -

dziel ne Po wietrz ne Apa ra ty Nur ko we” Jan
Hisz pań ski Wy daw nic two Mor skie Gdy nia
1966 (na praw dę pod sta wo wa pu bli ka cja,
że by zro zu mieć, jak ten sprzęt dzia ła, go rą -
co po le cam), au to mat od de cho wy skła da
się z pusz ki po wietrz nej, dol na na ry sun ku,
i pusz ki wod nej prze dzie lo nej mem bra ną o
du żej po wierzch ni, co zmniej sza opo ry od -
de cho we. 

Wę żem kar bo wa nym po wie trze do cie ra
do ust ni ka, któ ry nie po sia da za wor ków
zwrot nych, dla te go mem bra na mu si być
grub sza i wy trzy mal sza, bo przy wy de chu
jest wy ry wa na z mo co wa nia. Z ust ni ka po -

wie trze wra ca do pusz ki wod nej, gdzie
przez za wór zwrot ny ty pu ka czy dziób do -
sta je się do wo dy. Za wór mu si być umiesz -
czo ny bli sko mem bra ny, je że li od le głość
jest więk sza, to układ się otwie ra (ta wła -
sność jest wy ko rzy sty wa na do po łą cze nia
się z au to ma tem) lub do wę ży od de cho -
wych do sta je się wo da, co utrud nia po łą -
cze nie się z za la nym au to ma tem. 

Trze ba ją usu nąć przy po mo cy kil ku wy -
de chów i wde chów nie wiel ką ob ję to ścią.
Je śli to nie po ma ga, to ko lej nym kro kiem
jest roz cią ga nie wę ży z ust ni kiem w ustach
tak, że by opró żnić z wo dy, wy ma ga to cza -
su i opa no wa nia. Ta kie roz wią za nie ust ni ka
by ło sto so wa ne na wcze snym eta pie. Ust -
nik z za wor ka mi za bez pie czał pusz kę po -
wietrz ną przed za la niem i wąż wde cho wy. 

Opró żnie nie wę ża wy de cho we go nie
sta no wi pro ble mu. Ko lej ny krok roz wo ju
ust ni ka to mo żli wość otwie ra nia i za my ka -
nia sto so wa na w trój ni ku do su che go ska -
fan dra i w obie gach za mknię tych czy

Automat oddechowy MORS
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pół za mknię tych (by ła sto so wa na też na zwa
pół otwar tych, obec nie to ar cha izm).

Jak to dzia ła. Nu rek na bie ra po wie trza do
płuc – ugi na się mem bra na 7, na ci ska na
dźwi gnię 5, po ko nu je na cisk sprę ży ny 6,
otwie ra jąc za wór współ bie żny 4. Po wie trze
wy pły wa i nu rek mo że roz po cząć wdech,
lecz po wo du je to spa dek ci śnie nia w pierw -
szym stop niu re duk cji i mem bra na we -
wnętrz na 3, jest ugi na na pod na ci skiem
sprę ży ny 2, otwie ra jąc za wór prze ciw bie -
żny 1. Po wie trze z bu tli na pły wa aż do koń -
ca wde chu, po za koń cze niu wy rów nu je się
ci śnie nie w pusz cze po wietrz nej, od py cha
to mem bra nę głów ną, co za my ka za wór 4.
Za mknię cie te go za wo ru po wo du je szyb ki
wzrost ci śnie nia w pierw szym stop niu i
ode pchnię cie mem bra ny 3, po ko nu jąc na -
cisk ci śnie nia we wnątrz au to ma tu i na ci sku
sprę ży ny, co za my ka za wór 1. Tak układ sa -
mo czyn nie wra ca do sta nu za mknię cia, o
ile ust nik jest w ustach nur ka. Nu rek po
chwi li ro bi wy dech. 

Dru gim wę żem 9, po wie trze wy pły wa do
ka cze go dzio bu 10, da lej otwo ra mi ula tu je
do wo dy. War to po wie dzieć, dla cze go jest
sto so wa ny wa riant dwóch stop ni re duk cji
ci śnie nia: w tej kon struk cji, jak i obec nych

re kre acyj nych czy tech nicz nych, rów nież
pro fe sjo nal nych. 

Za kres zmian ci śnie nia w bu tlach dla tej
kon struk cji to 0-150 at, w nur ko wym sprzę -
cie od cho dzą cym 0-200 czy 0-300 at. Da -
je to du ży za kres zmian sił po trzeb nych do
otwie ra nia i za my ka nia za wo rów nie od cią -

żo nych, za sto so wa nie po śred nie go ci śnie -
nia zmniej sza je go wa ha nia i po zwa la na
sto so wa nie mniej szych mem bran dla dru -
gich stop ni, co po zwo li ło na roz dzie le nie
stop ni i sto so wa nie jed ne go cien kie go wę ża
z ci śnie niem po śred nim, za miast dwóch
gru bych kar bo wa nych, te po zo sta ły w obie -
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gach za mknię tych (po za wa ha dło wy mi tle -
no wy mi oraz Del fi nem OC Dra eger). Dal -
sze kro ki to sto so wa nie kon struk cji
od cią żo nych, jed no stop nio wych – pol ski
Kaj man, wcze śniej fran cu ski stra żac ki au to -
mat. Ta kże w kon struk cjach o stop niach
roz dzie lo nych – Aqu ilon La’Spi ro tech ni que
(obec nie Aqua Lung), pol ski Mar lin – dal sze
kro ki to sto so wa nie kon struk cji od cią żo -
nych, rów nież na dru gim stop niu – po pu lar -
ny w Pol sce Apeks w rę kach Aqua Lung, w
tej kon struk cji jest sto so wa ne ro sną ce ci -
śnie nie mię dzy stop nio we, co pod no si wy -
da tek au to ma tu, lecz stwa rza pro ble my
przy łą cze niu z in ny mi stop nia mi czy elek -
tro za wo ra mi, któ re ma ja ogra ni czo ny za -
kres ci śnień pra cy.

Ry su nek tech nicz ny au to ma tu za miesz -
czo ny na po przed niej stro nie po cho dzi z
cy to wa nej ksią żki. Nie mu si być czy tel ny,
dla te go opi sa łem dzia ła nie na uprosz czo -
nym sche ma cie. Da lej zdję cia roz bie ra ne -
go na czę ści au to ma tu.

Ten eg zem plarz jest w trak cie re kon struk -
cji, bra ku je trój kąt ne go zna ku na pusz cze i
ust ni ka, rów nież wąż kar bo wa ny uległ po -
ła ma niu, bo gu ma stward nia ła po po nad 50
la tach.
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Wyj ście i wej ście do au to ma tu po sia da
karb wi docz ny w dol nej czę ści wy lo tu,
rów nież wąż po sia da karb. Je śli się te go po -
praw nie nie usta wi ło, to au to mat po da wał
„mo kre po wie trze”, trze ba by ło uwa żać
przy skrę ca niu. Ta kie roz wią za nia sto so wa -
ły też in ne fir my w tym cza sie. W wę żu bra -
ku je gu mo wej uszczel ki.

Au to mat w roz ło że niu, po zdję ciu pół -
pier ście ni za my ka ją cych pusz ki i ści ska ją -
cych mem bra nę. W pusz cze wod nej
wi docz ny jest ka czy dziób, nie ory gi nal ny,
lecz w „wer sji par ta ni na” z ka cze go dzio bu
od ska fan dra PW 2 Fo ka. Po sia dał wa dę,
był zbyt de li kat ny i przy bar dzo in ten syw -
nym wde chu po tra fił prze wi nąć się do wnę -

trza i otwo rzyć, co skut ko wa ło po da niem
wo dy nur ko wi i trud no by ło się jej po zbyć
z tak za la ne go au to ma tu. Ra tu nek to od krę -
ce nie wę ża z ust ni ka, od dy cha nie tyl ko z
nie go i wy dech no sem do ma ski. Mem bra -
na z tka ni ny gu mo wa nej z do kle jo ny mi
uszczel nie nia mi i przy krę co nym usztyw nia -
czem. W pusz cze po wietrz nej bra ku je za -
bez pie cze nia dla sworz nia dźwi gni.
Usztyw nia cze mem bran po zwa la ły na
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zmniej sze nie wy so ko ści kon struk cji, in ne
ele men ty mo gły cho wać się we wnę kach.

Wi dok po zdję ciu dźwi gni, wi dzi my
gniaz do za wo ru dru gie go stop nia, sprę ży -
nę, rów nież grzy bek za wo ru. W cen tral nej
czę ści koł pak gwin to wa ny, do re gu la cji ci -
śnie nia (nad ci śnie nia) pierw sze go stop nia.

Wy krę co na osa da mem bra ny pierw sze -
go stop nia od sło ni ła dwie prze ciw nie na wi -
nię te sprę ży ny. Zmia na ich wy so ko ści,
zmie nia nad ci śnie nie, dla te go koł pak wi -
docz ny w osa dzie umo żli wiał zmia ny ich
na prę że nia. Wiel kość nad ci śnie nia, któ re
utrzy my wał dru gi sto pień za le ża ła od sprę -
ży ny ze zdję cia po przed nie go. Wkrę ce nie
koł pa ka zwięk sza ło ci śnie nie pierw sze go
stop nia, do krę ca ło się je po ni żej ci śnie nia
otwar cia za wo ru dru gie go stop nia, im bli -

żej, tym mniej sze opo ry otwar cia. Ty le że
ci śnie nie mię dzy stop nio we tro chę ro śnie
przy ni ższych ci śnie niach. Za kres ci śnie nia
w bu tlach 60 at, do tej re gu la cji trze ba by -
ło o tym pa mię tać, że prze ciw bie żny sto -
pień ma ta ką wła sność.

Zde mon to wa na mem bra na pierw sze go
stop nia, wi docz ny jest pier ścień do ci ska ją -
cy mem bra nę, bez te go ele men tu osa da
nisz czy ła by mem bra nę, ści na jąc jej kra -
wędź. Wy ję ta igli ca z osa dą igli cy prze ka -
zu je na cisk na grzy bek za wo ru.

Osa da igli cy wi docz na w gnieź dzie za -
wo ru pierw sze go stop nia. Wi docz ny błąd
ma te ria ło wy tej kon struk cji, pier ścień do ci -
ska ją cy był sta lo wy, rdze wiał i nie da wał się
wy krę cić. Błę dem kon struk cyj nym by ło

wpro wa dze nie do ci ska nia gniaz da za wo ru
z tej stro ny, prze nie sie nie na dru gą stro nę,
wy so kie go ci śnie nia, li kwi do wa ło by ko -
niecz ność sto so wa nia usztyw nia cza z wnę -
ką, co ob ni ży ło by kon struk cję. Ko lej ny błąd
to ka nał śred nie go ci śnie nia, ma złe wpro -
wa dze nie, to źró dło opo rów. Efek tyw nie
pra cu je po ło wą prze kro ju.
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Od krę co ny pierw szy sto pień od stro ny
wy so kie go ci śnie nia, od tej stro ny mo żna
by ło do ci skać gniaz do za wo ru. Wi docz ny
grzy bek za wo ru ze swo ją sprę żyn ką do ci -
ska ją cą, z brą zu fos fo ro we go. Śred ni ca za -
wo ru wy no si fi 3 mm, ty le sa mo co w
in nych au to ma tach o więk szym wy dat ku:
Mi stral, Kaj man czy Apeks, głów na przy -
czy na to wy ższe ci śnie nia pra cy i do bre
ukształ to wa nia ka na łów. Po zo sta łe kon -
struk cje sto so wa ły ukła dy wspo ma ga ją ce z
efek tem Wen tio urie go. Mors nie po sia dał
te go roz wią za nia i miał ci śnie nie mię dzy -
stop nio we tyl ko 4-6 at.

Grzy bek za wo ru, gniaz do i igli ca z osa dą.
Dra eger sto so wał in ną kon struk cję: gniaz do
za wo ru to był dysk ze szcze li wa, grzy bek za -
wo ru to sto żek ze sta li nie rdzew nej. Da wa ło
to więk szy wy da tek i trwa łość, mo gli so bie

na to po zwo lić, bo dys po no wa li twar dy mi
uszczel nie nia mi. Po la cy nie mie li ta kich
szcze liw, rów nież w póź niej szych kon struk -
cjach. Sto so wa no ta kże więk sze otwar cie za -
wo ru niż 1/4 śred ni cy. War tość ta wy ni ka z
rów na nia cią gło ści stru gi, lecz nie uwzględ -
nia fak tu, że czyn nik od de cho wy mu si do -
ko nać skrę tu o 90 stop ni, co dła wi prze pływ.
Ta ką ce chę ma ją pła skie grzyb ki za wo rów.
Ta kie, jak ten ze zdję cia.

Pierw szy sto pień Au er la ta 70, wcze śniej
współ pra co wa li z Dra eger, też sto so wa li
sto żko we grzyb ki za wo ru w la tach 60.
Zdję cie od stro ny ko mo ry wy so kie go ci śnie -
nia, dysk szcze li wa jest do brze ukształ to wa -
ny dla prze pły wa ją ce go po wie trza, za
za wo rem rów nież. Jest w tym roz wią za niu
gniaz dem za wo ru. Grzy bek za wo ru ra zem
z tłocz kiem od cią że nia i tło kiem ste ru ją -
cym, skrę co ne ra zem, dzię ki te mu sto pień
po sia da dwie sprę ży ny jak w Mor sie, lecz
wy star czy ła by jed na na ca ły pierw szy sto -
pień. Tak ład ne go roz wią za nia nie ma do
tej po ry Apeks, nie mia ły rów nież pol skie
au to ma ty od de cho we, mi mo że ta ki typ za -
wo ru był wy na le zio ny przed woj ną, przez
pol skie go in ży nie ra.

