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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Sty czeń to czas śnie żne go sza leń stwa, ku li gów mkną cych le śny mi ście żka mi, szu so wa nia na gór -

skich sto kach i krę ce nia pi ru etów na lo do wi skach. Jed nak w tym ro ku zi ma tyl ko na chwi lę przy -
po mnia ła so bie o swo ich po win no ściach, za sy pu jąc oko li cę bia łym pu chem, a przede wszyst kim,
ku ra do ści wie lu z nas, sku wa jąc mroź nym od de chem po bli skie je zio ra. 

Nie ste ty nie wszy scy zdą żyli skosz to wać nie po wta rzal nej ma gii nur ko wań pod lo do wych, dla te go
li czy my, że praw dzi wy mróz do pie ro przed na mi i że jesz cze tej zi my bę dzie my mieli oka zję zmie -
rzyć się z gru bą war stwą lo du, wy ku wa jąc prze rę ble, aby spraw dzić, czy wo da o tej po rze ro ku
rze czy wi ście gwa ran tu je nie sa mo wi te wi do ki. Tak, tak, oczy wi ście pa mię ta my, że nie któ rych na sa -
mą myśl, że słup ki rtę ci mo gą zna leźć się po ni żej ze ra prze bie ga zim ny dreszcz. 

Spe cjal nie dla zmar z lu chów ma my cie plut ką re la cję z Da hab, nie gdyś tęt nią ce go ży ciem i peł -
ne go gwa ru tu ry stów Jak to wy glą da dzi siaj? 

Zaj rze li śmy rów nież do po bli skie go Izra ela, nie tyl ko na nur ko wa nie. So lid ną por cję słoń ca i nie -
sa mo wi te pod wod ne wra że nia za pew ni Wam rów nież lek tu ra wspo mnień z je sien nej wy pra wy na
Fi li pi ny, je żeli nie ma cie jesz cze po my słu na ko lej ną przy go dę ży cia, mo że war to roz wa żyć wła śnie
ten kie ru nek? Mi ło śni kom trud no do stęp nych za ka mar ków i od kry wa nia se kre tów na szej pla ne ty z
pew no ścią przy pad nie do gu stu ko lej na re la cja z eks plo ra cji bał kań skich ja skiń. Za pra sza my do lek -
tu ry.
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Fi li pi ny! Dru gi co do wiel ko ści ar -
chi pe lag na świe cie z po nad sied -
mio ma ty sią ca mi wysp, utwo rzo ny z
łań cu cha ko ra lo wych wysp po roz rzu -
ca nych na ob sza rze za chod nie go Pa -
cy fi ku oraz jed ne z naj więk szych
skar bów Azji Po łu dnio wo - Wschod niej.

Na pierw szą po ło wę li sto pa da za pla no -
wa li śmy ko lej ny wy jazd klu bo wy, na sza
wy pra wa prze wi dy wa ła po byt na czte rech
wy spach: Ce bu, Bo hol, Si qu ijor oraz Apo.
Za nim po sta wi li śmy sto pę na fi li piń skiej
zie mi, mu sie li śmy spę dzić tro chę go dzin w
chmu rach, ale co to dla nas… Nie strasz ne
nam dłu gie pod ró że, na do da tek mie li śmy

Idealne miejsce
do nurkowania?
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świa do mość, że cze ka ła na nas nie sa mo wi -
ta ra fa.

Wy star to wa li śmy z War sza wy. Lot do
Frank fur tu trwał dwie i pół go dzi ny, a do
Hong kon gu oko ło trzy na stu go dzin.

W Hong kon gu zro bi li śmy so bie prze rwę

w la ta niu i za trzy ma li śmy się na jed ną noc,
aby zwie dzić mia sto. Zresz tą tak prze wi dy -
wał pro gram na sze go wy jaz du. Wy go spo -
da ro wa li śmy do dat ko wy czas, że by po znać
Hong kong w pi guł ce. Na miej scu by li śmy
oko ło 9:00 ra no. Prze bra li śmy się na lot ni -

sku w let nie ubra nia, za bra li śmy tyl ko nie -
zbęd ne rze czy do ma łych ple ca ków (wa liz -
ki zo sta wi li śmy w prze cho wal ni ba ga żu na
lot ni sku) i uda li śmy się w „mia sto”. Mie li -
śmy za mó wio ne go pol skie go prze wod ni ka,
któ ry po ka zał nam naj wa żniej sze tu ry stycz -
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ne miej sca Hong kon gu. Pierw sze go dnia
zo ba czy li śmy: Tai O, The Pe ak, Star Fer ry,
pro me na dę w Tsim Sha Tsui, Mong kok, wy -
spę Ma Wan oraz wy spę Hong kong
(Sheung Wan i Cen tral). Dru gie go dnia na -
to miast mie li śmy prze ja żdżkę ko lej ką li no -

wą do Ngong Ping do klasz to ru Po Lin oraz
po są gu Wiel kie go Bud dy Tian Tan.

Po za koń cze niu in ten syw ne go zwie dza -
nia uda li śmy się na lot ni sko na sa mo lot do
Ce bu. Lot trwał nie ca łe trzy go dzi ny. Po wy -
lą do wa niu zo sta li śmy prze wie zie ni do ho te -

lu, w któ rym za trzy ma li śmy się na noc. Ra -
no, po śnia da niu, bu si ki za wio zły nas do
por tu. Do sta li śmy się na prom, któ ry prze -
trans por to wał nas na wy spę Bo hol. Rejs
trwał mniej wię cej dwie i pół go dzi ny. Pod -
czas tej pod ró ży zdą ży li śmy się tro chę wy -
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zię bić, a to wszyst ko przez kli ma ty za cję,
któ ra chło dzi ła jak sza lo na. By li śmy w cie -
płych kra jach i zmar z li śmy? Cza sem tak by -
wa. Ca łe szczę ście na ze wnątrz by ło cie pło
i jak opu ści li śmy prom, szyb ko się ogrza li -
śmy.

W por cie na Bo hol cze kał już na nas bus.
Na sze wa liz ki zo sta ły za bra ne przez ob słu -
gę do re sor tu, w któ rym mie li śmy za kwa te -
ro wa nie, a sa mi uda li śmy się na ca ło dnio wą
wy ciecz kę. Na po cząt ku od wie dzi li śmy re -
zer wat mał pek Tar sier (wy ra ki), na stęp nie

mie li śmy rejs po rze ce Lo boc Ri ver. Na ło -
dzi był przy go to wa ny po si łek w for mie
szwedz kie go sto łu, a w tle do „ko tle ta”
przy gry wa ła mu zy ka na ży wo. Ja kość śpie -
wu pa ni po zo sta wia ła wie le do ży cze nia,
ale ja koś uda ło nam się to prze żyć. Pod czas
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rej su przy na brze żu mie li śmy też mo żli -
wość obej rze nia lo kal nych po pi sów ar ty -
stycz nych.

Ostat nim punk tem wy ciecz ki by ła jed na
z naj więk szych atrak cji Fi li pin – Cze ko la -
do we Wzgó rza, któ re są wpi sa ne na li stę

świa to we go dzie dzic twa UNE SCO. Cha rak -
te ry stycz ny i uni ka to wy kra jo braz, ni gdzie
in dziej nie zo ba czy my cze goś po dob ne go.
Do po ko na nia mie li śmy kil ka dzie siąt stop ni
do punk tu wi do ko we go. Dłu go tam nie za -
go ści li śmy, przez chwi lę po dzi wia li śmy set -

ki po roz rzu ca nych kop ców. Zro bi li śmy
obo wiąz ko wo se sję zdję cio wą, jesz cze
przez chwi lę po krę ci li śmy się i skie ro wa li -
śmy się w stro nę scho dów, tym ra zem w
dół. Tak za koń czy ła się na sza krót ka wi zy -
ta na Cze ko la do wych Wzgó rzach.
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Po ca łym dniu atrak cji do tar li śmy do na -
sze go re sor tu, gdzie zo sta li śmy przy wi ta ni
owo co wym drin kiem. Do sta li śmy też do
od świe że nia się schło dzo ne ręcz nicz ki. Po
tak mi łym po wi ta niu zo sta li śmy za kwa te ro -

wa ni w na szych dom kach, w któ rych spę -
dzi li śmy trzy no ce.

Ka żdy z nas do stał pod pi sa ną skrzyn kę,
do któ rej mu siał wło żyć swój sprzęt. Tak na
mar gi ne sie, pol skie imio na i na zwi ska spra -

wi ły wie le pro ble mu ob słu dze cen trum nur -
ko we go i więk szość by ła śmiesz nie po prze -
krę ca na. Trud ność też spra wi ło roz ró żnie -
nie imion od na zwisk, bo nie któ rzy mie li
wpi sa ne na zwi ska za miast imion.
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Na stęp ne go dnia ra no, gdy je dli śmy śnia -
da nie, skrzyn ki z na szym sprzę tem zo sta ły
za bra ne przez pra cow ni ków cen trum nur -
ko we go na łódź i tam na nas cze ka ły. Pod -
czas nur ko wań sprzę tem zaj mo wa ła się

eki pa z cen trum nur ko we go. Mię dzy nur ko -
wa nia mi nie mu sie li śmy za bie rać sprzę tu i
prze no sić go z miej sca na miej sce, do pie ro
po za koń cze niu nur ko wań, ostat nie go dnia
za bra li śmy go, jak się pa ko wa li śmy do po -

wro tu.
Przed roz po czę ciem nur ko wań mu sie li -

śmy jesz cze stan dar do wo wy peł nić do ku -
men ty, wszyst kie for mal no ści za ła twi li śmy
w cen trum nur ko wym Se aqu est. Jesz cze
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brie fing (od pra wa) i mo gli śmy w koń cu
udać się na wy cze ki wa ne przez wszyst kich
nur ko wa nia. Zo sta li śmy po dzie le ni na trzy
gru py. Ka żda gru pa mia ła swo je go prze -
wod ni ka (di ve ma te ra). W pro gra mie by ły

prze wi dzia ne dwa dzie ścia dwa nur ko wa nia
w cią gu ośmiu dni. Nie któ rzy wy ko na li do -
dat ko we nur ko wa nia po za pa kie tem.