Ust nik stan dar do wy, nie ste ty bez czę ści
gu mo wej. Ko lej ny, któ ry zmo der ni zo wa łem
daw no te mu, gu mo wa część z ra dziec kiej
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me ta lo wej faj ki, trój nik do su che go ska fan -
dra PW 2 Fo ka czy Kro gu lec i au to ma tu
Mors sta ry typ, trój nik do au to ma tu Kaj man
lub Mors z za wor ka mi.

Ust nik stan dar do wy nie po sia dał za wor -
ków, czy sty me tal, do zdję cia pod ło żo ny
ele ment z ust ni ka mo der ni zo wa ne go. W
ust ni ku mo der ni zo wa nym wi docz ny za wór
wy de cho wy we wnę trzu, wde cho wy na ze -
wnątrz.

Z dru giej stro ny ust nik mo der ni zo wa ny,
bia ły ele ment z wy koń cze niem fal ban ka mi
uspo ka jał pra cę za wo ru wy de cho we go, bez
nie go za wór wy de cho wy okrut nie „pier -
dział”. Po wpro wa dze niu przez ten ele ment
za wi ro wa nia, prze pływ był ci chy. Mia łem
ust nik Mor sa z za wor ka mi, był po łą czo ny z
Kaj ma nem, bo nie mo żna by ło ła two zdo -
być ust ni ka de dy ko wa ne go.

W roz ło że niu na czę ści, ob ro to wy prze -
łącz nik był sto żko wy, pra co wa ło to do brze
chwi lę po prze sma ro wa niu, lecz po kil ku
prze krę ce niach zwy kle się za klesz czał i nie

mo żna by ło prze krę cić, nu rek czę sto wy ci -
nał po wie trze z bu tli do ze ra, a na po -
wierzch ni się du sił. Bar dzo du ży błąd
pro jek tu, ni gdy nie zo stał po pra wio ny, po -
dob nie jak ust nik w ska fan drach Fo ka czy

Prze łą czo ny na ska fan der.

Stan dar do wy trój nik. Prze łą czo ny na at mos fe rę
lub faj kę.
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Kro gu lec. Oso by, któ re mo gły de cy do wać,
nie nur ko wa ły: proś by, żą da nia, bła ga nia
igno ro wa no. Ska fan dry fran cu skie Pho que
po sia da ły otwie ra ną szy bę. Dra eger rów -
nież po sia dał otwie ra ne szy by w peł nej ma -

sce. In ter spi ro do peł nych ma sek po sia da
za wór do otwar cia na po wierzch ni.

Ust nik stan dard i z za wor ka mi. Mem bra -
na w Kaj ma nie by ła de li kat na, wy ma ga ła
ni skich pod i nad ci śnień, dla te go wy pro du -

ko wa no ust nik z za wor ka mi, prak tycz nie
wiecz ny, je śli był płu ka ny słod ką wo dą. Za -
wor ki to płyt ki mi ko we, kon struk cja ta ka sa -
ma jak w sprzę cie tle no wym dla gór nic twa
czy Stra ży Po żar nej. Tu nie ste ty zmniej szo -
ne śred ni ce.

Układ re du ku ją cy ci śnie nie był przy lu to -
wa ny do pusz ki po wietrz nej. Le szek Wy -
wia łek, ko le ga z klu bu – zna ny w LOK -u,
pro wa dzi ba zę w Ja star ni, zna jo my od 40
lat – roz lu to wał to po łą cze nie. Nie ro bił te -
go pierw szy raz. Tu przy go to wa ny do wlu -
to wa nia dru gie go wę ża wde cho we go.
Roz wią za nie ta kie by ło ko rzyst ne do szko -
le nia kur san tów, in struk tor był na dru gim
wę żu wde cho wym i mógł ro bić wde chy,
wy de chy czy to do ma ski, czy w au to mat.
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Mo żna by ło nur ko wi na śred nich stop niach
klas za lać czę ścio wo au to mat, niech so bie
ra dzi. Sto so wa ne tyl ko na ba se nie, po in for -
ma cji ja ki jest cel ćwi czeń i z ja ki mi utrud -
nie nia mi się spo tka ją.

W od sło nię tej z cy ny czę ści znaj du je się
za ślep ka ka na łu śred nie go ci śnie nia, da wa -
ło się ją na go rą co wy krę cić.

Od lu to wa ny ele ment, wi dzi my moc no
za rdze wia ły wkręt gniaz da za wo ru, jest
sprę żyn ka, któ ra mia ła po zo sta wić dy stans
mię dzy mem bra ną a dnem pierw sze go
stop nia. Rów nież wi docz na jest śru ba za -
ślep ki wcho dzą ca w ka nał ci śnie nia po śred -
nie go. Gład kość po wierzch ni ob ra bia nych
ni ska, nie sto so wa li gład kie go ostrze nia na -
rzę dzi skra wa ją cych. Błę dy ma te ria ło we i
wy ko naw cze. Uczy li się w Za kła dzie Me -
cha ni ki Pre cy zyj nej Gdańsk.

Ka nał łą czą cy pierw szy sto pień miał
gwint na cię ty do 1/2 dłu go ści te go ka na łu.
Le szek Wy wia łek wy gła dzał ten ka nał, że by

pod nieść wy da tek. Rów nież po pra wiał fre -
zem ręcz nym ukształ to wa nie wej ścia do ka -
na łu. Po ma ga ło też za sto so wa nie tward szej
sprę ży ny pod dźwi gnią i zwięk sze nie ci -
śnie nia mię dzy stop nio we go. Ru dolf Ty -
blew ski wy pro wa dził śred nie ci śnie nie na
ze wnątrz i mógł, mi mo uży wa nia Mor sa,
sto so wać KRW. Użyt kow ni cy po sia da ją cy
wła sne do brze wy re gu lo wa ne au to ma ty lu -
bi li je za nie za wod ność. Klu bo we mia ły
wy so kie opo ry od de cho we.

W nur ko wa niu sa tu ro wa nym po wietrz -
nym na Gu stlof fa, zre ali zo wa nym w Geo nu -
rze, by ły sto so wa ne au to ma ty od de cho-  we
Mors. Zby szek Ko mac ki, in struk tor z war -
szaw skie go LOK -u, wy be be szył wszyst ko po -
za pierw szym stop niem i mem bra ną, au to mat
po da wał po wie trze w spo sób cią gły. Nur ko -
wie uży wa li ta kie go sprzę tu. Opo wia dał w
klu bie o tym nur ko wa niu, o tym, że pa li li pa -
pie ro sy w sa tu ra cji, przy dol nym wła zie.
Dym ra zem z po wie trzem ucho dził dol nym
wła zem, nur ko wa nie od by wa ło się w obie gu
otwar tym. Wspo mi nał, że Sport spa lał się w
dwóch ma chach i sma ko wał jak Che ster field.

Dzię ku ję Lesz ko wi za udo stęp nie nie au -
to ma tów, ta kże czę ści, po zwo li ło to na ła -
twe po ka za nie bu do wy. Ksią żka jest
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rów nież je go wła sno ścią. Przy po mi nał do -
dat ko wo in for ma cję z ksią żki P22 w ze sta -
wach przy cho dzą cych z woj ska, że był to
sprzęt po wietrz ny do 65 m głę bo ko ści pra -
cy. By ła pod sta wo wa wer sja dwu bu tlo wa z
re zer wą, ma no me trem oraz uprzę żą i wer -
sja trzy bu tlo wa. Kwa pi sie wicz po wy pad ku
w Mor skim Oku sto so wał „kwa po bu tle”
czy li dwa Mor sy ra zem, w su mie czte ry bu -
tle.

Ryszard Czarnecki

All the best!

Rudi
Stankiewicz

Padi Staff no. 610805
www.bestdivers.pl

tel.601321557

PierszaPomocPrzedmedyczna.pl

DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.molamolawear.com
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
http://Divezone.pl
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Wła śnie roz po czę ła się 3. edy cja
kon kur su fo to gra ficz ne go Olym pus
Glo bal Open Pho to Con test 2017- 18,
w któ rym udział mo gą wziąć fo to gra -
fo wie z ca łe go świa ta, za rów no ama -
to rzy, jak i pro fe sjo na li ści. Na gro da mi
są apa ra ty mar ki Olym pus, a ta kże
mi lion je nów ja poń skich.

Fir ma Olym pus Cor po ra tion ogła sza kon -
kurs fo to gra ficz ny Olym pus Glo bal Open
Pho to Con test 2017-18. Do udzia łu za pra -
sza my za rów no pro fe sjo nal nych fo to gra -
fów, jak i fo to gra fów ama to rów z ca łe go
świa ta. Zgła sza ne zdję cia mo gą być wy ko -
na ne do wol nym urzą dze niem fo to gra fu ją -
cym. Wię cej szcze gó łów na stro nie
gopc.olym pus -glo bal.com/2017. 

Or ga ni zo wa ny już po raz trze ci kon kurs
Olym pus Glo bal Open Pho to Con test
wspie ra roz wój pa sji do fo to gra fo wa nia, ma
na ce lu in spi ro wa nie lu dzi do spoj rze nia na
świat z no wej per spek ty wy. W tym ro ku
uczest ni cy bę dą kon ku ro wać w sze ściu ka -

te go riach: Świat ze wnętrz ny, Sztu ka, Moc
ży cia, Świa tło, Hi sto rie, Re la cje, któ re war -
to pie lę gno wać.

Aby wziąć udział w kon kur sie, na le ży za -
re je stro wać się na stro nie https://gopc.olym -

pus -glo bal.com/2017 i zgło sić co naj mniej
jed no zdję cie. Uczest nik mo że prze słać
mak sy mal nie pięć zdjęć z ka żdej ka te go rii
(ka żde zdję cie mu si być za pi sa ne w for ma cie
JPEG, a je go roz miar nie mo że prze kra czać

Olympus Global Open Photo Contest
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15 MB). Zgło sze nia kon kur so we bę dą przyj -
mo wa ne od 27 li sto pa da 2017, od go dzi ny
11:00 cza su ja poń skie go, do 26 lu te go 2018,
do go dzi ny 15:59 cza su ja poń skie go.

Zwy cięz ców wy ło ni ju ry skła da ją ce się z
sze ściu zna nych i ce nio nych fo to gra fów. Li -
sta na gro dzo nych osób zo sta nie ogło szo na
na stro nie kon kur so wej na po cząt ku czerw ca
2018. Ju ry przy zna jed ną Na gro dę Głów ną
oraz trzy na ście na gród w ka żdej ka te go rii

(na gro da za pierw sze, dru gie i trze cie miej -
sce oraz dzie sięć wy ró żnień). Zdo byw ca Na -
gro dy Głów nej otrzy ma apa rat Olym pus
OM -D E -M1 Mark II z obiek ty wem M.Zu iko
Di gi tal ED 12-40 mm F2.8 PRO oraz mi lion
je nów ja poń skich. Zdo byw cy pierw sze go
miej sca zo sta ną na gro dze ni apa ra tem Olym -
pus PEN -F z obiek ty wem M.Zu iko Di gi tal ED
12 mm F2.0, zdo byw cy dru gie go miej sca –
apa ra tem Olym pus OM -D E -M10 Mark III z

obiek ty wem M.Zu iko Di gi tal ED 14-42 mm
F3.5-5.6 EZ, a zdo byw cy trze cie go miej sca –
apa ra tem Olym pus PEN E -PL8 z obiek ty wem
M.Zu iko Di gi tal ED 14-42 mm F3.5-5.6 EZ.
Au to rzy wy ró żnio nych zdjęć otrzy ma ją no -
tat nik Mo le ski ne Cu stom Edi tion w twar dej
opra wie z wi ze run kiem apa ra tu Olym pus.

Wię cej in for ma cji do ty czą cych re gu la mi -
nu, ju ry, ka te go rii kon kur so wych oraz na -
gród mo żna zna leźć na stro nie
gopc.olym pus -glo bal.com/2017.

Kon kurs fo to gra ficz ny Olym pus Glo bal
Open Pho to Con test 2017-18:

Przyj mo wa nie zgło szeń: od 27 li sto pa da
2017, go dzi na 11:00 (GMT + 9) do 26 lu te -
go 2018, go dzi na 15:59 (GMT + 9). 

Sześć ka te go rii: Świat ze wnętrz ny; Sztu -
ka; Moc ży cia; Świa tło; Hi sto rie; Re la cje,
któ re war to pie lę gno wać. 

Stro na in ter ne to wa: https://gopc.olym -
pus -glo bal.com/2017

Ju ry: sze ściu zna nych i ce nio nych fo to -
gra fów z ca łe go świa ta.

Na gro dy: mi lion je nów ja poń skich oraz
sprzęt fo to gra ficz ny Olym pus naj wy ższej
ja ko ści.