Pod czas na szej wy pra wy mie li śmy do
dys po zy cji łódź, któ ra do wo zi ła nas do

miejsc nur ko wych, ale że by do stać się na
łódź, ma ła łód ka mu sia ła nas naj pierw prze -
trans por to wać z brze gu.

Na Bo hol mie li śmy za pla no wa ne dwa
dni nur ko we, w su mie sześć zejść pod wo -
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dę. Nur ko wa nia w tym re jo nie to by ły
przede wszyst kim nur ko wa nia przy ścia nie.
Pod wo dą zo ba czy li śmy wie le ga tun ków
ko ra li twar dych i mięk kich, gor go nii, ukwia -
łów, li liow ców, gą bek, ru rów kek, szkar łup -
ni (roz gwiaz dy), a ta kże mu re ny, skor pe ny,
ry by -mo ty le, jasz czur ni ki, iglicz nio wa te –
ryb ki z pyszcz kiem w kształ cie rur ki, brzy -
tew ni ki – ry by te zwy kle pły wa ją gło wa mi
w dół, dla ka mu fla żu na śla du jąc li ście –
mnó stwo nie wiel kich ry bek z ro dzi ny An -
thias, trig ge ry, czar no -bia łe wę że mor skie,
skrzy dli ce, gar bi ko wa te w tym bła zen ki,
gar bi ki, kre wet ki czysz czą ce i mo dlisz ko we
(man tis), żół wie a ta kże nie zli czo ne ga tun -
ki śli ma ków na go skrzel nych (nu di branch).
Mie li śmy oka zję zo ba czyć ry by bab ko wa -
te, któ re ży ją w sym bio zie z kre wet ka mi,
dzie ląc z ni mi wspól ne lo kum. Kre wet ki bu -
du ją ja mę i oczysz cza ją ją, a ry by sto ją na
stra ży wspól nej kry jów ki.

Po ni żej miej sca nur ko we, któ re od wie -
dzi li śmy na Bo hol:

Pierw szy dzień nur ko wy – 12.11.2017 –
trzy nur ko wa nia z ło dzi, w na stę pu ją cych
miej scach:
– pierw sze nur ko wa nie – Bo hol, Ar co Po int
– głę bo kość oko ło 23 m, czas oko ło 55 min;
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– dru gie nur ko wa nie – Bo hol, BBC – głę bo -
kość oko ło 20 m, czas oko ło 58 min;
– trze cie nur ko wa nie – Bo hol, Gar den Eel –
głę bo kość oko ło 15 m, czas oko ło 55 min.

Dru gi dzień nur ko wy – 13.11.2017 – trzy
nur ko wa nia z ło dzi, w na stę pu ją cych miej -
scach:
– pierw sze nur ko wa nie – Bo hol, Pan glao,
Black Fo rest – głę bo kość oko ło 25 m, czas
oko ło 55 min;
– dru gie nur ko wa nie – Bo hol, Pan glao, Ri -
co’s Wall – głę bo kość oko ło 25 m, czas
oko ło 55 min;
– trze cie nur ko wa nie – Bo hol, Pan glao, Da -
nao Be ach – głę bo kość oko ło 23 m, czas
oko ło 55 min.

Na stęp nym miej scem na sze go po by tu
by ła wy spa Si qu ijor, na któ rej spę dzi li śmy
dwie no ce i wy ko na li śmy ko lej ne nur ko wa -
nia. Bar dzo mi ło zo sta li śmy tam przy wi ta -
ni, a mia no wi cie uro czy stą ko la cją na bia łej
piasz czy stej pla ży. Pod czas gdy my spo ży -
wa li śmy przy sma ki fi li piń skiej kuch ni, w tle
od by wa ły się po ka zy ognia przy akom pa -
nia men cie aku stycz nej gi ta ry, bęb nów i in -
nych rdzen nych in stru men tów.

Je że li cho dzi o nur ko wa nia na Si qu ijor,
to cha rak te ry zo wa ły się stro my mi zbo cza -
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mi z pięk ny mi ko ra la mi. Oczy wi ście nie
mo gło za brak nąć noc ne go za nu rze nia. Ra -
fy ko ra lo we two rzy ły pięk ne ko lo ro we for -
ma cje, do te go ogrom ne gąb ki, wszyst ko to
by ło oto czo ne nie zwy kłym ży ciem mor -
skim. Uni kal ne ry by, w tym ry by -aniel skie,
ry by -węd karz (frog -fish), skrzy dli ce, bła zen -
ki, gar bi ki, kre wet ki czysz czą ce i mo dlisz -

ko we (man tis), kra bi ki, żół wie, a ta kże nie -
zli czo ne ga tun ki śli ma ków na go skrzel nych
(nu di branch). Pod czas nur ko wa nia zmierz -
cho we go mie li śmy oka zję zo ba czyć naj bar -
dziej ko lo ro we ry by tzw. man da ryn ki,
po nie waż po za cho dzie słoń ca wy cho dzą
ze szcze lin i raf ko ra lo wych, w któ rych się
ukry wa ją.

Po ni żej miej sca nur ko we, któ re od wie -
dzi li śmy na Si qu ijor:

Trze ci dzień nur ko wy – 14.11.2017 – Sa -
fa ri – trzy nur ko wa nia z ło dzi, w na stę pu ją -
cych miej scach:
– pierw sze nur ko wa nie – Si qu ijor, Sun ken
Is land – głę bo kość oko ło 21 m, czas oko ło
55 min;
– dru gie nur ko wa nie – Si qu ijor, Oland Po int
– głę bo kość oko ło 16 m, czas oko ło 65 min;
– trze cie nur ko wa nie – Si qu ijor, Co co Gro -
ve (noc ne) – głę bo kość oko ło 18 m, czas
oko ło 55 min.

Czwar ty dzień nur ko wy – 15.11.2017 –
Sa fa ri – trzy nur ko wa nia z ło dzi, w na stę pu -
ją cych miej scach:
– pierw sze nur ko wa nie – Si qu ijor, Pa li ton
Wall – głę bo kość oko ło 22 m, czas oko ło
60 min
– dru gie nur ko wa nie – Si qu ijor, Pa li ton Sta -
ghorn – głę bo kość oko ło 19 m, czas oko ło
65 min
– trze cie nur ko wa nie – Si qu ijor, Ma iti N.-D.
(zmierz cho wo -noc ne) – głę bo kość oko ło 16
m, czas oko ło 60 min.

Ko lej nym miej scem, do któ re go się uda -
li śmy by ła wy spa Apo, oce nia na ja ko jed na
z dzie się ciu naj lep szych miejsc nur ko wych
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na świe cie. Za chwy ca ją tu set ki ga tun ków
ryb i ży cia mor skie go na ra fach ota cza ją -
cych tę ma łą wy spę.

Przez dwie no ce by li śmy za kwa te ro wa ni
w re sor cie, po ło żo nym w pry wat nej za to ce,
wo kół któ re go roz po ście ra ła się for ma cja

skal na na bia łej pla ży. Że by do stać się na
ląd, mu sie li śmy prze pły nąć wpław, zaś nie -
zbęd ne rze czy zo sta ły prze trans por to wa ne
łód ką.

Dom ki na pla ży mia ły prze pięk ny wi dok
na oce an, ale nie by ło bie żą cej wo dy. Słod -

ka wo da by ła moc no ogra ni czo na i wy ko -
rzy sty wa na tyl ko do my cia, na to miast sło na
w ubi ka cji do spłu ki wa nia. W ka żdym dom -
ku by ły dwa od dziel ne po miesz cze nia a’la
ła zien ka i a’la to a le ta. W nich sta ły du że po -
jem ni ki z ma ły mi ku beł ka mi, przy po mo cy
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któ rych na bie ra ło się wo dę. W cią gu dnia
nie by ło elek trycz no ści. Prąd do stęp ny był
tyl ko od go dzi ny 18:00 do 23:00, po tem
ciem ność, szum fal i mor ska bry za.

Po byt na wy spie był na praw dę nie za po -
mnia nym prze ży ciem. Ogól nie rzecz bio -
rąc, kra jo bra zy i at mos fe ra te go miej sca
zre kom pen so wa ły brak „cy wi li za cji” i luk -
su sów.

Na Apo za li czy li śmy sie dem nur ko wań,
dwa dni po trzy nur ko wa nia, a trze cie go
dnia ra no jed no. Nur ko wa li śmy przy ścia -
nach, któ re two rzy ły for ma cje skal ne, a ta -
kże na po lach ra fy, któ re by ły utwo rzo ne
przez twar de i mięk kie ko ra low ce, gąb ki,
ukwia ły. 

Ich wiel kość, ko lo ry i kształ ty ro bi ły
ogrom ne wra że nie. Do te go ży cie mor -

skie… mię dzy in ny mi ro gat ni ce, ła wi ca tuń -
czy ka, żół wie, roz dym ki, ró żno ko lo ro we
frog -fish oraz ma lut ki jack fish, wiel ko ści 1
cm, a ta kże wszyst ko to, co na po przed nich
nur ko wa niach, tj. śli ma ki na go skrzel ne (nu -
di branch), nie wiel kie ryb ki z ro dzi ny An -
thias, ry by -mo ty le, bia ło -czar ne wę że
mor skie. Po pro stu by ła tam prze pięk na sce -
ne ria.
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Po ni żej miej sca nur ko we, któ re od wie -
dzi li śmy na Apo:

Pią ty dzień nur ko wy – 16.11.2017 – Sa -
fa ri – trzy nur ko wa nia z ło dzi, w na stę pu ją -
cych miej scach:

– pierw sze nur ko wa nie – Apo, Rock Po int
West – głę bo kość oko ło 30 m, czas oko ło
50 min;
– dru gie nur ko wa nie – Apo, Ka ti pa nan –
głę bo kość oko ło 18 m, czas oko ło 55 min;
– trze cie nur ko wa nie – Apo, Cha pel – głę -
bo kość oko ło 19 m, czas oko ło 60 min.

Szó sty dzień nur ko wy – 17.11.2017 – Sa -
fa ri – trzy nur ko wa nia z ło dzi, w na stę pu ją -
cych miej scach:
– pierw sze nur ko wa nie – Apo, Co co nut Po -
int – głę bo kość oko ło 20 m, czas oko ło 60
min;
– dru gie nur ko wa nie – Apo, Lar ga han – głę -
bo kość oko ło 23 m, czas oko ło 60 min;
– trze cie nur ko wa nie – Apo, Rock Po int East
– głę bo kość oko ło 19 m, czas oko ło 60 min.

Siód my dzień nur ko wy – 18.11.2017 –
Sa fa ri – jed no nur ko wa nie z ło dzi w miej -
scu:
– pierw sze nur ko wa nie – Apo, Co gon Po int
– głę bo kość oko ło 22 m, czas oko ło 55 min.

Ostat nim miej scem na sze go po by tu by ło
Mo al bo al. Przez trzy no ce by li śmy za kwa -
te ro wa ni w bar dzo sym pa tycz nych dom -
kach nie opo dal ba zy nur ko wej.

Nur ko wa nia nie od bie ga ły od tych po -
przed nich, tj. od by wa ły się przy ścia nach,

na któ rych po dzi wia li śmy ży cie mor skie
cha rak te ry stycz ne dla Fi li pin. Do dat ko wo
uda ło nam się zo ba czyć śli ma ka hisz pań -
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ską tan cer kę (spa nish dan cer) oraz ła wi cę
sar dy nek i tuń czy ków. Na ostat nim nur ko -
wa niu, tuż przy cen trum nur ko wym po ja wił
się re kin ko so gon, tzw. lis mor ski, a do kład -
niej dwa. Ta ka wi sien ka na tor cie na za koń -
cze nie nur ko wań.

Po ni żej miej sca nur ko we, któ re od wie -
dzi li śmy na Mo al bo al:

Ósmy dzień nur ko wy – 19.11.2017 –
dwa nur ko wa nia z ło dzi, jed no nur ko wa nie
z brze gu, w na stę pu ją cych miej scach:
– pierw sze nur ko wa nie – Mo al bo al, , Pe sca -

odor Is land – głę bo kość oko ło 22 m, czas
oko ło 55 min;
– dru gie nur ko wa nie – Mo al bo al, Pe sca odor
Is land – głę bo kość oko ło 18 m, czas oko ło
60 min;
– trze cie nur ko wa nie – Mo al bo al, przy ba -
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zie Se aQu est – sar dyn ki, tuń czy ki i re kin –
głę bo kość oko ło 26 m, czas oko ło 60 min.

W dwu na stym dniu wy jaz du za koń czy -
li śmy nur ko wa nia, jed nak to nie ko niec na -
szej przy go dy, przed na mi by ły jesz cze
dwie no ce na Mo al bo al.

W przed ostat nim dniu na sze go po by tu
na Fi li pi nach zor ga ni zo wa li śmy so bie do -
dat ko wo wy ciecz kę do Oslob na re ki ny

wie lo ry bie, że by zo ba czyć je w ich na tu ral -
nym śro do wi sku. Prze ko na li śmy się na wła -
sne oczy, jak to wszyst ko wy glą da, jak
dzia ła i funk cjo nu je.

Na po cząt ku po in for mo wa no nas, jak na -
le ży się za cho wy wać i cze go nie wol no ro -
bić. Po opła ce niu bi le tu, ka żdy otrzy mał
ka pok, na stęp nie we szli śmy do ło dzi, któ -
ry mi od pły nę li śmy kil ka dzie siąt me trów od

brze gu, że by po dzi wiać re ki ny. Ma ła łód ka
pły wa ła po mię dzy ło dzia mi, ob słu ga kar mi -
ła re ki ny kre wet ka mi a one pły wa ły wo kół
nas. W su mie by ło ich sześć sztuk. Po kil ku -
dzie się ciu mi nu tach pły wa nia po mię dzy
wie lo ry bi mi wró ci li śmy na brzeg.

Ogól nie, nie sa mo wi te wra że nie zro bi ła
na mnie mo żli wość zo ba cze nia wie lo ry bie -
go – ogrom ne go zwie rza z cha rak te ry stycz -
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ny mi bia ły mi plam ka mi – z tak nie wiel kiej
od le gło ści, tyl ko ro dzi się py ta nie, czy zwie -
rzę ta nie cier pią?

Na stęp ne go dnia wy kwa te ro wa li śmy się
z re sor tu i wy ru szy li śmy na lot ni sko. Cze kał
nas po wrót do do mu.

Or ga ni za cja nur ko wań by ła bar dzo do -
bra. Eki pa z cen trum nur ko we go świet nie
opie ko wa ła się na mi i sprzę tem, któ ry był
przy go to wa ny na ka żde nur ko wa nie. Po -
mię dzy nur ko wa nia mi mie li śmy za pew nio -
ne owo ce i coś do pi cia: wo da, ka wa lub
her ba ta. Na ło dzi by ły też do stęp ne ręcz ni -
ki, a ta kże to a le ta, tj. po miesz cze nie z se -

de sem. Luk su sów mo że nie by ło, ale to co
by ło do stęp ne, w zu peł no ści wy star czy ło.

Wszyst kie nur ko wa nia oby wa ły się z ło -
dzi. W przy pad ku wy stą pie nia prą dów, pły -
nę li śmy w jed ną stro nę i w miej scu, w któ rym
za koń czy li śmy nur ko wa nia prze wod nik wy -
strze li wał boj kę, że by przy pły nę ła po nas
łódź. Ogól nie prą dy nie by ły bar dzo sil ne, ale
trze ba by ło się pil no wać, że by nie dać się po -
nieść w peł ne mo rze. Pod da wa li śmy się prą -
do wi, a on nas dry fo wał, my tyl ko
nada wa li śmy kie ru nek, faj ne uczu cie.

Re asu mu jąc, Fi li pi ny są bar dzo atrak cyj -
nym miej scem do nur ko wa nia, bo ga te ży -

cie pod wo dą, do te go ró żno rod ność ko lo -
rów i kształ tów spra wia, że ka żde zej ście
pod wo dę jest czymś nie za po mnia nym.
Wkra cza my w świat, w któ rym ży cie się sa -
mo to czy, a my je ste śmy tyl ko wi dza mi i
uczest ni czy my w prze cu dow nym, nie wy re -
ży se ro wa nym show.

Na za koń cze nie, ja ko pu en tę wy jaz du,
za cy tu ję uczest ni ka wy pra wy, Woj cie cha,
któ ry przed nur ko wa nia mi wy krzy ki wał:
„Ko cha ni, ra fy cze ka ją!!!” Nic do dać, nic
ująć.

Agniesz ka Ja wo row ska



http://aquadiver.pl
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Nur ko wa łem w Niem czech wie le
ra zy, głów nie w ka mie nio ło mach po -
ło żo nych w Sak so nii. Gwa ran cja do -
brej wi zu ry oraz z re gu ły bar dzo
do bra in fra struk tu ra i or ga ni za cja baz
nur ko wych w tym re gio nie ścią ga co -
rocz nie spo rą rze szę na szych nur ku -
ją cych ro da ków.

Tym ra zem głów ną in spi ra cją do zor ga ni -
zo wa nia na sze go wy jaz du by ło je zio ro
Sundhäuser See. Przy pad ko wo na You Tu be
obej rza łem pod wod ny film i od ra zu skon -
tak to wa łem się z mo im kum plem Ada mem.
De cy zja za pa dła bły ska wicz nie. Po sta no wi -
li śmy jak naj szyb ciej od wie dzić to miej sce.
O je go wy jąt ko wo ści sta no wi kil ka czyn ni -
ków, ale po ko lei... Je zio ro to od da lo ne jest
od pol skiej gra ni cy (Zgo rzel ca) oko ło 350
km. Po sta ran nym lo gi stycz nym za pla no wa -

Podwodne miasto Nordhusia
Szlakiem niemieckich jezior i kamieniołomów
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niu na sze go wy pa du tra fi li śmy na miej sce
bez naj mniej szych pro ble mów. Do ce lo wo
za wi ta li śmy do cen trum nur ko we go Ac tion -
sport -Tauch sport zen trum Nor dhau sen. Po
mi łym po wi ta niu, krót kim za ła twie niu wy -
ma ga nych for mal no ści i uisz cze niu opła ty
10 eu ro, pra cow ni ca cen trum po pro si ła nas

do sto łu, na któ rym usta wio na by ła ma kie -
ta pod wod nych atrak cji…, atrak cji ja kich
do tej po ry nie da ne by ło nam zo ba czyć w
żad nym in nym akwe nie. Otóż na po trze by
nur ków za pro jek to wa no i wy bu do wa no
pod wo dą swo iste go ro dza ju osa dę na tu ral -
nych roz mia rów. Ze szcze gó ła mi te go im -

po nu ją ce go przed się wzię cia mo żna się za -
po znać na stro nie in ter ne to wej wy żej wspo -
mnia ne go cen trum. Jest tam mnó stwo
opi sów oraz zdjęć przed sta wia ją cych pro -
jek to wa nie oraz ko lej ne eta py bu do wy pod -
wod ne go mia stecz ka, któ re na zwa no
„Nor dhu sia”. Re ali za cja pro jek tu prze bie -
ga ła eta pa mi przez kil ka lat. Pierw sze pra ce
roz po czę to w 2010 ro ku. Po szcze gól ne seg -
men ty (łącz nie 17) mia stecz ka by ły two rzo -
ne na lą dzie, a na stęp nie trans por to wa ne do
je zio ra, za ta pia ne i mon to wa ne pod wo dą.
Pro jekt za koń czo no w ro ku 2015. Zaj mu je
on po wierzch nię dna o wiel ko ści 400 me -
trów kwa dra to wych.