Li sta zwy cięz ców zo sta nie ogło szo na na
stro nie kon kur so wej w czerw cu 2018.

https://gopc.olympus-global.com/2017
https://gopc.olympus-global.com/2017
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Olym pus PEN E - PL7 to już dość
le ci wa kon struk cja. Apa rat zo stał bo -
wiem za pre zen to wa ny we wrze śniu
2014 ro ku, co bio rąc pod uwa gę
spe cy fi kę ryn ku apa ra tów cy fro wych,
po zwa la na okre śle nie go mia nem
we te ra na. Tym bar dziej, że w ubie -
głym ro ku po zna li śmy już je go na -
stęp cę w po sta ci mo de lu E - PL8. Co
więc spra wia, że po świę ca my mu ca -
ły ar ty kuł? 

Oka zu je się bo wiem, że do sko na le na da je
się on do fo to gra fii pod wod nej, a dzię ki je go
ko rzyst nej ce nie, oraz ob ni że niu w ostat nich
mie sią cach aż o 1000 zł ce ny prze zna czo nej
do nie go obu do wy wo dosz czel nej, pro dukt
ten po wi nien zna leźć się w sfe rze za in te re so -
wań wszyst kich nur ków chcą cych roz po cząć
swo ją przy go dę z fo to gra fią.

Nurkowanie z bezlusterkowcem
Olympus E-PL7
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Kor pus wraz z obiek ty wem M.Zu iko 14–
42 mm f/3.5–5.6 EZ ku pi my już za 1950 zł,
a za wo dosz czel ną do 45 me trów obu do wę
PT -EP12 mu si my za pła cić 2500 zł. Za tem
za nie speł na 4500 zł do sta je my bar dzo
przy jem ny ze staw do fo to gra fii pod wod nej
wy po sa żo ny w 16-me ga pik se lo wą ma try cę
for ma tu 4/3 z mo żli wo ścią na gry wa nia fil -
mów Full HD oraz za pi su zdjęć w for ma cie
RAW. Do te go ze sta wu w za sa dzie nie mu -
si my już nic do ku py wać, gdyż obu do wa
zo sta ła wy po sa żo na w obiek ty wo wy port
pła ski, a ki to wy obiek tyw po sia da elek tro -
nicz ny me cha nizm zmia ny ogni sko wej, za -
tem nie po trze bu je my do dat ko wych
zę ba tek, by pod wo dą ko rzy stać z zoo ma.

Oczy wi ście nic nie stoi na prze szko dzie,
aby ze staw roz bu do wać we dle wła snych
po trzeb. Obu do wa po zwa la bo wiem na
sko rzy sta nie z kil ku ja snych obiek ty wów
sta ło ogni sko wych. Mo że my też do ku pić ze -
wnętrz ne lam py bły sko we, a ta kże kon wer -
ter sze ro ko kąt ny oraz so czew kę do
ma kro fo to gra fii.

Zwłasz cza te dwa ostat nie pro duk ty wy -
da ją się nie zwy kle cie ka we, gdyż po zwa la -
ją znacz nie roz sze rzyć mo żli wo ści na sze go
sprzę tu. Co cie ka we, są to ada pte ry mo kre,

co ozna cza, że do pra wi dło we go ich dzia -
ła nia ko niecz ne jest za la nie wo dą prze strze -
ni mię dzy przed nią so czew ką por tu
obu do wy a tyl ną so czew ką kon wer te ra.
Dzie je się to w za sa dzie sa mo czyn nie, po -
nie waż na gwin cie mo cu ją cym za sto so wa -
no spe cjal ne otwo ry, przez któ re do sta je się
wo da. Jed nak za sto so wa nie mo krych kon -
wer te rów po zwa la na za kła da nie i zdej mo -
wa nie ich pod wo dą, co zna czą co zwięk sza
ela stycz ność ca łe go ze sta wu i po zwa la do -
sto so wy wać go do na szych po trzeb już w
trak cie nur ko wa nia.

Pierw szą rze czą, ja ka nie zwy kle mnie za -
sko czy ła, gdy obu do wa do mnie do tar ła,
by ła jej wiel kość. Sprzęt do star czo no mi w

nie wiel kiej tor bie wraz z kom pak tem Olym -
pus TG -5 i w pierw szym mo men cie by łem
prze ko na ny, że za po mnia no o PT -EP12,
gdyż wy da ło mi się nie mo żli we, że dwa
apa ra ty z obiek ty wem i obu do wą zaj mu ją
tak ma ło miej sca. Jed nak oka za ło się, że
sprzęt do tarł w kom ple cie, a po ni ższe zdję -
cia w ze sta wie niu z iPho ne 7 po ka zu ją, jak
nie wiel ka jest obu do wa PT -EP12.

Z pew no ścią jest to ogrom ną za le tą, o
czym wie ka żdy nu rek, któ ry kie dy kol wiek
przed wy jaz dem pró bo wał spa ko wać ca ły
sprzęt nur ko wy i fo to gra ficz ny do jed nej
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wa liz ki, któ rej wa ga nie mo gła prze kro czyć
20 kg.

Przyj rzyj my się te raz do kład niej obu do -
wie PT -EP12. Za pew nia ona wo dosz czel -

ność do głę bo ko ści 45 me trów i zo sta ła wy -
ko na na z po li wę gla nów, co zna czą co wpły -
wa na re duk cję jej wa gi. My ślę, że ta ki
po ziom wo dosz czel no ści za spo koi po trze -

by więk szo ści nur ków, gdyż pod czas wy -
jaz dów nur ko wych rzad ko kie dy w gru pach
scho dzi się po ni żej 40 me trów, któ re jest
gra ni cą dla nur ków re kre acyj nych.
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Obu do wa da je nam do stęp do wszyst -
kich ma ni pu la to rów znaj du ją cych się na
kor pu sie, a za sto so wa nie du żych przy ci -
sków po zwa la wy god nie ni mi ope ro wać,
na wet gdy nur ku je my w su chym ska fan drze
w bar dzo zim nych wo dach i ma my na so -
bie gru be rę ka wi ce do cie pla ją ce.

Mon taż apa ra tu w obu do wie jest dzie cin -
nie pro sty, gdyż dzię ki od po wied nim ele -
men tom dy stan so wym sa mo czyn nie
wpa so wu je się on do jej wnę trza. Za mknię -
cie przy uży ciu wy god ne go po krę tła po wo -
du je au to ma tycz ne za trza śnię cie blo ka dy,
któ ra w za sa dzie da je 100% pew no ści, że
obu do wa nie otwo rzy się przy pad ko wo.

W PT -EP12 prze wi dzia no też miej sce na
opcjo nal ną lam pę bły sko wą, któ ra po pod -

pię ciu do kor pu su za po śred nic twem ka bli
świa tło wo do wych mo że wy zwa lać ze -
wnętrz ne fle sze. Mo że my w ten spo sób
stwo rzyć w peł ni pro fe sjo nal ny ze staw do
fo to gra fii pod wod nej.

Jest jesz cze je den ele ment, o któ rym war -
to wspo mnieć, gdyż w za sa dzie wpro wa dza

on nie ogra ni czo ne mo żli wo ści roz bu do wa -
nia ze sta wu ba zu ją ce go na E -PL7 i obu do -
wie PT -EP12. We wnę trzu obu do wy
znaj dzie my nie wiel ki me ta lo wy ele ment
przy mo co wa ny śrub ką. Jest to blo ka da mo -
co wa nia por tu pła skie go, bo wiem oka zu je
się, że nie jest on za mon to wa ny na sta łe.
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Zo stał on wy po sa żo ny w ba gnet mo cu ją cy,
któ ry jest wy ko rzy sty wa ny przez wie lu pro -
du cen tów nie za le żnych. Nie ma więc pro -
ble mu, aby do na szej obu do wy za mo-
n to wać nie dro gi port ko pu ło wy i cie szyć się
mo żli wo ścią nur ko wa nia z obiek ty wa mi
sze ro ko kąt ny mi, czy ty pu ry bie oko, któ rych

do sys te mu Mi kro Czte ry Trze cie na ryn ku
mo że my zna leźć wie le. Ca ła ope ra cja mon -
to wa nia por tu jest bar dzo pro sta i zaj mu je
kil ka mi nut.

Oso by, któ re nie ma ją żył ki maj ster ko wi -
cza lub nie chcą wy da wać do dat ko wych
pie nię dzy, bo wiem fo to gra fię pod wod ną

trak tu ją ja ko do dat ko we hob by, mo gą ogra -
ni czyć się do za ku pu je dy nie sa mej obu do -
wy. W trak cie mo je go ostat nie go wy jaz du
do Egip tu oprócz PT -EP12, Olym pu sa E -PL7
i obiek ty wu M.Zu iko 12 mm f/2.0 nie mia -
łem ze so bą żad nych do dat ko wych ak ce so -
riów, a mi mo to mia łem wiel ką fraj dę
pod czas fo to gra fo wa nia pod wo dą. Apa rat
jest nie zwy kle pro sty w ob słu dze i po zwa la
przy pi sać do gu zi ka funk cyj ne go dwa try by
prze zna czo ne do fo to gra fii pod wod nej.
Oso by bar dziej wy ma ga ją ce za chę cam jed -
nak do ko rzy sta nia z for ma tu RAW i póź -
niej szej ob rób ki zdjęć w kom pu te rze, co
po zwa la na uzy ska nie jesz cze lep szych
efek tów.

Przy znam się szcze rze, że w pierw szych
chwi lach nie mia łem zbyt wie lu po my słów
na pod wod ne ka dry, bo wiem wie le wcze -
śniej szych nur ko wań wy ko na łem z Olym -
pu sem E -M1 Mark II i M.Zu iko Di gi tal 8 mm
f/1.8 ED PRO Fi sheye, któ ry w po łą cze niu
z por tem ko pu ło wym ofe ru je nie zwy kle
sze ro ki kąt wi dze nia, nie osią gal ny w przy -
pad ku E -PL7 z pod pię tą „dwu nast ką”. Jed -
nak dość szyb ko się prze sta wi łem, a ma jąc
do dys po zy cji ja sną „stał kę” po sta no wi łem
sko rzy stać z jej nie zwy kłej pla sty ki i do dat -
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ko wo wy ko rzy stać nie wiel ką głę bię ostro -
ści, ja ką ona da je. W re zul ta cie uda ło się
zro bić spo ro cie ka wych zdjęć, któ re pre -
zen tu ję po ni żej.

Olym pus E -PL7 wraz z obu do wą pod -
wod ną oka zu je się do sko na łym wy bo rem
dla nur ków, któ rzy chcą spró bo wać swo ich
sił w nie co bar dziej za awan so wa nej fo to -

gra fii pod wod nej. Pod sta wo wa kon fi gu ra cja
sprzę to wa nie wy dre nu je do gra nic mo żli -
wo ści na sze go port fe la, a jed no cze śnie po -
zwo li stwier dzić, czy jest to dro ga, któ rą
chce my pójść. Gdy po łknie my bak cy la, nie
mu si my od ra zu po zby wać się na sze go ze -
sta wu w po szu ki wa niu bar dziej za awan so -
wa ne go sprzę tu, gdyż stop nio we

do ku py wa nie ko lej nych ele men tów po zwa -
la roz bu do wać go w bar dzo pro fe sjo nal ny
ze staw, któ ry swo imi ga ba ry ta mi i wa gą bę -
dzie wpra wiał w za zdrość oso by nur ku ją ce
z lu strzan ka mi. 

Ro bert Olech
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Re flek sje u źró dła
Ape lu je my do Czy tel ni ków o nad sy ła nie

swo ich wspo mnień zwią za nych z wy spą
Bie la wą i z je zio rem Draw sko, ich prze szło -
ścią oraz re flek sji nad przy szło ścią. Za sta -
nów my się, jak je zio ro po win no być
za go spo da ro wa ne, ja kie po żyt ki po win ni
mieć z nie go miesz kań cy re gio nu.

Kil ka zdań na te mat źró deł w je zio rze
Draw sko, o czym nie daw no pi sa li śmy,
przy słał do nas Ja cek Bier nac ki, po sia dacz
Cer ty fi ka tu „Je zio ro Ta jem nic” nr 136.

– Otóż jed no z dość du żych, mo im zda -
niem, źró deł znaj du je się na pół wy spie
Uraz za sie dlo nym przez har ce rzy, w miej -
scu, gdzie pier wot nie by ła kuch nia po lo wa
i sto łów ka, na brze gu od stro ny wej ścia

prze smy ku. Tam, tuż za li nią brze gu ktoś
od krył, a po tem nasz ko men dant Ja nusz

Dur ski ujarz mił ta ko we źró deł ko, wci ska jąc
w ru cho my piach wo kół źró deł ka sta ry, tra -
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dy cyj ny ku beł na śmie ci z do spa wa nym
kra nem, bez mo żli wo ści za krę ca nia i be to -
nu jąc kon struk cję do oko ła. Wo da by ła fak -
tycz nie zim na, a do da tek so ku w upał
czy nił z niej nie la da w tych cza sach atrak -
cję, wy śmie ni ta by ła też ka wa – re la cjo nu -
je pan Ja cek i do da je: – Ku char ki za wsze
mia ły ubaw na po cząt ku tur nu sów, wy sy ła -
jąc nie zna ją cych te ma tu, aby za krę ci li wo -
dę.

– My ślę, że to źró dło mo żna by do sko na -
le wy ko rzy stać ja ko atrak cję tu ry stycz ną –
mó wi Sta ni sław Ku czyń ski, Sta ro sta Draw -
ski. – Le ży ono na te re nie bę dą cym wła sno -
ścią Gmi ny Cza pli nek. Od po wied nio
opra wio ne by ło by wspa nia łym ce lem dla
że gla rzy lub ka ja ka rzy, po nie waż naj lep szy
do stęp do nie go jest wła śnie dro gą wod ną.
Atrak cją mo gło by zo stać ta kże sta no wi sko
ar che olo gicz ne na Ura zie, gdy już zo sta nie
grun tow nie prze ba da ne.

Nie ustan nie za pra sza my Czy tel ni ków do
nad sy ła nia swo ich wspo mnień i re flek sji. Za
ka żdy tekst prze śle my Cer ty fi kat Uczest nic -
twa w Ak cji Je zio ro Ta jem nic, opa trzo ny
pod pi sem Sta ro sty. For mu larz do wy sył ki
znaj du je się tu taj: http://je zio ro ta jem -
nic.pl/zglos -in for ma cje/

Echa prze szło ści. 
Na tro pie draw skie go lot ni ska

Ma my ko lej ne in try gu ją ce in for ma cje od
mi ło śni ka hi sto rii re gio nu draw skie go Eu ge -
niu sza Pie ce wi cza. Jest w nich wo jen ne lot -
ni sko w oko li cy Draw ska Po mor skie go,
za to pio ne mi li ta ria, a na wet Bursz ty no wa
Kom na ta. Wkrót ce na pi sze my też o dru gim
sy gna le w spra wie daw ne go lot ni ska otrzy -
ma nym od in ne go uczest ni ka Ak cji.

E. Pie ce wicz: „W od po wie dzi na za py ta -
nie za war te w ra mach Ak cji Eks plo ra cyj no -
-Hi sto rycz nej Je zio ro Ta jem nic, za mies-

z czo ne w Biu le ty nie Sta ro sty Draw skie go z
paź dzier ni ka 2017 ro ku: czy w Draw sku
Po mor skim mo gło być lot ni sko? Py ta nie zo -
sta ło po sta wio ne w związ ku z od na le zie -
niem w trak cie re mon tu bu dyn ku w mie ście
do ku men tów: ksią żecz ki za świad cza ją cej o
przy na le żno ści do Klu bu Szy bow co we go
wraz z od cin ka mi do wo dów wpłat skła dek
człon kow skich. Na py ta nie to od po wia dam
twier dzą co. By ło i na dal ist nie je.

Ogo ło co ne z ca łej nie zbęd nej in fra struk -
tu ry: ozna ko wa nie, oświe tle nie pa sa na pro -
wa dza ją ce go i to wa rzy szą cych bu dow li,

Jezioro Dolgie Małe                                                             źródło: Google
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po zo sta je tra wia stym pa sem star to wym o
sze ro ko ści 30 me trów i dłu go ści oko ło 1 ki -
lo me tra. Usy tu owa ne jest na nie do koń czo -
nej tra sie au to stra dy (Ber lin ki) w Ga je wie z
na lo tem i star tem ukie run ko wa nym na wo -
dy je zio ra Ma łe Do łgie.

Dru gie lot ni sko (przy sto so wa ne do
współ cze snych sa mo lo tów od rzu to wych)
znaj du je się na tej sa mej tra sie przy do jeź -

dzie do Szcze ci na. Po ło że nie ta kie, w 1944
ro ku, spo wo do wa ło upa dek wkrót ce po
star cie trans por to we go Do rnie ra w je go wo -
dy. Sa mo lot ten zo stał prze ła do wa ny cię żki -
mi skrzy nia mi, któ re do wio zły na pas
star to wy cię ża rów ki. Prze ła do wy wa li je nie -
wol ni cy bu du ją cy au to stra dę. Dzi siaj, roz -
rzu co ne na dnie je zio ra, spo czy wa ją na
głę bo ko ści 16 me trów, ocze ku jąc na dal sze

speł nie nie swe go lo su.
Po myśl my o ich wy do by ciu. Być mo że

skry wa ją frag men ty za gi nio nej słyn nej
bursz ty no wej kom na ty. Spró buj my też zin -
wen ta ry zo wać i usta lić do kład ny prze bieg
tra sy ta jem ni czej kon struk cji zbu do wa nej z
oka za łych pa li drew nia nych, cią gną cej się
na ca łej sze ro ko ści je zio ra w je go naj wę -
ższym środ ko wym miej scu.

Wy sła na prze ze mnie prób ka drze wa
jed ne go z pa li do In sty tu tu Ar che olo gii Uni -
wer sy te tu w To ru niu nie wy ka za ła cech sta -
ro żyt ne go po cho dze nia. Na ukow cy
ze zwo li li nam na pe ne tra cję te go sta no wi -
ska. W pół noc nej czę ści je zio ra, na głę bo -
ko ści 5 m (50 m od brze gu), w miej scu
do kład nie zlo ka li zo wa nym przez so nar spo -
czy wa na dnie sta lo wy obiekt o prze zna -
cze niu mi li tar nym (dzia ło lub czołg)
wy po sa żo ny w lu fę ar mat nią. O po moc w
je go wy do by ciu mo gli by śmy się zwró cić do
wojsk so jusz ni czych, ćwi czą cych na na -
szym po li go nie. W swej pa mię ci za cho wa -
łem wspo mnie nia z prze szło ści, do sko na łej
współ pra cy w po dob nej spra wie z woj ska -
mi ame ry kań ski mi i wło ski mi.”

Dzię ku je my za ten sy gnał. Czy znaj dą się
śmiał ko wie, któ rzy sfil mu ją pod wo dą

Dornier Do- 17Z
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wspo mnia ne przez Eu ge niu sza Pie ce wi cza
obiek ty?

Je zio ro Ma łe Do łgie znaj du je się w po -
bli żu dro gi z Draw ska Po mor skie go do Łob -
za. Po oko ło pią tym ki lo me trze prze-
je żdża my obok je zio ra, na wy so ko ści wsi
Ga jew ko w so łec twie Za gozd. Nie opo dal
le ży też opusz czo na osa da Go li na. Od stro -
ny Draw ska Po mor skie go mia ła prze bie gać
tam tę dy au to stra da Ber lin – Kró le wiec, czy -
li tzw. „Ber lin ka”.

Wyspa Wiedźmy 
na jeziorze Drawsko

Czy w XXI wie ku mo żna jesz cze od kryć
wy spę? I to na je zio rze? Oka zu je się, że tak.
Jest trzy na sta wy spa na je zio rze Draw sko!

W po wszech nie do stęp nych opi sach
Draw sko wy stę pu je ja ko je zio ro, na któ rym
znaj du je się dwa na ście wysp. Wszyst ko
wska zu je na to, że trze ba bę dzie te da ne
zwe ry fi ko wać.

– Ja ko re gio nal ny pa sjo nat i hi sto ryk uda -
łem się na eks pe dy cje fo to gra ficz ne na gra -
ni ce by łe go po wia tu wa łec kie go z XV w., w
ce lu zlo ka li zo wa nia czy oko licz ne wy spy
po sia da ją ja kieś zna mio na hi sto rii, jak rów -
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nież po sze rze nia wie dzy o ży ciu na wy -
spach w na szym re gio nie – pi sze do Eki py
Je zio ra Ta jem nic Ro bert Krasz czuk z Wał -
cza. – Sta wia jąc so bie te zę, że wy spy w po -
wie cie wa łec kim, jak i w oko li cach
sta no wi ły miej sce za miesz ka nia i użyt ko -
wa nia w ce lach świą tyn nych, obron nych
czy go spo dar czych. W dniu 08.10.1017
prze pro wa dzi łem kwe ren dę zdję cio wą na -
stęp nych 11 wysp, zwią za nych z gra ni ca mi
po wia tu wa łec kie go z XV w. Ja ko że Draw -
sko w tam tym cza sie na le ża ło do te re nu na -
sze go po wia tu, po sta no wi łem eks pe dy cje
tam po czy nić.

Jak wska zu je pan Ro bert, wy spa znaj du -
je się po mię dzy wy spa mi Mo krą a Środ ko -
wą. Mi mo du że go sta nu wo dy jest to
bar dzo sta ły, su chy grunt, po któ rym mo żna
śmia ło cho dzić. Na wy spie jest gniaz do ła -
bę dzie. Choć jest ona nie wiel ka, zda niem
pa sjo na ta na pew no po win na być już
uwzględ nio na.

– Zo sta ła przez nas ochrzczo na ja ko
„Wy spa Wiedź my” – do da je. W opi sy wa -
nym zwia dzie wzię li udział rów nież Piotr
Woj ta nek, hi sto ryk i re gio na li sta z Wał cza,
Ry szard Ogrod nik i Ce za ry Kacz mar czyk z
„Brac twa Ry ce rzy Bez i mien nych - Dru ży ny

Wo jów Gro du Wałcz”. – Mi mo kil ku go -
dzin na wio słach i zmien no ści po go dy, nie -
raz ostre go wia tru i wle wa ją cej się wo dy do
ło dzi, da li śmy ra dę, chodź strach w oczy
wiał. Trze ba by ło dwa ra zy się ra to wać i
ucie kać w trzci no wi sko i raz ostro sta wić się
fa lom. Te po czy na nia są kon ty nu acją tych,
któ re roz po czę ły się w 2012 r. w związ ku z
po zna niem daw nych dzie jów wysp zie mi
wa łec kiej i jej oko lic. Do tych czas zwe ry fi -
ko wa no 53 sta no wi ska.

Ro bert Krasz czuk obie cu je, że w je go
naj now szej pu bli ka cji wy spa bę dzie już ofi -
cjal nie wzmian ko wa na.

Bra wo! Roz szy fro wa li 
hi sto rycz ną za gad kę

Nie daw no do Sta ro sty Draw skie go Sta ni -
sła wa Ku czyń skie go pro wa dzą ce go Ak cję
„Je zio ro Ta jem nic” wpły nę ła nie ty po wa
proś ba o pod ję cie hi sto rycz ne go śledz twa.
„Zle ce nia” pod ję li się de tek ty wi hi sto rii
zwią za ni z Ak cją. Z bły ska wicz nym suk ce -
sem!

– Sza now ni Pań stwo. Uprzej mie pro szę
o po moc w lo ka li za cji miej sca po chów ku
mo je go Wu ja Edwar da Kę piń skie go żoł nie -
rza WP, któ ry po legł na po lu wal ki 2 mar ca
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1945 r. i zo stał po cho wa ny “... w ogro dzie
ko ło ra dio sta cji, 200 m od lot ni ska Szen -
feld, pow. Dram burg, woj. po mor skie.” Po -
wia do mie nie jest z 8 czerw ca 1945 ro ku –
na pi sał w e -ma ilu Ja nusz Gó ra ze Sta si na
gm. Ko nop ni ca w po wie cie lu bel skim.

Spra wa zo stał skie ro wa na do draw skie go
re gio na li sty i Am ba sa do ra Ak cji Je zio ro Ta -
jem nic Wie sła wa Pio trow skie go, któ ry za -
pro sił do współ pra cy in ne go mi ło śni ka
hi sto rii i ko re spon den ta Ak cji Mar ci na Ro -
sza ka z Za rań ska. Ten bez na my słu zgo dził

się pod jąć wy zwa nie. Pan Ro szak za jął się
usta la niem fak tów. Po kil ku dnio wych ba da -
niach spra wa po zor nie bez na dziej na zo sta -
ła za koń czo na peł nym suk ce sem.

Pa na Ja nu sza po in for mo wał o nim pan
Mar cin Ro szak rów nież pocz tą elek tro nicz -
ną:

– Pa na krew ny, Pan Edward Kę piń ski, syn
Fran cisz ka, uro dzo ny w 1924 ro ku w miej -
sco wo ści Sta sin po wiat Be łży ce, przy dział
woj sko wy 5 pułk pie cho ty 2 Dy wi zji LWP,
słu żył w stop niu star sze go sze re go we go.

Zgi nął w Bo ruj sku niem. Scho ne feld. Obec -
nie miej sco wość na zy wa się Żeń sko. Je że li
cho dzi o do kład ną da tę śmier ci, to 2 mar ca
jest da tą nie praw dzi wą. Pa na krew ny zgi nął
praw do po dob nie dzień wcze śniej, 1 mar ca
pod czas na tar cia na Bo ruj sko. Wal ki o tę
miej sco wość by ły bar dzo cię żkie, trwa ły od
po cząt ku lu te go. Mo żna je uznać za jed ne
z naj krwaw szych na po zy cji ry glo wej. Bo -
ruj sko zo sta ło wy zwo lo ne 1 mar ca o go dzi -
nie 16.10. Gdy by był Pan za in te re so wa ny
tym za gad nie niem, chęt nie po de ślę ma te -
ria ły. Po da na da ta śmier ci 02.03.1945 r. jest
fak tycz nie da tą ob li cza nia strat. Ro bio no tak
za wsze po za koń cze niu walk. Nikt w fer -
wo rze wal ki nie li czył po le głych. Pa na
krew ny wraz z in ny mi po le gły mi zo stał fak -
tycz nie po cho wa ny w ogro dzie nie da le ko
lot ni ska. By ła to zbio ro wa mo gi ła, w póź -
niej szym cza sie eks hu mo wa no szcząt ki i
prze nie sio no na 17 Cmen tarz Woj sko wy w
Draw sku Po mor skim. Dziś zna la złem grób
Pań skie go wuj ka. Miał za le d wie 21 lat jak
zgi nął. Peł nia ży cia. Po świę cił ją, aby śmy
mo gli żyć w wol nej, nie pod le głej Pol sce.
Pierw sze go li sto pa da za pa lę znicz na je go
gro bie, my ślę, że je stem mu to win ny. Zro -
bię to też w imie niu Pa na i Pa na ro dzi ny.

de tek ty wi hi sto rii. Z le wej Wie sław Pio trow ski, z pra wej Mar cin Ro szak
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Na od po wiedź ze Sta si na nie trze ba by ło
dłu go cze kać:

– Dzię ku ję ser decz nie w imie niu wła -
snym i Ro dzi ny za Pa na za an ga żo wa nie i
od na le zie nie mo gi ły mo je go Wu ja, jak i in -
for ma cję o praw do po dob nych oko licz no -
ściach je go śmier ci. Z wdzięcz no ścią

sko rzy stam z in for ma cji, któ re Pan jesz cze
po sia da, jak i z tych, któ re Pan ma otrzy -
mać. Być mo że jak zdro wie do pi sze to w le -
cie po sta ram się przy je chać do gro bu
Wuj ka, a wte dy mo że bę dę miał oka zję
oso bi ście Pa nu po dzię ko wać. Ży czę Pa nu i
naj bli ższym du żo zdro wia i za do wo le nia.