Przy po mo cy ma kie ty zo sta li śmy szcze -
gó ło wo „opro wa dze ni” po pod wod nym
mia stecz ku. Oczy wi ście czę ścio wo by li śmy
już z tym za zna jo mie ni po obej rze niu fil -
mów, ale oczy wi ście co in ne go fil my, a co
in ne go obej rzeć wszyst ko na wła sne oczy.
Go rącz ko we kla ro wa nie sprzę tu i wkrót ce
zna leź li śmy się już pod wo dą. Na po cząt -
ku wpa dli śmy do lo kal ne go pod wod ne go
ko ścio ła z wiel kim krzy żem na oł ta rzu. Ko -
ściół, o wy mia rach 10x10 me trów i wy so -
ko ści 6 me trów zo stał za to pio ny w 2013
ro ku. Za nim zna lazł się na dnie je zio ra, 10
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sierp nia 2013 ro ku od by ła się w nim uro -
czy sta msza po łą czo na z po świę ce niem ca -
łe go obiek tu. W 2015 ro ku po raz pierw szy
pa ra nur ków za war ła na je go pod wod nym
oł ta rzu sa kra ment ma łżeń ski. Z ko ścio ła

skie ro wa li śmy się do naj wy ższe go ze
wszyst kich obiek tów, któ ry na zwa li śmy „ra -
tu szem”, z przy le głym do nie go mu rem
„miej skim” kil ku me tro wej dłu go ści. Sko ro
jest ko ściół, więc nie mo gło za brak nąć rów -

nież cmen ta rza. Tu taj za sta li śmy ko lej ny
wiel ki krzyż, w po bli żu któ re go „po nu ro”
za czę ły się wy ła niać cmen tar ne na grob ki z
wid nie ją cy mi na zwi ska mi i da ta mi. Sce ne -
ria trosz kę ma ka brycz na, ale trze ba przy -
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znać, że to nie co dzien na pod wod na atrak -
cja. Oczy wi ście, i na szczę ście, ża den z na -
grob ków nie był po łą czo ny z ja kimś
dra ma tycz nym pod wod nym in cy den tem w
tym miej scu. Ko lej ny „po nu ry” czy ra czej
„wi siel czy” kli mat te go nur ko wi ska to szu -

bie ni ca. Wi dzie li śmy ją na ma kie cie, ale nie
uda ło nam się jej na mie rzyć pod czas nur -
ko wa nia. Na stęp nie ko lej no pe ne tro wa li -
śmy uro kli we za kąt ki tej fa scy nu ją cej
pod wod nej za bu do wy. Do ka żde go bu dyn -
ku mo żna wpły nąć drzwia mi lub okna mi,

aby w środ ku za stać lo kal nych miesz kań -
ców – mo wa tu taj o na tu ral nej wiel ko ści
po sta ciach, wy ko na nych z drew na dę bo we -
go za po mo cą pił łań cu cho wych – to na -
praw dę ro bi wra że nie. Dę bo we fi gu ry
do trzy my wa ły nam to wa rzy stwa za rów no
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we wnątrz, jak i po za bu dyn ka mi. Ca ła osa -
da znaj du je się na oko ło 14 me trach i jest
do stęp na dla nur ków o ka żdym stop niu wy -
szko le nia. Po ob ra niu na kom pas od po -
wied nie go kie run ku mo żna roz po cząć

nur ko wa nie bez po śred nio z brze gu, bądź
też do pły nąć po po wierzch ni do bo jek
wska zu ją cych lo ka li za cję i za nu rzać się po
opu stów kach. W obu przy pad kach ma my
do po ko na nia nie wiel ki dy stans. Wcho dząc

do wo dy by li śmy peł ni obaw, że nie wie le
zo ba czy my. Tra fi li śmy na „dłu gi week end”,
więc przy by ły tłu my nur ku ją cych, w do dat -
ku ko bie ta z cen trum lo jal nie nas uprze dzi -
ła, że wi zur ka bę dzie kiep ska. Ku na sze mu
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za sko cze niu, mi mo tak licz nych „pod wod -
nych piel grzy mek” wi docz ność by ła do bra
i uda ło nam się na krę cić cał kiem przy zwo -
ity ma te riał fil mo wy. Fan ta stycz ne miej sce,
któ re go rą co ka żde mu po le ca my!!!

Wy czer pa ni dłu gą pod ró żą i nur ko wa -
niem zmie rza my do ko lej ne go akwe nu –
ka mie nio ło mu w Löbejün. Tu taj też or ga ni -
zu je my pierw szy noc leg. We dług in for ma cji
za czerp nię tych z In ter ne tu mia ło być tu taj

po le na mio to we. Oka za ło się, że na miot
mo że my roz bić w do wol nym miej scu wo -
kół ka mie nio ło mu. Te ren nie jest ogro dzo -
ny, po ło żo ny na to tal nym od lu dziu i ni ko go
oprócz nas... Oj, po wia ło gro zą.
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Są tu zlo ka li zo wa ne bar dzo bli sko sie bie
trzy zbior ni ki na zwa ne po pro stu Kes sel 1,
Kes sel 2 i Kes sel 3. Wszyst kie są do stęp ne
dla płe two nur ków, my wy bra li śmy naj po -
pu lar niej szy, czy li Kes sel 1. Na miej scu

znaj du je się ba za nur ko wa i jest mo żli wość
na bi ja nia bu tli. W trak cie week en du przy -
by wa tu taj bar dzo du żo nur ku ją cych. Ka -
mie nio łom ten cie szy się ogrom ną
po pu lar no ścią ze wzglę du na bar dzo do brą

przej rzy stość wo dy, co oczy wi ście zna la zło
po twier dze nie. Akwen jest nie wiel ki (oko ło
18 m głę bo ko ści) i mo żna go opły nąć prak -
tycz nie pod czas jed ne go nur ko wa nia. Pod
wo dą na po ty ka my po zo sta ło ści po eks plo -
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ata cyj ne, dwa do rod ne je sio try, szczu pa ki,
oko nie i ra ki. Na pię ty har mo no gram nie ste -
ty nie po zwo lił nam na nur ko wa nie w są -
sia du ją cych zbior ni kach.

Wy ru sza my nad je zio ro Kul kwitz see, któ -

re wi ta nas świet ną przej rzy sto ścią wo -
dy.Nie ste ty miej sce, w któ rym nur ku je my
nie ma wie le do za ofe ro wa nia – kil ka za to -
pio nych wa go ni ków i jed ną ko twi cę. Mo że
wła śnie dla te go ba za, z któ rej ko rzy sta my

zre zy gno wa ła z po bie ra nia opłat. Mi mo to
jest to z pew no ścią bar dzo ład ny, oka za ły i
god ny po le ce nia zbior nik, któ ry sły nie z
mno go ści ryb wie lu ga tun ków. Licz ne fil my
w In ter ne cie po ka zu ją, że akwen ten po sia -
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da rów nież wie le cie ka wych miejsc do nur -
ko wa nia.

Ko lej ne go dnia ru sza my pe ne tro wać ka -
mie nio ło my We st bruch i Am mel sha in.
Pierw szy z nich to nie wiel ki zbior nik, przy

któ rym mo żna wy god nie za par ko wać sa -
mo chód i skla ro wać sprzęt tuż przy sa mej
wo dzie. Uprzed nio jed nak trze ba się zgło -
sić do opie ku ją ce go się zbior ni kiem cen -
trum nur ko we go, aby oczy wi ście za pła cić i

po brać klucz do „bra my wjaz do wej” (łań -
cuch roz pię ty po mię dzy dwo ma drze wa -
mi). Prze mi ły wła ści ciel za zna ja mia nas z
hi sto rią zbior ni ka za po mo cą slaj dów – czy
chcie li śmy, czy nie – nie by ło jak za pro te -



Nuras.info 1/2018

31

sto wać, bo w grę wcho dził tyl ko ję zyk nie -
miec ki, więc gdy by nie slaj dy, je go ko men -
tarz na wie le by się nie przy dał. Po tem
na stą pi ła pre zen ta cja pod wod ne go, ład nie
zre ali zo wa ne go fil mu, któ ry w znacz nym
stop niu uła twił nam póź niej szą na wi ga cję.

Pod czas jed ne go nur ko wa nia opły wa my
ca ły zbior nik do oko ła. Wi zur ka przy zwo ita.
Pod ko niec, na głę bo ko ści kil ku me trów na -
tra fia my na ta jem ni czy, ob szer ny otwór w
skal nej ścia nie. Po wpły nię ciu do środ ka
na szym oczom uka zu je się na stęp ny otwór

a w nim pro wa dzą ce w dół scho dy. Ostro -
żnie pod pły wam do kra wę dzi scho dów i
świe cę la tar ką. Wy glą da za chę ca ją co i aż
ku si do dal szej pe ne tra cji te go in try gu ją ce -
go miej sca, ale za in sta lo wa na obok otwo ru
du ża ta bli ca z wi ze run kiem „ko stu chy” da -
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je do zro zu mie nia, że dal sze pły nię cie wią -
że się z bar dzo du żym ry zy kiem. Nie po sia -
da jąc od po wied nie go prze szko le nia do
te go ty pu eks plo ra cji, oczy wi ście od pusz -
cza my.

Na stęp nie prze miesz cza my się na Am -
mel sha in. Tam wy ko nu je my nur ko wa nie na
30 m, gdzie od ra zu na tra fia my na wra ki
dwóch sa mo cho dów. Wie czo rem do cie ra -
my do zna ne go więk szo ści nur ku ją cej spo -
łecz no ści ka mie nio ło mu Spar mann. Ra no
jed no nur ko wa nie na głę bo kość 40 m. Spar -

mann jak zwy kle nie za wod ny – do sko na ła
wi docz ność, pięk ne pio no we ścia ny, pół ki
i skal ne ta ra sy, oka za łe szczu pa ki, a na de -
ser dwa słusz nych roz mia rów je sio try, któ -
re nie ustan nie wdzięcz nie po zo wa ły przed
ka me rą, zbli ża jąc się na wy cią gnię cie rę ki.
Stąd ru sza my na ko lej ny zna ny ka mie nio -
łom – Prel le.

Póź nym wie czo rem do cie ra my do miej -
sca, któ re go ni ko mu nie trze ba re kla mo wać
– kla sy ka Sak so nii, czy li ka mie nio łom Hor -
ka. Na szczę ście uda je się nam jesz cze spo -

tkać z wła ści ciel ką ba zy, aby za ła twić nie -
zbęd ne for mal no ści. Przy oka zji in for mu je
nas, że Hor ka w trak cie week en du by ła
miej scem po tę żne go ob lę że nia przez lo kal -
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nych i za gra nicz nych nur ku ją cych, co wy -
wo ła ło w nas spo re oba wy, że wi docz ność
bę dzie fa tal na. Ra no prze ży li śmy mi łe za -
sko cze nie – by li śmy je dy ny mi, któ rzy szy -
ko wa li się do wo dy. Po za nu rze niu oba wy
zma la ły… wi docz ność oka za ła się nie naj -
gor sza, ale oczy wi ście nur ko wa łem tu taj w
o wie le lep szych wa run kach. Po osią gnie -
ciu naj głęb sze go miej sca stop nio wo wy pły -
ca my i okrą ża my ca ły zbior nik. Po dro dze –
no wość (przy naj mniej dla nas) – ludz ki
szkie let z ły żwa mi, któ ry rów nie wdzięcz -

nie po zu je do ka me ry jak je sio try na Spar -
mann.

Hor ka by ła zwień cze niem bar dzo uda ne -
go, ale trze ba rów nież przy znać wy czer pu -
ją ce go wy jaz du. Dwa nur ko wa nia dzien nie
zwią za ne z po ko na niem spo rych nie raz od -
le gło ści po mię dzy nur ko wi ska mi, dwu krot -
ne wy rzu ca nie ca łej za war to ści sa mo cho du
i po now ne pa ko wa nie, co dzien ne roz bi ja -
nie i skła da nie spo re go roz mia ru na mio tu
(przy nie za wsze sprzy ja ją cych wa run kach
po go do wych) – by ło dla nas nie ma łym wy -

zwa niem. Oczy wi ście mia ło to też swój
urok.Po tak in ten syw nym dniu, ko la cja z
pusz ki lub sło ika po pi ja na lo kal nym wy -
śmie ni tym piw kiem by ła po pro stu wy bor -
na. Już tę sk ni my za ko lej ną ta ką wy pra wą!

Film z na szej wy pra wy jest do stęp ny pod
ad re sem: www.youtu be.com/watch?ti -
me_con ti nue=3&v=FyFb_W2S1Vg

Na ko niec dwie prak tycz ne po ra dy. Je śli
ktoś ma za miar pod ró żo wać po Niem czech
uży wa jąc do swe go sa mo cho du ga zu, na le -
ży za opa trzyć się w spe cjal ną koń ców kę do
wę ża. Na kil ku sta cjach pa liw nie by li śmy
w sta nie za tan ko wać. Stan dar do we koń -
ców ki uży wa ne w Pol sce nie ste ty są tam
bez u ży tecz ne. Od po wied nią „przej ściów -
kę” mo żna po ży czyć (nie ste ty nie na ka żdej
sta cji pa liw) lub za ku pić za kil ka na ście eu -
ro.

Dru ga spra wa do ty czy le ga li za cji bu tli
nur ko wych. W nie któ rych nie miec kich ba -
zach jest to skru pu lat nie spraw dza ne i prze -
strze ga ne. Je śli nie ma my ak tu al nych
le ga li za cji, za po mnij my o na bi ciu na szych
„fla szek”.

Tekst: Wi tek Se ra fin tiw@o2.pl

Adam Za du ra

Fot.: Wi tek Se ra fin, Adam Za du ra
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Rum mu ja ko wię zie nie za czę ło
funk cjo no wać w ro ku 1938, zgod nie z
pla nem mia ło pra co wać tam czte ry -
stu ska za nych. Aż do 1960 więk szość
bu dyn ków w tym miej scu by ła drew -
nia na, do pie ro w la tach 60- 80. roz -
po czę ła się mo der ni za cja bu dyn ków
zgod nie z przy ję ty mi w ZSSR wy -
tycz ny mi. 

Rum mu nie mia ło być zwy kłym miej -
scem osa dze nia. W ro ku 1868 uru cho mio -
no na te re nie wię zie nia szko łę za wo do wą,
z ko lei w ro ku 2004 ośro dek prze kształ co -
no w wię zie nie otwar te – o zła go dzo nym
ry go rze. W okre sie uzy ska nia nie pod le gło -
ści przez Es to nię spa dło za po trze bo wa nie
na wa pień i wte dy też za pa dła de cy zja o
wy łą cze niu czę ści pomp. Wo da po de szła
tak szyb ko, że nie zdą żo no ewa ku ować
więk szo ści ma szyn z pół noc nej czę ści
zbior ni ka. Póź niej, jak już wię zie nie prze -

szło ko lej ne zmia ny i za prze sta no wy do by -
cia wa pie nia, wy łą czo no ostat nie pom py i
wo dy za ję ły ca ły te ren obec ne go zbior ni ka,
łącz nie z czę ścią za mu rem, w ten spo sób

zna ne dziś nur kom bu dyn ki zna la zły się
pod wo dą. Wię zie nie osta tecz nie za mknię -
to w ro ku 2012, a je go te re ny sprze da no
pry wat ne mu wła ści cie lo wi. Za wy so ki mi

Powrót do Rummu cz. 2



Nuras.info 1/2018

35

mu ra mi wi dać dziś spo ro woj sko we go
sprzę tu. Wła ści ciel sta ra się też kon tro lo wać
te ren pla ży po ło żo nej u stóp gó ru ją ce go
nad zbior ni kiem wzgó rza, bli sko bu dyn ków
wy sta ją cych z wo dy, choć ob szar ten znaj -
du je się po za mu ra mi je go dział ki. La tem
pla ża zmie nia się w dzi kie ką pie li sko i do -

cho dzi w tym miej scu do wy pad ków, któ -
rym ule ga ją wspi na ją cy się na bu dyn ki. Stąd
wła ści ciel ro bi co mo że, by od stra szyć
wszyst kich z te go re gio nu.

No wy dzień mie ni się słoń cem
Dru gi dzień pla no wa nych nur ko wań za -

czę li śmy od po wro tu tra twą do Mu ru i do

naj bar dziej spek ta ku lar ne go bu dyn ku w
Rum mu. Tym ra zem po go da nam bar dzo
do pi sa ła, na nie bie nie by ło żad nej chmu ry,
ta fla wo dy by ła ide al nie pła ska, słoń ce
ozda bia ło nie bo skłon cie pły mi pro mie nia -
mi, gwa ran tu jąc fan ta zyj ną grę świa teł i cie -
ni w szkie le to wej struk tu rze naj więk sze go
bu dyn ku znaj du ją ce go się bar dzo bli sko
pla ży. Tra twa za cu mo wa ła tuż przy Mu rze,
a my za raz po za nur ko wa niu za czę li śmy
pły nąć w stro nę pły ci zny, gdzie znaj do wał
się nasz cel. Po dro dze prze cię li śmy ma ły
bu dy nek, któ ry zwie dzi li śmy dzień wcze -
śniej, tym ra zem nie po świę ca jąc mu więk -
szej uwa gi. Mię dzy bu dyn ka mi jest spo ra
od le głość, na wet po mi mo do brej wi docz -
no ści, po wy pły nię ciu z ma łe go bu dyn ku
nie mo głem do strzec na sze go do ce lo we go
punk tu. Pły ną łem więc na okre ślo ny azy -
mut ma jąc na dzie ję, że nie prze strze lę z na -
wi ga cją. Ro bi ło się co raz pły cej, a bu dyn ku
nie by ło wi dać. Nie za pa mię ta łem do brze
z po przed niej wi zy ty w Rum mu czy by ła
zna czą ca ró żni ca w głę bo ko ści po mię dzy
bu dyn ka mi, więc dra stycz ny spa dek głę bo -
ko ści wzbu dzał we mnie nie po kój, że jed -
nak po kić ka łem na wi ga cję. A tu pro szę!
Na gle przed na mi za ma ja czy ły ma je sta tycz -
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ne ko lum ny fi la rów. Wi dząc je, wy ła nia ją -
ce się z mgły, zno wu mia łem sko ja rze nia z
Egip tem. Sce ne ria stwa rza ła wra że nie, że
nie znaj du ję się w Es to nii, ale w Egip cie, na
nie zna nym ni ko mu sta no wi sku ar che olo -
gicz nym. Ogrom ne ko lum ny, obe li ski i
zwa li ste mu ry bu dyn ku. Ciem ny pro sto kąt
wej ścia do jed ne go śle pe go po miesz cze nia,
wpły wa my tyl ko po to, by zer k nąć przez za -
kra to wa ne okno na wi dok roz ta cza ją cy się
na ze wnątrz. 