Po zdra wiam ser decz nie. Pod sy łam też
wiersz, któ ry kie dyś na pi sa łem ku pa mię ci
Wu jo wi i in nym za po mnia nym Bo ha te rom.

Pa no wie Pio trow ski i Ro szak od no wi li ta -
kże na pis na na grob ku. Po sta no wi li rów nież
do pil no wać, aby pierw sze go li sto pa da za -
pło nął znicz na gro bie od na le zio ne go żoł -
nie rza. Pan Mar cin za po wie dział
wy stą pie nie do Cen tral ne go Ar chi wum
Woj sko we go o udo stęp nie nie prze bie gu
słu żby Pa na Edwar da. Cze ka też na in for -
ma cję od no śnie da ty eks hu ma cji w Bo ruj -
sku i po now ne go po chów ku na cmen ta rzu
w Draw sku Po mor skim.

Za po mnia nym bo ha te rom
„Gdy spo tkasz mo gi łę przy dro dze
to bę dzie mój grób.”1
nie wie zwy kły prze cho dzień,
że po mnik bo ha te ra jest tu.
On po szedł dla pro stej przy czy ny,
by wal czyć o ca ły swój Lud,
by dzie ci się pol skie cho wa ły,
by na gra ni ce nie na sta wał wróg.
Po szedł, choć ży cie mu mia ło
do star czyć mi ło ści i chwa ły,
ra do ści z suk ce sów co dzien nych,
pa trze nia na wnu ków wspa nia łych.

Pomnik na cmentarzu w Drawsku Pomorskim



Nuras.info 11/2017

91

Zim ne że la zo wziął w rę ce,
któ re mo gły pie ścić na mięt nie.
Wy pusz czał ogniem zie ją ce strza ły,
choć mo gły być ca łu sem wspa nia łym.
Legł w mo krych oko pów ka na ły,
za miast ob ję ciach dziew czy ny ko cha nej,
za miast unie sień mi ło snych do zgon nych,
cię żar ju ków nie sio nych wy zwań.
Gra dem kul – kwie ci ste po le po ra sta
nie bo przy tła cza że la stwem bez pra wia
tyl ko zie mia przy tu lić Cię mo że,
bo ży cie – na ka prys za kra wa.
Ser ce bi je – to strach na umie ra nie,
cia ło mo krym po tem ob my te
tyl ko w du szy jesz cze ko ła cze
– ja mo jej ro dzi ny roz bit kiem.
Zry wa się w pę dzie sza lo nym,
by wro ga do paść znie nac ka,
by śmier ci być wy prze dzo nym
i prze trwać w tej he ka tom bie ra cji.
Nim do padł gwizd ku li,
Ser ce prze szył pie ką cy ból.
Krew zbro czy ła pol ski mun dur.
Żoł nierz no wej wę drów ki pod jął trud.
Wol ność – to gest od zu chwa łych,
Wol ność – to cią gły od wa żny bój,
Wol ność – to nie pu ste sło wa,
Wol ność – to też co dzien ny trud i znój.

Za pal świecz kę na przy dro żnej mo gi le,
za du maj się lo sem – je go i swym,
od mów w sku pie niu pa cio rek,
bo on jest – kim mógł byś być Ty.

Wuj ko wi Edwar do wi Kę piń skie mu po le -
głe mu w 1945 ro ku na Wa le Po mor skim i
in nym za po mnia nym bo ha te rom

Sio strze niec J.G.
Edward Kę piń ski, po wie dział te sło wa

bra tu Cze sła wo wi od cho dząc na woj nę.

Ta jem ni ce jak ma gnes

Bi skup Krzysz tof Wło dar czyk o Ak cji „Je -
zio ro Ta jem nic”: To do bry po mysł. Niech
to dzie ło się roz wi ja i przy cią gnie jak naj -
wię cej osób!

Na za pro sze nie Sta ro sty Draw skie go Sta -
ni sła wa Ku czyń skie go Je go Eks ce len cja Bi -
skup Krzysz tof Wło dar czyk od wie dził w
po nie dzia łek 6 li sto pa da 2017 r. Sta ro stwo
Po wia to we w Draw sku Po mor skim. Udzie lił
bło go sła wień stwa pra cow ni kom i spo tkał się
z ka drą za rzą dza ją cą. Nie za bra kło też kil ku
chwil re flek sji na te mat naj gło śniej szej Ak cji
Eks plo ra cyj no – Hi sto rycz nej w Pol sce.

Biskup w czapeczce Jeziora Tajemnic
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Po nie waż Po je zie rze Draw skie, Cza pli -
nek, Zło cie niec, Draw sko Po mor skie, zwią -
za ne jest z oso bą Ka ro la Woj ty ły, za da li śmy
py ta nie wła śnie o to. Póź niej szy Pa pież
przy je żdżał m.in. do Cza plin ka nad je zio ro
Draw sko, by wziąć udział w spły wach ka ja -
ko wych. Do dziś stoi dom, w któ rym się za -
trzy my wał. W cza pli nec kiej izbie
mu ze al nej znaj du ją się nar ty, na któ rych
uczył się jeź dzić. Do miej sco we go ko ścio -
ła spro wa dzo no rów nież re li kwie na sze go
Świę te go. Wszyst kie te wąt ki po ru szo ne zo -
sta ły w ra mach pro wa dzo nej przez Po wiat
Draw ski Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”.

Za py ta li śmy, czy zda niem Księ dza Bi sku -
pa na gło śnie nie tych spraw w ra mach Ak cji
jest do brym po my słem na pro mo cję Zie mi
Draw skiej. Co usły sze li śmy?

– My ślę, że to oczy wi ście jak naj bar dziej
do bry po mysł. Dla te go, że jest to pro mo cja
re gio nu, tro szecz kę w kli ma cie ta jem ni czo -
ści, a jesz cze bar dziej, kie dy jest zwią za na
z oso bą tak zna mie ni tą, jak z dzi siaj już
Świę tym Ja nem Paw łem II, wte dy jesz cze
Kar dy na łem Ka ro lem Woj ty łą. Po wią za nie
tej ak cji z kon kret ną oso bą na pew no wy -
wo łu je za in te re so wa nie. Tak więc uwa żam,
że to do bra li nia, do bry po mysł, niech tyl ko

to dzie ło się roz wi ja i przy cią gnie jak naj -
wię cej osób do re gio nu, któ ry za pra sza do
wej ścia w tę ta jem ni cę. Do bre jest rów no -
cze sne od nie sie nie do oso by Pa pie ża Ja na
Paw ła II, któ ry też w tym re gio nie był i za -
zna czył swo ją obec ność wła śnie przez wy -
miar spor to wy, bo to wy si łek fi zycz ny, a
więc też po ka za nie oso by Pa pie ża od ta kiej
zwy kłej, ludz kiej stro ny.

7 ma ja 2016 ro ku pa pież Fran ci szek mia -
no wał ks. Krzysz to fa Wło dar czy ka bi sku -
pem po moc ni czym die ce zji ko sza liń -
sko -ko ło brze skiej, przy dzie la jąc mu sto li cę
ty tu lar ną Su ri sta (obec nie na te re nie Al gie -
rii). 11 czerw ca 2016 ro ku przy jął świę ce -
nia bi sku pie w kon ka te drze ko ło brze skiej.

Dzię ku je my za wi zy tę i cie płe sło wa!

Wra ca my na Bie la wę (cz. 1)
Roz wią zał się wo rek z te ma ty ką wy spiar -

ską. Przed sta wia my opo wieść o ży ciu co -
dzien nym daw nych miesz kań ców wy spy
Bie la wy au tor stwa Zbi gnie wa Ja nu szań ca,
re gio na li sty z Cza plin ka. Ca ły czas za chę -
ca my do nad sy ła nia re flek sji do ty czą cych
przy szło ści Bie la wy i je zio ra Draw sko. Od -
po wiedz my so bie na py ta nie, ja kie ko rzy ści
po win ni mieć oko licz ni miesz kań cy z tak

nie zwy kłe go skar bu przy ro dy, ja kim zo sta -
li przez nią ob da ro wa ni.

Jesz cze do nie daw na w opi sach wy spy
Bie la wy, le żą cej na je zio rze Draw sko,
umiesz cza na by ła sen sa cyj nie brzmią ca in -
for ma cja mó wią ca, że wy spa ta ma sta łych
miesz kań ców. Od oko ło 10 lat już nie jest
za miesz ka na. Sta ła się wy spą bez lud ną, je -
śli nie li czyć osób przy by wa ją cych tu na
krót ko w se zo nie let nim. Ja ko pa miąt ki po
by łych miesz kań cach po zo sta ły dwie nie -
czyn ne za gro dy rol ni cze zlo ka li zo wa ne w
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po łu dnio wo -za chod niej czę ści wy spy. Na
daw ne po la upraw ne i pa stwi ska wkra cza
dzi ka ro ślin ność. Jed nych cie szy, że na wy -
spę wra ca przy ro da. In nych smu ci wi dok
pu stych za bu do wań.

*  *  *
Jak po da je zna ny ko sza liń ski hi sto ryk

Hen ryk Ja no cha, pod czas ba dań ar che olo -

gicz nych prze pro wa dzo nych na Bie la wie
od kry to m.in. śla dy cha ty słu po wej zwią za -
nej z lu da mi kul tu ry łu życ kiej lub po mor -
skiej, co świad czy, że hi sto ria osad nic twa
na tej wy spie ma już po nad dwa ty sią ce lat.
W źró dłach pi sa nych in for ma cje o osad nic -
twie na wy spie po ja wia ją się w XVIII wie -
ku. W opra co wa niu Bru eg ge man na z 1784
ro ku znaj du je my in for ma cję mó wią cą, że
wy spa po kry ta by ła la sem bu ko wym aż do
1742 ro ku, kie dy to las za czę to kar czo wać,
a na stęp nie wznie sio no tu za bu do wa nia i
za sie dlo no wy spę. W 1784 ro ku znaj do wa -
ły się tu miesz ka nia dla trzech ro dzin oraz
dom za rząd cy funk cjo nu ją ce go tu wów czas
nie wiel kie go wy spiar skie go fol war ku. Stop -
nio we zmia ny za cho dzą ce w kształ cie tu -
tej sze go osad nic twa do pro wa dzi ły do te go,
że na po cząt ku XX wie ku ist nia ły na Bie la -
wie dwie nie wiel kie za gro dy rol ni cze. Stan
ta ki utrzy mał się do 1945 ro ku.

Pol scy osad ni cy, któ rzy przy by li po za -
koń cze niu II woj ny świa to wej na te ren cza -
pli nec kiej gmi ny, za sie dli li rów nież dwa
opusz czo ne go spo dar stwa rol ne znaj du ją -
ce się na wy spie. We dług re la cji dłu go let -
nich miesz kań ców Sta re go Draw ska, w
jed nej z za gród po woj nie miesz ka ła ro dzi -

na pań stwa Bie niec kich, a na stęp nie pań -
stwo Ku jaw scy. Dru ga za gro da po woj nie
przez pe wien czas by ła nie za miesz ka na,
póź niej osie dli li się w niej pań stwo Jan kow -
scy, a na stęp nie Ter lec cy.

Lo som po wo jen nych miesz kań ców wy -
spy po świę co ny jest ca ły roz dział opu bli ko -
wa nej w 2009 ro ku ksią żko wej pu bli ka cji
pa ni Wir gi nii Twar doch pt. Wy spa Bie la wa
- Per łą je zio ra Draw skie go. Au tor ka opar ła
ten roz dział m.in. o re la cje nie któ rych
miesz kań ców wy spy, o ma te ria ły udo stęp -
nio ne przez tych miesz kań ców oraz przez
Urząd Mia sta i Gmi ny, a ta kże w opar ciu o
ar ty ku ły pra so we. Spo ro in for ma cji o co -
dzien nym ży ciu po wo jen nych miesz kań -
ców wy spy za mie ści łem w ar ty ku le
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„Cie ka wost ki o wy spie Bie la wie” opu bli ko -
wa nym w nu me rze 13 „Ku rie ra Cza pli nec -
kie go” z wrze śnia 2007 ro ku. Ar ty kuł ten
opar ty jest głów nie na re la cjach dłu go let -
nich miesz kań ców Sta re go Draw ska i Cza -
plin ka. Spró buj my wy brać z tych dwóch
wy mie nio nych wy żej pu bli ka cji to, co naj -
cie kaw sze, a jed no cze śnie w naj bar dziej
wy ra zi sty spo sób ob ra zu je spe cy fi kę wy -
spiar skie go ży cia.