Wy pły wa my i kie ru je my się do naj bar -
dziej spek ta ku lar ne go punk tu Rum mu –
otwar tych wrót głów ne go bu dyn ku, z któ -
re go zo stał kil ku pię tro wy szkie let po zba -
wio ny w za sa dzie w ca ło ści stro pów. Tu taj
war to wy nu rzyć łeb z wo dy i ro zej rzeć się
po bu dyn ku. Przy dnie bar dzo ma low ni czo
usa do wi ły się po je dyn cze ba jor ka siar ko -
wo do ru, mgieł ka wy peł nia ją ca za głę bie nia
do da je te mu miej scu do dat ko wej ma gii.
Wy pły wa my dru gą stro ną bu dyn ku, za glą -
da my na pły ci znę, gdzie za le ga ko lej ny
ogrom ny obe lisk, pod któ ry mo żna się na -
wet wci snąć. 

Na ko niec nur ka jesz cze od wie dzi ny w
za to pio nym le sie, peł nym po roz rzu ca nych
dziw nych sprzę tów, opon, po dziu ra wio -

nym ta kże oczka mi siar ko wo do ru. Wra ca -
jąc z Mu ru za ha czy li śmy na bar dzo krót kie
nur ko wa nie przy ba ra kach, jed nak tyl ko po
to, by utwier dzić się w prze ko na niu, że nie
jest to szcze gól nie roz le głe i spe cjal nie
atrak cyj ne miej sce. War to po krę cić się dwa -
dzie ścia mi nut, opły nąć reszt ki mu rów je -

dy ne go mu ro wa ne go bu dyn ku, zaj rzeć do
dwóch roz pa da ją cych się ba ra ków i w za sa -
dzie to już ko niec nur ko wa nia. Tym ra zem,
za pew ne z po wo du bra ku prze wod ni ka, nie
uda ło mi się tra fić na stół z ima dłem i wy da -
je mi się, że gdzieś mi umknę ły dwa ma łe
ba ra ki, zwłasz cza je den z in try gu ją cym
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pod su fi to wym dzie łem sztu ki – ster tą ża ró -
wek uno szą cych się pod su fi tem.

Ko lej na wy pra wa do Es to nii to ko lej na
oka zja, by od wie dzić Tal lin. Nie cią gnę ło
mnie do es toń skiej sto li cy, ale sko ro już tak
da le ko za je cha li śmy, gru pa uzna ła, że bez

Tal li na wy pra wa nie bę dzie kom plet na. Za -
tem po now ny prze jazd do Tal li na, tym ra -
zem dłu ższą, krę tą dro gą idą cą wy brze żem
Bał ty ku. Mie li śmy oka zję oglą dać li nię
brze go wą es toń skie go od cin ka mo rza. Sa -
ma li nia mo że nie jest spek ta ku lar na, jed -

nak sa me osa dy, miej sco wo ści i mia stecz -
ka ro bi ły wra że nie bar dzo zgrab nych, ele -
ganc kich, skan dy naw skich. Wje cha li śmy
jed nak do mia sta, za par ko wa li śmy au to bli -
sko sta rów ki – nie ma się co łu dzić, zna le -
zie nie bez płat ne go par kin gu jest nie mo żli-
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wo ścią – zo sta wi li śmy więc kil ka eu ro w
par ko ma cie i wy bra li śmy się zwie dzać sta -
rów kę. Te sa me krę te ulicz ki, nie któ re bar -
dzo wą skie, in ne sze ro kie – pną ce się i
opa da ją ce dość żwa wo po wy so kim wzgó -
rzu, do te go kil ka ta ra sów wi do ko wych, po -
ka zu ją cych spek ta ku lar ną pa no ra mę
Tal li na. Sta rów ka z ze wnątrz ro bi wra że nie
du żo więk szej od tych zna nych z Pol ski, ale
po kil ku mi nu tach spa ce ru nie spo sób nie
prze ciąć lub nie wró cić do ulicz ki, któ rą już
prze szli śmy. Zaj rze li śmy do So bo ru św.
Alek san dra New skie go, oka za łej cer kwi i
za czę li śmy scho dzić głów ną uli cą ze sta ro -
miej skie go wzgó rza. I tu od kry łem ko lej ne
ma gicz ne miej sce, gdzie w cie niu wy so kich
mu rów oka la ją cych sta rów kę ulo ko wa ły się
stra ga ny pa miąt kar skie. Miej sce bar dzo in -
try gu ją ce, głów nie ze wzglę du na ska lę mu -
rów, pod któ ry mi przy cup nę ły ma łe
stra ga ni ki. Po przej ściu w cie niu miej skich
mu rów wy szli śmy po za ob szar sta rów ki i
ru szy li śmy z po wro tem do sa mo cho du.

Wiel kie wier cą ce coś
Trze cie nur ko wa nie dru gie go dnia wy ko -

na li śmy z brze gu, z je dy ne go miej sca da ją -
ce go sze ro ki i wy god ny do stęp do zbior ni ka
dla zmo to ry zo wa nych nur ków. Od pół noc -
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ne go wscho du piasz czy sta dro ga do pro wa -
dza au ta pod sam brzeg akwe nu i otwie ra
się na kil ka miejsc da ją cych wy god ną prze -
strzeń do skla ro wa nia sprzę tu i sko ku do
wo dy. Stąd mo żna wy ru szyć po po rę czów -
kach pro wa dzą cych do znacz nie od da lo -
nych od brze gu ma szyn za le ga ją cych w
zbior ni ku. Po rę czów ki po tra fią zni kać, my -
lić kie run ki, chy ba część zo sta ła ze rwa na,
al bo ktoś rów no le gle po pro wa dził ja kieś
ćwi czeb ne po rę czów ki, ja więc wo la łem
ufać bar dziej kom pa so wi niż po rę czów -
kom, co oka za ło się dla nas zba wien ne.
Dwu na sto li tro we bu tle to jed nak mo że być
ciut za ma ło dla nie któ rych od wie dza ją -
cych te miej sca – pły nię cie do ma szyn zaj -
mu je spo ro cza su. W koń cu jed nak
do pły wa my do skrzy żo wa nia po rę czó wek i
wy bie ra my pra wą od no gę, któ ra po chwi li
do pro wa dza nas do „Dril ling Ma chi ne” –
nie wiem, co to by ło, ale by ło wiel kie.
Więk sze niż na sze ko par ki z Ja worz na. Ka -
wał wiel kie go by dla ka, ty tan, po twór –
Wiel ki Przed wiecz ny spo czy wa ją cy w le -
tar gu w głę bi nach Rum mu. Klo co wa ta gi -
gan to ma chi na jest po zba wio na zę bów –
swo jej bro ni, ogo ło co na z wiel kie go wier -
tła, po rzu co na po środ ku akwe nu bu dzi
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mie sza ne emo cje. Bu du je re spekt swo ją
ska lą, wzbu dza li tość swym ka lec twem i
osa mot nie niem. Choć wszy scy już są na po -
wie trzu prze wi dzia nym na po wrót, spę dza -
my do dat ko we mi nu ty sy cąc się wi do kiem
i eks plo ru jąc ten po mnik ludz kiej my śli in -
ży nie ryj nej z mi nio nej epo ki. Wra ca my na
opa rach w bu tlach, nie ża łu jąc żad nej do -
dat ko wej se kun dy spę dzo nej przy ko lo sie.

Fi nal ne pół dnia, pół no cy pod wo dą
Ostat ni dzień wy jaz du, któ re go więk szą

część spę dzi li śmy w Tal li nie, zwień czy li śmy
nur ko wa niem roz po czę tym da le ko przed
za cho dem słoń ca, a za koń czo nym już w
kom plet nej ciem no ści. Nur ko wa nie trwa ło
do brze po nad go dzi nę i po zwo li ło nam do -
kład nie zwie dzić za to kę, przy któ rej przy -
cup nę ły za bu do wa nia dom ków
wy po czyn ko wych ośrod ka Pa ekal da. W
trak cie po przed niej wy pra wy nur ko wa nie w
za to ce po pro wa dzi li śmy w pra wo od na sze -
go po mo stu, tę sa mą tra sę roz bu do wa li śmy
na noc nym nur ko wa niu po przed nie go dnia.
Tym ra zem na sza wę drów ka za pla no wa na
by ła w dru gą stro nę za to ki. Układ dna w tym
miej scu był bar dzo prze wi dy wal ny. Od
brze gu pła skie dno trzy ma głę bo kość rzę du
trzech me trów, po tem na gle ucie ka spod
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płetw i gwał tow nie opa da do oko ło dzie się -
ciu me trów. Czy pły niesz w le wo, czy w
pra wo, co chwi lę prze ci nasz ko lej ne grze -
bie nie uło żo nych skał i ka mie ni dzie lą cych
miej sce wy do by cia wa pie nia na ma łe za -
tocz ki. Pły nąc w le wo mi nę li śmy spo ro ta -

kich za to czek, za nim do pły nę li śmy do ła -
god nie wy pły ca ją cej się skar py wy zna cza -
ją cej li nię brze go wą je zio ra. Kra jo braz od
ra zu wzbo ga cił się o ro ślin ność przy brze żną
i ożył mno go ścią ła wic ma łych ry bek oraz
że ru ją cych szczu pa ków. W za sa dzie ta

część akwe nu jest naj bar dziej na tu ral nie
wy glą da ją cą czę ścią nie gdy siej sze go ka mie -
nio ło mu, co bar dzo przy jem nie współ gra z
do sko na łą wi docz no ścią cha rak te ry-  stycz -
ną dla wód Rum mu. Chciał bym, by w kil ku
pol skich je zio rach mo żna by ło cza sem choć
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za li czyć ta ką wi zu rę i cie szyć się pa no ra mą
bo gac twa li to ra lu. Bu tle jed nak ma ją skoń -
czo ną po jem ność, a na sze już wska zy wa ły,
że war to za cząć my śleć o po wro cie. To jest
za wsze naj mniej lu bia ny prze ze mnie mo -
ment – ostat nie nur ko wa nie wy jaz du i ta
chwi la, kie dy wiesz, że trze ba wra cać, że

ka żda se kun da nur ko wa nia przy bli ża cię do
wyj ścia z wo dy, po tem tyl ko su sze nie sprzę -
tu, roz krę ca nie go, pa ko wa nie, sa mo cho do -
wa wer sja ba ga żo we go te tri sa i jaz da do
do mu. My mie li śmy jesz cze je den mi ły ak -
cent za pla no wa ny na ten wy jazd, czy li po -
że gnal ne ogni sko. Rum mu po że gna ło nas

bar dzo przy jem nym wie czo rem, roz gwie -
żdżo nym nie bem i cał kiem ła god nym chło -
dem no cy. Ta kie przy jem ne po że gna nie z
wy raź nym za pro sze niem do ko lej nych wi -
zyt w tym ma gicz nym za kąt ku świa ta.

Ku ba Cie ślak

ku ba@4di vers.pl
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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

Arktyka -
Spitsbergen
wyprawa nurkowo-odkrywcza
Ostatnia szansa
tak tanio zanurkować

na Spitsbergfenie

Termin 30.07-8.0.2018

Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl

tel.601321557

R 2 TEC STAGE SET

TECHNICAL DIVING EQUIPMENT

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

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

 

ACHNI

 

G EINVIL DA

 

MEIPUQ

     
R 2 

ACHNI

ICLET
D

swodre. Dlu

 
ECT  SEGTA S

G EINVIL DA

 \PLM.OC.EN CH.ETBAUCS
. o.. z oph Scetabuc: SrotubyrtsyD

n  icezcz, So 8geik 1 48 94x +af/leT

 
TE S

MEIPUQ

PLCH.

70 13 051 4

   

http://scubatech.pl
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
http://www.hydrozagadka.pl
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info


Nuras.info 1/2018

44

W Da hab nie by wa łem już od oko -
ło sze ściu lat. Po znacz nych zmia -
nach po li tycz nych w Egip cie, w
związ ku z nie cie ka wą sy tu acją, ja ka
za ist nia ła na Sy na ju i ogól nie z po -
wo du te go, co dzia ło się w kra jach
arab skich w tych oko li cach, ruch tu -
ry stycz ny w Egip cie dra stycz nie zma -
lał. Je że li jesz cze co kol wiek się
dzia ło, to głów nie w oko li cach Hur -
gha dy. Był na wet okres, że nie by ło
po łą czeń lot ni czych z Pol ski do
Sharm El She ikh. Si łą rze czy w Da -
hab ruch tu ry stycz ny za marł. 

Ja kiś czas te mu sa mo lo ty zno wu za czę ły
la tać z Pol ski do Sharm, jed nak tym ra zem

Dahab po latach 
– grudzień 2017
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nie pol skie czar te ry, ale egip skie Air Ca iro.
Tu i ów dzie da ło się sły szeć, że nur ko wie
wra ca ją do Da hab i ży cie nur ko wo -tu ry -
stycz ne za czy na po wo li odży wać. Po sta no -
wi łem więc spraw dzić, jak wy glą da Da hab
po sze ściu la tach mo jej nie obec no ści. Mi ło
wspo mi nam cza sy, kie dy dwa ra zy w ro ku

or ga ni zo wa łem tam wy jaz dy z gru pą nur -
ków.

W grud niu 2017 po le cie li śmy z eki pą pa -
sjo na tów nur ko wa nia, aby przy wi tać no wy
2018 rok wła śnie na Sy na ju. Pierw sze wra -
że nia? Fak tycz nie tu ry stów jest dzie sięć ra -
zy mniej niż w daw nych, do brych cza sach.

Na lot ni sku w Sharm El She ikh sta ły trzy sa -
mo lo ty egip skich li nii. Kie dyś po wy lą do wa -
niu za sta wa łem tam pięt na ście do
sie dem na stu ma szyn z ró żnych za kąt ków
świa ta. Po za kwa te ro wa niu i od po czyn ku w
zna nym mi już ho te lu Tro pi tel, ko lej ne go
dnia je dzie my do cen trum nur ko we go Da -
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hab, na nur ko wa nie w miej scu, od któ re go
za czy na ją chy ba wszy scy bę dą cy pierw szy
raz w tej miej sco wo ści – Li gh tho use. Oka -
za ło się, że po da ha bow skim dep ta ku krę ci -
ło się cał kiem spo ro tu ry stów, oczy wi ście
głów nie nur ków. Od nio słem wra że nie, że
sa mo lo ty la ta ją ce na Sy naj do star cza ją tu

głów nie nur ków. I fak tycz nie, po twier dzam,
wy glą da na to, że Da hab po now nie odży -
wa. Po wie dział bym na wet, że mo men ta mi
był ma ły tłok na pro me na dzie tej mek ki mi -
ło śni ków pod wod ne go świa ta. Za sta li śmy
knajp ki po otwie ra ne jak daw niej, bu ti ki z
pa miąt ka mi wy pcha ne to wa rem. Do te go

tra fi li śmy na su per po go dę, w ogó le nie by -
ło wia tru, więc ca ła gru pa czu ła się jak na
wa ka cjach w środ ku la ta, mi mo że wła śnie
nad cią gał sty czeń. Wo da mia ła 23 stop nie,
na po wierzch ni oko ło 26 stop ni. Pierw sze
dwa za nu rze nia na ra fie Li gh tho use to w su -
mie nic spe cjal ne go, ma ła roz pływ ka przed
cie kaw szy mi nur ko wa nia mi, na któ re już
na za jutrz miał nas po pro wa dzić nasz prze -
wod nik Mo ha med El At tar – in struk tor, któ -
ry zy skał mo je za ufa nie już osiem lat te mu
i od te go cza su tyl ko do nie go je żdżę na
nur ko wa nia.

Ko lej ny dzień spę dzi li śmy w miej scu,
któ re umo żli wia prze ży cie aż pię ciu fa scy -
nu ją cych nur ko wań. Sław na na zwa The Ca -
ves obi ła się o uszy ka żde mu, kto nur ko wał
w Egip cie, a na pew no tym, któ rzy choć raz
by li na pół wy spie Sy naj. My nur ko wa li śmy
w Mo rey Gar den i wła śnie The Ca ves. Jak
sa ma na zwa wska zu je, pod czas pierw sze -
go nur ko wa nia po win ni śmy po dzi wiać mu -
re ny. Oka za ło się jed nak, że cię żko
wy pa trzeć tam mu re nę, z pew no ścią po ka -
zu ją się w no cy, ale za dnia trud no je od -
na leźć. Dru gie miej sce to pięć ja skiń
(bar dziej grot), z cze go dwie do stęp ne są
dla nur ków re kre acyj nych, zaś po zo sta łe
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trzy znaj du ją się na ty le głę bo ko, że są wy -
ko rzy sty wa ne do nur ko wań tech nicz nych,
któ re tu w oko li cach Da hab są dość po -
wszech nie upra wia ne.

Trze cie go dnia po je cha li śmy od wie dzić
ko lej ne miej sce oko lic Da hab – Ca ny on.

By łem tam już kil ka ra zy, jed nak do pie ro te -
raz uda ło mi się wy pły nąć z tej szcze li ny
wyj ściem na 50 me trach głę bo ko ści. Po sze -
ściu la tach nie obec no ści, pły nąc na zna nej
mi ra fie, za glą da łem pod na wi sy ra fo we
szu ka jąc skor pen i skrzy dlic, któ re po dzi -

wia łem kil ka lat wcze śniej. Już ich tam nie
by ło, nie dzi wi łem się, w koń cu to tyl ko
krót ko ży ją ce ry by. Tym ra zem mię dzy nur -
ko wa nia mi do wie dzia łem się za to cie ka -
wych rze czy, któ re za wsze mnie in te re so-
wa ły, a ja koś nie by ło cza su i mo żli wo ści
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za głę bie nia się w te ma cie. Mam na my śli
re li gię is lam ską. Je stem prze ko na ny, że dla
Cie bie też bę dzie to no wo ścią. Ko ran to pi -
smo świę te mu zuł ma nów. Za da łem py ta nie
lo kal ne mu prze wod ni ko wi, jak to się dzie -
je, że nie któ rzy wy znaw cy re li gii, któ ra
krze wi mi łość, bra ter stwo i ży cie, w wie lu

wer se tach Ko ra nu czy ta ją, że mo żna za bi -
jać, np. nie wier nych. Już daw no wie dzia -
łem, że mu zuł ma nie nie mo gą za bi jać, więc
ta ka in ter pre ta cja za wsze bu dzi ła we mnie
wąt pli wo ści. Tak, na pew no też sły sza łeś o
błęd nej in ter pre ta cji wer se tów i wma wia niu
ich ciem no cie arab skiej, któ rej obie cu je się

po 40 dzie wic, jak wy sa dzi się w po wie trze.
Oka zu je się, że na świe cie krą żą dwie wer -
sje Ko ra nu. In ten syw nie za czę to o tym in -
for mo wać, spraw dzać i roz po wszech niać
po tra ge dii World Tra de Cen ter. Błęd ny,
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dru ko wa ny głów nie w USA i Eu ro pie oraz
ten wła ści wy roz po wszech nia ny w Ara bii
Sau dyj skiej. Wła ści we pu bli ka cje Ko ra nu
spraw dza ne są w spe cjal nym in sty tu cie
przy uni wer sy te cie w Ara bii Sau dyj skiej. Eg -

zem plarz ta ki otrzy mu je pie częć zgod no ści
z ory gi na łem i ta ki mo żna czy tać oraz roz -
po wszech niać. In ne na le ży wy rzu cić do ko -
sza, a na pew no nie po win ny być czy ta ne,
gdyż są tam wła śnie nad pi sa ne wer se ty, któ -
re wzy wa ją mu zuł ma nów do te go wszyst -
kie go, co ak tu al nie dzie je się na świe cie.