Oba go spo dar stwa rol ne funk cjo nu ją ce
w okre sie po wo jen nym na Bie la wie, oprócz
upra wy zie mi, zaj mo wa ły się rów nież ho -
dow lą zwie rząt (trzo da chlew na, by dło, ko -
nie). Cie ka wost ką jest to, że miesz kań cy
wy spy przyj mo wa li rów nież na let ni wy pas
zwie rzę ta od oko licz nych ho dow ców. Łą ki
na Bie la wie by ły wy god nym pa stwi skiem,
któ re z uwa gi na wy spiar skie po ło że nie nie
wy ma ga ło ogro dze nia. W ory gi nal ny spo -
sób ra dzo no so bie z pro ble mem trans por tu
zwie rząt ho dow la nych. Miesz kań cy Bie la -
wy do prze wo zu zwie rząt przez wie le lat
uży wa li tra twy, któ rej kon struk cję sta no wił
drew nia ny po kład umo co wa ny na pon to -
nach (pły wa kach). Tra twa umo żli wia ła rów -
nież prze wóz in nych więk szych ła dun ków
nie miesz czą cych się w zwy kłej ło dzi. Pro -

blem trans por tu zwie rząt nie jed no krot nie
roz wią zy wa no ta kże w ten spo sób, że zwie -
rzę ta (zwłasz cza ko nie) po pro stu po ko ny -
wa ły tra sę mię dzy wy spą a sta łym lą dem
wpław. Je den z miesz kań ców Sta re go
Draw ska opo wie dział mi, że ku pio ne kie -
dyś zi mą u miesz kań ców wy spy cie lę po
pro stu prze pro wa dził z wy spy na ląd po lo -
dzie. Do ko mu ni ka cji ze sta łym lą dem naj -
czę ściej wy ko rzy sty wa ny był brzeg w
Sta rym Draw sku, a nie kie dy rów nież nie co
bli żej po ło żo ny brzeg w re jo nie wsi Mę ci -
dół. Pły nąc do Sta re go Draw ska miesz kań -
cy wy spy przy bi ja li do brze gu pół wy spu, na
któ rym znaj du ją się za bu do wa nia nie czyn -
ne go obec nie ośrod ka „Aqu arius” bądź do
brze gu Za to ki Dra him skiej (zwa nej po pu -
lar nie Za to ką Draw ską) w są siedz twie tzw.
„ba zy ry bac kiej” cza pli nec kie go Go spo dar -
stwa Ry bac kie go. Wy bór miej sca za le żał w
du żym stop niu od wa run ków po go do wych
i od wiel ko ści fa li.

Bie la wa ad mi ni stra cyj nie na le ży do wsi
Sta re Draw sko. Na za cho wa nym ak cie uro -
dze nia dziec ka, któ re w sierp niu 1947 ro ku
uro dzi ło się w miesz ka ją cej na wy spie ro -
dzi nie pań stwa Bie niec kich, ów cze sny
urzęd nik cza pli nec kie go Urzę du Sta nu Cy -

wil ne go w ru bry ce prze zna czo nej na okre -
śle nie miej sca uro dze nia wpi sał: „Sta re
Draw sko gm. Cza pli nek (Wy spa)„

Miesz ka nie na Bie la wie po wo do wa ło
wie le nie do god no ści, zwią za nych głów nie
z ko mu ni ka cją i z za opa trze niem. Na uwa -
gę za słu gu je fakt, że mi mo tych nie do god -
no ści miesz kań cy wy spy przez wie le lat
od sta wia li mle ko do cza pli nec kiej mle czar -
ni. La tem ko mu ni ka cję z wy spą za pew nia -
ły ło dzie i wspo mnia na wcze śniej tra twa,
zi mą po za mar z nię ciu je zio ra do sta łe go lą -
du mo żna by ło dojść pie szo po lo dzie. Naj -
trud niej sze dla miesz kań ców by ły trwa ją ce
nie kie dy ca ły mi ty go dnia mi okre sy, w któ -
rych lód był zbyt sła by, by mo żna by ło po
nim cho dzić, a jed no cze śnie nie mo żli we
by ło ko rzy sta nie z ło dzi. In ną nie do god ność
sta no wił fakt, że na wy spę nie jest do pro -
wa dzo na elek trycz ność. Wszyst ko to spra -
wia ło, że z upły wem lat te re ny na wy spie
stop nio wo tra ci ły swój do tych cza so wy rol -
ni czy cha rak ter, sta jąc się przede wszyst kim
przed mio tem za in te re so wa nia tu ry stów,
zwłasz cza wod nia ków. W prze wod ni ku tu -
ry stycz nym „Po je zie rze Draw skie” z 1977
ro ku, w opi sie Bie la wy czy ta my: „Wy spa
Bie la wa w znacz nej czę ści za ję ta jest przez
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po la upraw ne, w czę ści przez la sy”. Z re la -
cji oko licz nych miesz kań ców wy ni ka, że
grun ty na wy spie by ły użyt ko wa ne rol ni czo
jesz cze w la tach osiem dzie sią tych, a na nie -
wiel ką już ska lę ta kże na po cząt ku lat dzie -
więć dzie sią tych. Od tam tej po ry grun ty na
Bie la wie stra ci ły swe rol ni cze zna cze nie.
Za prze sta nie dzia łal no ści rol ni czej spra wi -
ło, że daw ne pa stwi ska i grun ty upraw ne
za czę ły po kry wać się dzi ką ro ślin no ścią. W
wie lu miej scach, na nie za drze wio ny jesz -
cze nie daw no ob szar za czął wkra czać las.

c.d.n.

Po top szwedz ki 
za czął się w Siem czy nie

To nie żart. Za le d wie kil ka ki lo me trów
od dzi siej sze go Cza plin ka sie dem na ście ty -
się cy szwedz kich wo ja ków prze kro czy ło
gra ni cę i wtar gnę ło na pol skie zie mie.
Wzmian ki o tym wy da rze niu zna la zły się
na wet w słyn nej try lo gii „Po top”.

– Co jesz cze cie kaw sze, tym trak tem ma -
sze ro wa ła też zwy cię ska dy wi zja Ste fa na
Czar niec kie go wra ca jąc z duń skiej wy pra -
wy. Sta ry trakt pro wa dził na za chód do Zło -
cień ca przez Pusz czę Pol ską (Po hlen He ide)
i Pol ski Most (Po hlen Br.) na Dra wie. Mo -

żna za tem po wie dzieć, że wieś He in richs -
dorf (obec nie Siem czy no) jest sym bo licz -
nym po cząt kiem i koń cem cza su po to pu
szwedz kie go – pi sze Ro bert A. Dy du ła z Pa -
ła cu Siem czy no, uzu peł nia jąc wy po wiedź
ni żej za pre zen to wa ny mi ma te ria ła mi.

Dro gę obec nie bie gną cą z Siem czy na do
Zło cień ca wy bu do wa no w po ło wie XIX w.
Wcze śniej przez wie ki dro ga z He in richs -
dorf (daw na Rzecz po spo li ta) do Fal ken bur -
ga (daw na Mar chia Bran den bur ska) bie gła
trak tem grun to wym mię dzy je zio ra mi Kro si -
no i Wilcz ko wo, a sa ma gra ni ca mię dzy ty -
mi pań stwa mi prze bie ga ła wzdłuż rze ki

Dra wy, dzie ląc rów nież na po ło wę je zio ra
Kro si no i Wilcz ko wo. Tym wła śnie trak tem
prze ma sze ro wa ła ar mia szwedz ka. Do wo -
dzo na przez feld mar szał ka Arvi da Wit ten -
ber ga, za ata ko wa ła Rzecz po spo li tą,
roz po czy na jąc tzw. po top szwedz ki. Mia ło
to miej sce 21 lip ca 1655 r.

Hi sto ryk Lu dwik Ku ba la w swo ich szki -
cach hi sto rycz nych tak opi su je po top
szwedz ki:

Gdy po sło wie pol scy wra ca li ze Szwe cyi
do Gdań ska, feld mar sza łek Wit ten berg,
zgro ma dziw szy 17.000 lu dzi, prze wa żnie
Niem ców, i ma jąc od kur fir sta po zwo le nie
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prze mar szu przez bran der bru skie Po mo rze,
prze kro czył 21 lip ca z 72 dzia ła mi, wśród
dźwię ków trąb i hu ku ko tłów, pod He in -
richs dor fem gra ni cę Pol ską i sta nął obo zem
pod Tem pel bur giem, pół mi li od Dra hi mia.

Hen ryk Sien kie wicz ta kże ujął to wy da -
rze nie w for mie li te rac kiej w dru giej czę ści
try lo gii pt. „Po top”: 

Na ko niec, w dniu 21 lip ca, w le sie pod
wsią He in rich dor fem uj rza ły za stę py

szwedz kie po raz pierw szy słup gra nicz ny
Pol ski. Na ten wi dok ca łe woj sko uczy ni ło
okrzyk ogrom ny, za grzmia ły trą by, ko tły i
bęb ny i roz wi nę ły się wszyst kie cho rą gwie.
Wit ten berg wy je chał na przód w asy sten cji
świet ne go szta bu, a wszyst kie puł ki prze -
cho dzi ły przed nim pre zen tu jąc broń, jaz -
da z do by ty mi ra pie ra mi, dzia ła z
za pa lo ny mi lon ta mi. Go dzi na by ła po łu -
dnio wa, po go da prze pysz na. Po wie trze le - śne pach nia ło ży wi cą. Sza ra, za la na pro -

mie nia mi słoń ca dro ga, któ rą prze cho dzi ły
szwedz kie cho rą gwie, wy bie ga jąc z he in -
richs dor fskie go la su, gu bi ła się na wid no -
krę gu. Gdy idą ce nią woj ska prze szły
wresz cie las, wzrok ich od krył kra inę we so -
łą, uśmiech nię tą, po ły sku ją cą żół ta wy mi ła -
na mi zbóż wsze la kich, miej sca mi usia ną
dą bro wa mi, miej sca mi zie lo ną od łąk. Tu i
ów dzie z kęp drzew, za dą bro wa mi, hen!
Da le ko pod no si ły się dy my ku nie bu; na po -
tra wach wid nia ły pa są ce się trzo dy. Tam
gdzie na łą kach prze świe ca ła wo da roz la -
na sze ro ko, cho dzi ły spo koj nie bo cia ny. Ja -
kaś ci sza i sło dycz roz la na by ła wszę dzie
po tej zie mi mle kiem i mio dem pły ną cej.

Opi sy wa ne miej sce sta no wi Przy sta nek
20. Hen ry kow skie go Szla ku w Siem czy nie,
któ ry zo stał przy go to wa ny przez „Pa łac” w

Stefan Czarniecki na czele wojsk polskich w bitwie pod Warką. Marcello Bacciarelli

Trakt ktorym wkroczyli Szwedzi
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ra mach pro mo cji tej hi sto rycz nej wsi. O
szla ku mo żna prze czy tać m.in. tu taj:
h t tp : / /www.pa  lac  s i em czy  no .p l / in  -
dex.php?option=com_con tent&view=ar tic -
le&id=136&Ite mid=256&lang=pl

Ho tel „Pa łac Siem czy no” jest Part ne rem
Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”.

Wracamy na Bielawę (cz. 2)
O ży ciu na wy spie Bie la wie na je zio rze

Draw sko, kro wach pły ną cych wpław, roz -
kwi cie tu ry sty ki i zbu do wa nym tam dom ku
wi ce pre mie ra – pi sze Zbi gniew Ja nu sza -
niec, re gio na li sta z Cza plin ka.

Cof nij my się jesz cze raz do cza sów, gdy
Bie la wa po sia da ła sta łych miesz kań ców. W
pu bli ka cji au tor stwa Wir gi nii Twar doch
znaj du je my wie le fa scy nu ją cych opi sów
ob ra zu ją cych ży cie co dzien ne lu dzi, któ rzy
ja ko miej sce sta łe go za miesz ka nia wy bra li
wy spę na je zio rze. Przyj rzyj my się nie któ -
rym z tych opi sów. Za zgo dą Wir gi nii Twar -
doch, opi sy ilu stru ję otrzy ma ny mi od niej
fo to gra fia mi, któ re by ły wy ko rzy sta ne w jej
pu bli ka cji „Wy spa Bie la wa - Per łą je zio ra
Draw skie go”, po da jąc wska za ne przez au -
tor kę źró dło po cho dze nia zdjęć.

Wy spiar ska hi sto ria pań stwa Ku jaw skich

za czę ła się w 1958 ro ku. Wła śnie wte dy
pan Jan Ku jaw ski po rzu cił swo je do tych cza -
so we miej skie ży cie i osie dlił się, wraz ze
swą to wa rzysz ką ży cia Alek san drą, w go -
spo dar stwie rol nym na Bie la wie. Tak pi sze
o tym pa ni Twar doch: „Go spo dar stwo Ku -
jaw skich zaj mo wa ło 13 ha zie mi. W je go
skład wcho dzi ły rów nież bu dyn ki, ma szy -
ny oraz zwie rzę ta: dwa ko nie i dwie kro wy.
Na po cząt ku Ku jaw scy zaj mo wa li się pro -
duk cją wy ro bów wi kli no wych, upra wia li
ziem nia ki i zbo ża, z cza sem roz sze rzy li ho -
dow lę o owce, ba ra ny, by ki i świ nie, któ re
raz do ro ku prze pra wia li na brzeg do sku pu.
Pań stwo Ku jaw scy do sko na le zor ga ni zo wa -
li so bie swo je wy spiar skie ży cie: mie li jaj -
ka, ku ry, mle ko, wa rzy wa, mię so, sa mi

pie kli chleb i ro bi li za pa sy. Naj gor szy dla
nich czas to by ła zi ma, kie dy prze pra wa na
brzeg by ła moc no utrud nio na”.

Z po wy ższe go opi su wy raź nie wy ni ka,
że w ży ciu miesz kań ców wy spy nie zbęd na
by ła du ża sa mo wy star czal ność i nie prze -
cięt na za rad ność. W ko lej nych la tach po ja -
wi ło się no we, do dat ko we źró dło
do cho dów – tu ry sty ka. W pu bli ka cji pa ni
Twar doch czy ta my: „Na la ta 60. przy pa da
po czą tek roz wo ju tu ry sty ki na wy spie, kie -
dy to na Bie la wę za czę li przy by wać uczest -
ni cy spły wów ka ja ko wych rze ką Dra wą. Jak
wspo mi nał Jan Ku jaw ski, wszyst ko roz po -
czę ło się od szcze ciń skie go na uczy cie la
szko ły za wo do wej, któ ry pe łen za chwy tu
nad uro kiem wy spy prze wiózł na Bie la wę
sta re dom ki let ni sko we w czę ściach, któ re
na stęp nie za przy zwo le niem Ku jaw skie go
po sta wił na grun tach je go go spo dar stwa.
Od te go cza su ucznio wie szcze ciń skiej za -
wo dów ki spę dza li na Bie la wie ka żde wa ka -
cje. W ślad za na uczy cie lem ze Szcze ci na
na wy spę przy by wa li ko lej ni za in te re so wa -
ni wy bu do wa niem w tym re jo nie swo je go
cam pin gu. Da ło to po czą tek in ten syw nej
ko lo ni za cji Bie la wy. W krót kim cza sie usta -
wio no po nad 80 dom ków, głów nie miesz -



Nuras.info 11/2017

98

kań ców Pi ły, Po zna nia, Ko sza li na i Szcze ci -
na”.

W tej sa mej pu bli ka cji znaj du je my m.in.
ta kie oto wspo mnie nia Ja na Ku jaw skie go:
„Mie li śmy przy let ni kach utrzy ma nie. Ku -

po wa li od nas jaj ka, mle ko, ziem nia ki, cza -
sem ba ra na na ogni sko. Lu sia go to wa ła im
obia dy, ja prze wo zi łem ich bar ką do Sta re -
go Draw ska, po ma ga łem bu do wać dom ki,
pil no wa łem, gdy sta ły pu ste”.

Cha rak te ry stycz nym ele men tem kra jo bra -
zu wy spy stał się w tam tych cza sach ciąg
nie wiel kich dom ków let ni sko wych sku pio -
nych głów nie w stre fie przy brze żnej. W
dom kach na Bie la wie prze by wa ło nie raz –

Wyspa Bielawa -  jedna z największych w Polsce.                     fot. Akademia Morska Szczecin
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we dług re la cji Ja na Ku jaw skie go – wię cej tu -
ry stów niż w Sta rym Draw sku. W la tach
1973-1990 pro wa dził on księ gę, w któ rej
wpi sy wa li się go ście od wie dza ją cy je go
dom. Na jej pod sta wie Wir gi nia Twar doch
prze pro wa dzi ła ana li zę in ten syw no ści ru chu
tu ry stycz ne go na wy spie w po szcze gól nych
la tach. Naj wię cej osób wpi sa ło się do księ gi
w na stę pu ją cych la tach: 1973 (90 osób),
1985 (79 osób), 1979 (63 oso by), 1986 (63
oso by), 1975 (57 osób), 1974 (56 osób).

W koń cu lat 80. i na po cząt ku lat 90. spra -
wa dom ków let ni sko wych sto ją cych na Bie -
la wie na bra ła du że go roz gło su. Stwier dzo no,
że dom ki te po sta wio ne zo sta ły nie le gal nie i
w wy ni ku dzia łań miej sco wych władz, przy
du żym za an ga żo wa niu cza pli nec kiej „So li -
dar no ści”, do pro wa dzo no do roz biór ki tych
dom ków, mi mo pro te stów ich wła ści cie li. O
ska li nie le gal nej za bu do wy na wy spie świad -
czą za pi sy w do ku men tach cza pli nec kie go
ra tu sza z czerw ca 1990 ro ku, mó wią ce o 79
wła ści cie lach dom ków po sta wio nych nie -
zgod nie z pra wem. Cie ka wost ką jest fakt, że
do mek let ni sko wy miał na Bie la wie m.in.
rów nież ów cze sny zna ny dzia łacz związ ko -
wy, póź niej szy po seł, mi ni ster i wi ce pre mier
– Lon gin Ko mo łow ski, któ ry po wy da niu

przez wła dze de cy zji na ka zu ją cej ro ze bra -
nie dom ków – jak pi sze Wir gi nia Twar doch
– „ja ko pierw szy ro ze brał swój cam ping”,
da jąc przy kład po zo sta łym wła ści cie lom
dacz, któ rzy w ślad za nim uczy ni li to sa mo.
Li kwi da cja dom ków let ni sko wych na wy spie
spo wo do wa ła, że Ku jaw scy utra ci li istot ną
część swych do cho dów, co sta ło się jed nym
z głów nych po wo dów sprze da ży go spo dar -
stwa z za cho wa niem pra wa do do ży wot nie -
go za miesz ki wa nia w nim. Cie ka wą
wy spiar ską hi sto rię pań stwa Ku jaw skich koń -
czy śmierć Alek san dry w 2002 ro ku i Ja na w
2004 ro ku.

A oto frag men ty pu bli ka cji Wir gi nii Twar -
doch do ty czą ce wy spiar skiej ro dzi ny pań -
stwa Ter lec kich: „Przy by li oni, po dob nie jak
pań stwo Ku jaw scy, tuż po woj nie. /.../ Ra -
zem z ni mi na wy spie za miesz ka ło ośmio ro
ich dzie ci.... /.../ Ich ży cie kon cen tro wa ło
się na upra wie ro li i ho dow li 12 doj nych
krów, któ re za pew nia ły im mle ko oraz /.../
do chód z je go sprze da ży. – Mie li śmy dwa -
na ście doj nych krów, to do mle czar ni się
pły wa ło. Pó ki mąż się do brze czuł, to pły -
nął. Po tem to tyl ko ja. Ró żnie by wa ło: i fa -
la, i mgła. A kro wa, jak chce, to sa ma
po pły nie. I pły wa ły na po stron ku, za łó -

decz ką. By ła ta ka, że sa ma ska ka ła do wo -
dy i do cie lę cia pły nę ła, bo sły chać by ło
przez wo dę, jak mu czy. Ko nie to ja sne, że
pły wa ją – tłu ma czy Ter lec ka. Ich ży cie to -
czy ło się spo koj nie, swo im wła snym ryt -
mem bez lu dzi i elek trycz no ści. W swo ich
wspo mnie niach pa ni Ter lec ka po wra ca do
cza sów, gdy zbo że ko si ło się ko siar ką kon -
ną, młó ci ło się kie ra tem. W ar ty ku le, któ ry
uka zał się w 1994 ro ku w wy da niu week -
en do wym ty go dni ka ilu stro wa ne go „Po zna -
niak” Ja dwi ga Ter lec ka wspo mi na, że mi mo
swe go za awan so wa ne go wie ku po tra fi ła
jesz cze wio sło wać do Draw ska (Sta re go
Draw ska – przyp. Zb. J.), do ić kro wy, ro bić
twa róg czy na wet wy je chać ogrod ni czym
cią gni kiem w po le. Nie by ła jej ob ca ta kże
elek try ka. Z ru ty ną pod łą cza ła ka bel ki do
10-let nich aku mu la to rów, dzię ki któ rym
/..../ prąd za si lał ra dio, te le wi zor oraz je dy -
ną ża rów kę w ca łym do mu. Nie na rze ka ła
na brak za jęć: na pra wia nie szkód po znisz -
cze niach przez dzi ki i sar ny, przę dze nie
weł ny z wła snych owiec na sta ro daw nym
ko ło wrot ku, ro bie nie swe trów, ce ro wa nie
skar pe tek, upra wa ro li, pę dze nie krów i ko -
ni na pa stwi sko. Trud ży cia na wy spie uka -
zu je oso ba cór ki Eli, któ ra co dzien nie
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mu sia ła prze pra wiać się na brzeg, że by
móc pójść do szko ły. Przy pra wia ło to mat -
kę o dresz cze, ba ła się szcze gól nie wte dy,
gdy na je zio rze by ła du ża fa la. Jak wspo mi -
na pa ni Ter lec ka, zda rza ło się, że dzie ci
mu sia ły spać na brze gu, bo po wrót do do -
mu po za ję ciach był nie mo żli wy. Pa ni Ja -
dwi ga Ter lec ka, gdy ule gła wy pad ko wi
po przez sta ra no wa nie przez by ka, co skut -
ko wa ło po wa żny mi ob ra że nia mi /.../, za -
miesz ki wa ła jesz cze wy spę przez dwa la ta.
/.../ We dług uzy ska nych in for ma cji pa ni
Ter lec ka wy mel do wa ła się z wy spy 10
sierp nia 1997 ro ku.”

Aż trud no dziś uwie rzyć, że za le d wie kil -
ka na ście lat te mu wy spa Bie la wa mia ła sta -
łych miesz kań ców, któ rych ży cie co dzien-
ne wy glą da ło zu peł nie ina czej, niż ży cie
osób miesz ka ją cych na sta łym lą dzie. Ci lu -
dzie miesz ka li bli sko nas, a jed no cze śnie ja -
kże da le ko od nas, jak by w in nym świe cie.
W świe cie, któ ry już od pły nął bez pow rot -
nie w prze szłość.

Zbi gniew Ja nu sza niec

Nie ustan nie za pra sza my Czy tel ni ków do
nad sy ła nia swo ich wspo mnień i re flek sji. Za

ka żdy tekst prze śle my Cer ty fi kat Uczest nic -
twa w Ak cji Je zio ro Ta jem nic, opa trzo ny
pod pi sem Sta ro sty. For mu larz do wy sył ki
znaj du je się tu taj: http://je zio ro ta jem -
nic.pl/zglos -in for ma cje/

Lu bie i Draw sko w 3D
Ta kie spoj rze nie na akwe ny Po je zie rza

Draw skie go da je po gląd na ich fak tycz ną
głę bię i skom pli ko wa ną struk tu rę dna.

Wi zu ali za cje 3D obu ol brzy mich je zior
otrzy ma li śmy dzię ki uprzej mo ści Wy daw -
nic twa EKO -MAP.

– Pli ki są wy ge ne ro wa ne z na szych po -
mia rów ba ty me trycz nych, pro wa dzo nych
na je zio rach Draw sko i Lu bie w la tach
2014-2015, pod czas któ rych ana li zo wa li -
śmy szcze gó ło wo pa sy dna w tran sek tach o
łącz nej dłu go ści po nad 1000 km – opo wia -
da Se ba stian Bez ak. – Mo żli we, że wi zu ali -
za cje oka żą się przy dat ne rów nież pod czas
pro wa dzo nych przez Pań stwa ba dań dna,
choć mo im zda niem naj le piej w tym przy -
pad ku spi su ją się ma py 2D na echo son dy,
po ka zu ją ce bie żą ce ukształ to wa nie dna
pod prze miesz cza ją cą się ło dzią i w jej oko -
li cy (zresz tą spo ro draw skich że gla rzy ma
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na sze ma py na echo, więc być mo że mie li
już Pań stwo oka zję wi dzieć, jak dzia ła ją).

Pan Se ba stian po in for mo wał ta kże, że
Wy daw nic two wkrót ce za mie rza uru cho -
mić du ży tu ry stycz ny por tal Po je zie rza
Draw skie go i Szcze ci nec kie go, za wie ra ją cy
m. in. wi zu ali za cje dna kil ku dzie się ciu je -
zior.

– Draw sko po dzie li my praw do po dob nie
na za to ki, dzię ki cze mu wi dok bę dzie
znacz nie bar dziej szcze gó ło wy – do da je.

Wy daw nic two EKO -MAP po wsta ło w
Świ dwi nie w 2000 ro ku. Fir ma zaj mu je się
re dak cją i pu bli ka cją map tu ry stycz nych, tu -
ry stycz no -przy rod ni czych, te ma tycz nych
(ma py roz miesz cze nia ga tun ków fau ny i
flo ry, hy dro lo gicz ne itp.), pla nów miast oraz
prze wod ni ków tu ry stycz nych. W ofer cie
wy daw nic twa znaj du ją się ma py łą czą ce w
so bie ce chy szcze gó ło wych opra co wań
kar to gra ficz nych i in for ma to rów kra jo znaw -
czych w ję zy kach: pol skim, nie miec kim i
an giel skim. Ka żdo ra zo we wy da nie no we go
ty tu łu po prze dza ne jest wni kli wy mi kwe -
ren da mi te re no wy mi, a do kład ność tre ści
to po gra ficz nej gwa ran tu ją li cen cjo no wa ne
ma te ria ły źró dło we.

www.eko map.pl

Ko lej ny ślad w lot ni czej za gad ce
Opo wie ści o lot ni skach wo kół Draw ska

Po mor skie go ciąg dal szy. Po wy ja śnie niu
spra wy szy bow nic twa z lat przed wo jen -
nych przy szedł czas na okres wo jen ny. Za -
gad ko wy frag ment daw nej „Ber lin ki”
wy ła nia się po prze szu ka niu map przy po -
mo cy sys te mu Li dar. Mógł być pa sem star -
to wym wy ko rzy sty wa nym mi li tar nie.

– Bar dzo praw do po dob ne jest, że od ci -
nek „Ber lin ki” po mię dzy Za rań skiem a Ga -
jew kiem był wy ko rzy sty wa ny ja ko pas
star to wy. Zresz tą jed na z ak cji do ty czy ła je -
zio ra Ma łe Do łgie i do mnie ma ne go sa mo lo -
tu, któ ry star to wał wła śnie z tam te go
miej sca – pi sze do nas Mar cin Ro szak z Za -
rań ska. I na do wód prze sy ła zdję cie uka zu -
ją ce za dzi wia ją co re gu lar ną pro sto kąt ną

Nie miec ki cię żki my śli wiec Jun kers Ju 88 za ma sko wa ny w po bli żu DOL (Dro go we go Od cin ka Lot ni sko we -
go) wio sną 1945 r.                                                       Źró dło: jo emon ster.org
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po wierzch nię, wy raź nie od ró żnia ją cą się
od resz ty przy go to wy wa nej tra sy.

Rze czy wi ście, je den z epi zo dów Ak cji
„Je zio ro Ta jem nic” skon cen tro wa ny był na
tam tym je zio rze. Nur ko wie pod kie run kiem
Da riu sza de Lorm (Szko ła Nur ko wa nia AN -
DA tek) chcie li spraw dzić opo wieść jeń ca
wo jen ne go, któ ry po wzię ciu do nie wo li w
1942 brał udział w bu do wie „Ber lin ki” i, jak
twier dził, był na ocz nym świad kiem star tu ją -
ce go sa mo lo tu, któ ry wpadł do je zio ra. Sa -
mo lot miał być prze cią żo ny i tuż po
wy star to wa niu wpaść do po bli skie go je zio -
ra.

Wów czas nie uda ło się te go po twier dzić
– spraw dzo no je dy nie ma ły frag ment je zio -
ra. Od na le zie nie śla dów pa sa star to we go,
tzw. DOL (Dro go we go Od cin ka Lot ni sko -
we go) upraw do po dab nia jed nak tę opo -
wieść. Tym bar dziej, że jest skie ro wa ny
wprost na je zio ro i ewen tu al ny sa mo lot mu -
siał by nad nim prze la ty wać.

Je zio ro Ma łe Do łgie znaj du je się w po -
bli żu dro gi z Draw ska Po mor skie go do Łob -
za. Po oko ło pią tym ki lo me trze prze -
je żdża my obok je zio ra, na wy so ko ści wsi
Ga jew ko w so łec twie Za gozd. Nie opo dal
le ży też opusz czo na osa da Go li na. Od stro -

ny Draw ska Po mor skie go mia ła prze bie gać
tam tę dy au to stra da Ber lin – Kró le wiec, czy -
li tzw. „Ber lin ka”. Kil ka z do nie sień, o któ -
rych już pi sa li śmy, wska zu je ta kże, że na
je go dnie mo że spo czy wać rów nież czołg.

Pro si my o wszel kie in for ma cje w tej spra -
wie. Nad sy łaj cie do nas ta kże Wa sze Li da -
ro we od kry cia: www.je zio ro ta jem nic.pl

O roz wią za niu hi sto rycz nej za gad ki
zwią za nej z szy bow nic twem pi sa li śmy tu -
taj: http://je zio ro ta jem nic.pl/szy bow ce -nad -
-draw skiem -roz wia za nie -za gad ki/

Lot ni ska w po bli żu Draw ska
Po mor skie go 
– ko lej ne usta le nia

Z cza sów nie miec kich na te re nie po wia tu
draw skie go po zo sta ło lot ni sko. Obiekt w
Ziem sku był wy ko rzy sty wa ny mi li tar nie, i na -
dal by wa. Po znaj my garść in for ma cji o nim.

W cha rak te ry sty ce ba zy lo gi stycz nej po -
li go nu draw skie go lot ni sko w Ziem sku –
naj bar dziej na za chód po ło żo nej miej sco -
wo ści gmi ny Draw sko Po mor skie – jest
obiek tem prze zna czo nym dla wojsk ae ro -
mo bil nych, po sia da ją cym pas star to wy dłu -
go ści 2300 me trów z mo żli wo ścią
przyj mo wa nia lek kich stat ków po wietrz -

nych, głów nie śmi głow ców. Jest tam ta kże
bu dy nek ko sza ro wy, par king nie utwar dzo -
ny oraz te ren do or ga ni za cji obo zo wi ska.

Choć Wi ki pe dia po da je in for ma cję, że
lot ni sko jest nie czyn ne, od cza su do cza su
ćwi czą na nim żoł nie rze NA TO. O tym, jak
by ło wcze śniej, w cza sie, gdy ko rzy sta ło z
nie go Luft waf fe, na pi sał do nas pa sjo nat lo -
kal nej hi sto rii Mar cin Ro szak z Za rań ska.

http://jeziorotajemnic.pl/zostan-odkrywca-z-lidarem/
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– Ów cze sna in fra struk tu ra lot ni ska jest
do syć do brze opi sa na, brak jest na to miast
da nych na te mat ob sa dy lot ni ska, ma szyn i
jed no stek – pi sze pan Mar cin. – W sie ci nie -
ste ty znaj du ję tyl ko strzę py in for ma cji i skła -
dam w jed ną ca łość. Wy ma ga to przede
wszyst kim cza su. Wszel kie da ne opar te są o
za so by Air For ce Hi sto ri cal Re se arch Agen -
cy. Nie ste ty część z nich jest nie do stęp na.

Co uda ło się usta lić?

– Nie wia do mo do kład nie, kie dy zo sta ło
utwo rzo ne lot ni sko po lo we w daw nym nie -
miec kim Zam zow. Brak jest in for ma cji na
ten te mat. Na pew no na po cząt ku nie by ło
utwar dzo nych pa sów star to wych. Pod ło że
by ło tra wia ste, w kształ cie pro sto kąt nym o
wy mia rach 960 x 550 me trów. Pa li wo do -
stęp ne by ło praw do po dob ne w ziem nych
zbior ni kach. Skład amu ni cji znaj do wał się
250 me trów od pół noc no - wschod nie go na -

ro żni ka lot ni ska. Co do in fra struk tu ry, na
pół noc nej gra ni cy lot ni ska umiej sco wio ne
by ły han ga ry: dwa śred nie i je den ma ły.
Naj bar dziej wy su nię ty na wschód wzo ro -
wa ny był na kształ cie sto do ły ty pu ho len -
der skie go. Oko ło dwóch ki lo me trów na
po łu dnie od stre fy lą do wań, wzdłuż spe -
cjal nie po sze rzo nej dro gi pro wa dzą cej do
miej sco wo ści Olesz no, umiej sco wio ne by -
ły trzy bu dyn ki ty pu warsz ta to we go, z któ -
rych dwa mia ły wy bru ko wa ne po dwó rza.
Park sprzę tu wraz z ga ra ża mi znaj do wał się
dwa ki lo me try na po łu dnio wy -wschód od
lą do wi ska. By ły ta kże dwa miej sca z ba ra -
ka mi dla ob sa dy lot ni ska (ko sza ry lot ni ska).
Jed ne znaj do wa ły się w po bli żu pół noc no -
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-wschod nie go na ro żni ka lot ni ska, dru gie
na prze ciw ko, w po bli żu po łu dnio wo -
-wschod nie go na ro żni ka. Lot ni sko po sia da -
ło po łą cze nie ko le jo we z Draw skiem
Po mor skim (praw do po dob nie cho dzi o sta -
cję w Jan ko wie Po mor skim) w po sta ci dwu -
ki lo me tro wej li nii wą sko to ro wej znaj du ją-
cej się na za chód od lą do wi ska.

Jak do da je pan Ro szak, brak tam by ło
zor ga ni zo wa nych ob sza rów roz środ ko wa -
nia (stre fa roz środ ko wa nia stat ków po -
wietrz nych (ang. air cra ft di sper sa la rea) –
ob szar znaj du ją cy się na te re nie woj sko -
wym, wy zna czo ny przede wszyst kim do
roz środ ko wa nia sta cjo nu ją cych tam stat -
ków po wietrz nych, przez co są one w

mniej szym stop niu na ra żo ne na znisz cze -
nie w przy pad ku po wietrz ne go ata ku prze -
ciw ni ka). Nie uda ło się jed nak usta lić
na zwi ska ów cze sne go ko men dan ta lot ni -
ska.

Źró dła, z któ rych ko rzy stał pan Mar cin
do usta le nia fak tów: „Luft waf fe Air fields
1935-45 Po land”, au tor Hen ry L. de Zeng IV
oraz stro na: Air For ce Hi sto ri cal Re se arch
Agen cy (http://www.afh ra.af.mil) A5258
pp.946-47 do ku men ty z 13 sierp nia 1944
chro no lo gia: BA -MA; NA RA; PRO/NA

Współ rzęd ne obiek tu: N53°28’40.0”
E15°43’51.7”

Se kre ty na wy cią gnie cie rę ki
W 1865 ro ku na stry chu jed nej z draw -

skich ka mie nic ktoś scho wał pod pod ło gą
stry chu urzę do wy do ku ment opa trzo ny pru -

Nasyp kolejowy między jeziorem Czaple i Ziemskiem
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ską pie czę cią. Być mo że w na głych oko licz -
no ściach, bo nie był w ża den spo sób za bez -
pie czo ny. Co ta kie go wy da rzy ło się w
hi sto rii mia sta, że zo stał tam ukry ty? Ile po -

dob nych skry tek mo że znaj do wać się jesz -
cze w sta rych do mach?

Li sto pad 2017 ro ku. Bu dy nek miesz kal -
ny przy Pla cu Gdań skim w Draw sku Po -

mor skim. Trwa re mont stry chu, któ ry bę dzie
za adap to wa ny na miesz ka nie. Pod czas zry -
wa nia z pod ło gi sta rych de sek wła ści ciel,
Cze sław Dziat kow ski, od kry wa zwi tek pa -
pie rów. Wy glą da ją na dość sta re, in for mu -

Fragment dokumentu
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je więc lo kal ne go mi ło śni ka hi sto rii Wie sła -
wa Pio trow skie go, Am ba sa do ra Ak cji „Je -
zio ro Ta jem nic”.

Po oglę dzi nach oka zu je się, że na do ku -
men cie spi sa nym bar dzo sta ran nym ręcz -
nym pi smem wid nie je urzę do wa pie częć
Prus. I da ta: 1865 rok. Obok zna la zła się

jesz cze dru ko wa na ksią żecz ka w ję zy ku
nie miec kim (rów nież pu bli ku je my zdję cia).

– To nie do wia ry, że do ku ment prze trwał
po nad 150 lat – dzi wi się Wie sław Pio trow -
ski i za da je py ta nie: – Ile po dob nych skry tek
mo że znaj do wać się jesz cze w sta rych do -
mach?

Nie ste ty, nie po tra fi my od czy tać do ku -
men tu. Pu bli ku je my go w ca ło ści (w tym
frag men cie, któ ry się za cho wał), być mo że
Czy tel ni cy po mo gą w od szy fro wa niu tre ści.
Mu siał mieć jed nak du żą wa gę, je że li zde -
cy do wa no się na je go ukry cie.

Do roz szy fro wa nia po zo sta je ta kże da ta
z hi sto rii daw ne go Dram bur ga – 1865 rok.
Wie my, że po wstał wów czas Volks bank. W
tym sa mym ro ku za ło żo no ta kże Zwią zek
Upięk sza nia Dram bur ga. Je go prze wod ni -
czą cym był Ju lius Noss, któ ry oprócz te go
peł nił funk cję se kre ta rza po wia to we go.

Spo strze że nia pro si my prze sy łać za po -
mo cą for mu la rza: http://je zio ro ta jem -
nic.pl/zglos -in for ma cje/

Naj wa żniej sze wy da rze nia 
od po cząt ku trwa nia Ak cji 
– tym ra zem z nie miec ki mi 
na pi sa mi!

W związ ku z na pły wa ją cy mi sy gna ła mi
o za gra nicz nym za in te re so wa niu na szą Ak -
cją, po sta no wi li śmy opo wie dzieć o niej
rów nież po nie miec ku.

W tej chwi li do stęp ne są wer sje an giel -
ska (z lek to rem) oraz nie miec ka (z na pi sa -
mi). Obie wer sje mo żna oglą dać w do wol-
nym mo men cie. Wy star czy na stro nie pro -
jek tu http://je zio ro ta jem nic.pl/ klik nąć w
sym bol któ rejś z flag, znaj du ją cy się w pra -
wym gór nym ro gu.

Po le ca my!
https://youtu.be/xP315dP Zelg

Znalazca dokumentów w miejscu ich odnalezienia

Wiesław Piotrowski ogląda znalezisko
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