Dla mnie by ła to re wo lu cyj na no win ka. Ko -
lej ny te mat, któ ry mnie za wsze in try go wał,
choć dla Po la ków jest to do syć od le gła spra -
wa, to ta jem ni czy świę ty czar ny ka mień w
Mek ce, obo wiąz ko wy punkt ka żde go mu -
zuł mań skie go piel grzy ma (przy naj mniej raz
w ży ciu). Do szły mnie słu chy, że być mo że
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jest to ja kiś me te oryt. Scep ty ko wi, dla któ re -
go re li gia is lam ska jest obo jęt na ta ka teo ria
wy star czy, jed na kże dla mu zuł ma nów jest
to świę ty ka mień od Bo ga. Ka mień, któ ry
ze słał Bóg po ja wił się na pu sty ni. Na tu ral nie
na po cząt ku ciem ny lud wy ka zy wał za in te -
re so wa nie ta kim two rem, ale gdy w pro mie -

niu 200 km od te go ka mie nia za czę ły dziać
się uzdro wie nia, nie wy tłu ma czal ne rze czy,
sło wem cu da, szyb ko Ara bo wie do szli do
wnio sku, że jest to cu dow ny ka mień ze sła -
ny od Bo ga, ja ko ła ska dla lu du za miesz ku -
ją ce go te te re ny. Dla te go też dziś ka mień
jest głów nym punk tem w Mek ce i ka żdy

mu zuł ma nin wie rzy, że gdy obej dzie go sie -
dem ra zy, wszyst kie grze chy zo sta ły mu
prze ba czo ne. To ta ka in na for ma na szej
spo wie dzi świę tej. Jest jesz cze kil ka cie ka -
wo stek po li tycz nych, o któ rych nie do wie -
my się z te le wi zji, ale to zo sta wię na
ko niec.

30 grud nia do tar li śmy wresz cie na sław -
ne Blue Ho le. Kil ka lat mnie tu nie by ło, ale
szyb ko za uwa ży łem, że czas jak by się za -
trzy mał. Mo że przy by ło kil ka płyt na grob -
ko wych, ku pa mię ci zmar łych nur ków
tech nicz nych, ale knajp ki wciąż te sa me i
wiel błą dy tak sa mo po zu ją do zdję cia. Aku -
rat przy miej scu nur ko wym obok Blue Ho -
le, tj. przy Bel l sach, krę ci ła się po gó rach
spo ra wy ciecz ka izra el skich dzie ci, chy ba
mia ły ja kieś prze ja żdżki ło dzia mi mo to ro -
wod ny mi. Zau wa ży łeś, co na pi sa łem? Izra -
eli ci w Egip cie na wy ciecz ce! To by ło nie
do po my śle nia przez ca łe wie ki. Cóż więc
się sta ło, że rząd egip ski za czął wy da wać
Izra eli tom wi zy na po byt w Egip cie? To bar -
dzo cie ka we, cze go się do wie dzia łem, ale
pó ki co nie bę dę siał za mę tu mo ją wie dzą.

Wcho dzi my na pierw sze nur ko wa nie do
Bells. Opa da my na 40 me trów i po wo li pły -
nie my stop nio wo co raz pły cej do sio dła,
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czy li wej ścia do Blue Ho le od stro ny za to ki
Aqa ba. Jak zwy kle wko ło jest wie lu nur ków
i jesz cze wię cej snor ku ją cych. Dru gie nur -
ko wa nie wy ko nu ję z kil ko ma oso ba mi, ta -
kże na 40 me trów, ale już w sa mej błę kit nej
dziu rze. Gdzieś tam, na do le, wi dać łu nę
sław ne go łu ku blu eho low skie go, zwa ne go
Arch (łuk, pod któ rym mo żna wy pły nąć na
otwar te mo rze). Miej sce, któ re po chło nę ło
już wie le ofiar, głów nie z po wo du bra wu -
ry. Ko lej ny wspa nia ły dzień nur ko wy za na -
mi. Ju tro pły nie my na nur ko wa nie ło dzią, w
ra mach uroz ma ice nia na sze go po by tu, a
wie czo rem cze ka nas za ba wa syl we stro wa
w ho te lu.

By ło by nie do pa trze niem z mo jej stro ny,
gdy bym nie wspo mniał o tym, że je den z
uczest ni ków wy pra wy zo stał uką szo ny
przez skor pio na. Oka za ło się, że w ho te lu
nikt ni gdy nie wi dział tu skor pio na, w szpi -
ta lu mie li pierw szy przy pa dek w hi sto rii, a
na kil ka set ga tun ków skor pio nów ten był na
ósmym miej scu, je śli cho dzi o tok sycz ność
ja du. Na szczę ście ca ła hi sto ria do brze się
skoń czy ła, a w ho te lu zgo to wa li po szko do -
wa ne mu ta kie przy wi ta nie po po wro cie ze
szpi ta la, że aż chce się wie rzyć, że Egip cja -
nie też są do brzy, po my sło wi i przy ja ciel -

scy. Ostat nie go dnia nur ko wań ca ła gru pa
zde cy do wa ła się do pła cić eks tra i po pły nąć
ło dzią na miej sce Gabr El Bint (po arab sku
– gro bo wiec dziew czy ny). Mo żna się tam
do stać tyl ko od stro ny mo rza al bo lą dem,
ale wy łącz nie na wiel błą dach. W pew nym
mo men cie na brze gu mo rza gó ry wpa da ją
wręcz do wo dy i nie ma jak prze je chać sa -

mo cho dem, jest tyl ko wą ska ście żka dla
wiel błą dów. Na pew no to dość faj na atrak -
cja – po je chać na wiel błą dach na nur ko wa -
nie, ale zde cy do wa nie bar dziej kom for to wo
jest jed nak sko rzy stać z ło dzi nur ko wej.

Miej sce to no si na zwę po wią za ną z le -
gen dą, mó wią cą, że dziew czy na za ko cha ła
się w chło pa ku, któ ry mu siał wra cać do Ka -
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iru. Z roz pa czy prze szła brze giem z Da hab
i do szła do miej sca, w któ rym wła śnie te raz
od by wa ją się nur ko wa nia. Rzu ci ła się do
mo rza, a jej cia ło zna leź li lo kal ni Be du ini.
Wy da je się jed nak, że to ma ło praw do po -
dob ne zda rze nie, gdyż lo kal ni Be du ini ma -
ją usta wia ne ożen ki i ra czej by ła by to dla
ro dzi ny dziew czy ny hań ba, gdy by chcia ła

po ślu bić przy pad ko wo po zna ne go chło pa -
ka, na do da tek nie zwią za ne go z ro dzi ną
po ten cjal nej pan ny. Jed nak le gen da trwa i
faj nie się jej słu cha, a więk szość tu ry stów
przy swa ja ją so bie ja ko praw dzi wą. Gabr El
Bint znaj du je się w par ku na ro do wym, a to
zna czy, że ra fy są pięk niej sze i bo gat sze w
ży cie. Na dru gim nur ko wa niu zna leź li śmy

na wet dwie ja ski nie na 26 me trach. Ścia ny,
jak to w oko li cach Da hab, nie ma lże na tych -
mia sto wo opa da ją do za cnych głę bo ko ści
za to ki Aqa ba.

Chciał bym na pi sać jesz cze sło wo o sy tu -
acji po li tycz nej w Egip cie na prze ło mie
2017 i 2018 ro ku. Nie ste ty, za stra sze nie
spo łe czeń stwa jest tak wiel kie, że lu dzie bo -
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ją się co kol wiek gło śno po wie dzieć, a gdy
po wie dzą..., nie bę dę pi sał, czym to się
koń czy. Do myśl się, dro gi Czy tel ni ku. Ge -
ne ral nie w tej chwi li ustrój w Egip cie to „de -
mo kra cja za mor dy zmu”. Sy tu acja po li ty-
cz na po gar sza się co raz bar dziej. Nie wy klu -
czo ne, że w cią gu dwóch do pię ciu lat po -
wsta nie tam ko lej na woj na, prze wrót, czy

jak to na zwie my, nie wa żne. Zmie rzam jed -
nak do te go, że by ko rzy stać z uro ków Mo -
rza Czer wo ne go, z te go wspa nia łe go,
uni ka to we go miej sca, je śli cho dzi o fau nę i
flo rę. Zrób my to te raz, pó ki jesz cze mo żna.
Za ja kiś czas, je stem o tym prze ko na ny na
100%, nie bę dzie już mo żli wo ści wy jaz -
dów i nur ko wań w Egip cie. War to za uwa -

żyć, że naj więk si biz nes me ni egip scy prze -
no szą ca ły swój ka pi tał po za gra ni ce kra ju.
Za sta na wia ją ce, praw da?

Ciesz my się chwi lą, pó ki jesz cze mo żna,
jak na pi sał nasz Jan Ko cha now ski „Car pe
Diem”.

Ru di Stan kie wicz
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Li sto pad to do bry mo ment, że by
za nur ko wać w cie płych wo dach. Jed -
nak nie sa mym nur ko wa niem czło -
wiek ży je, więc tym ra zem wy jazd
za pew niał rów nież coś dla du szy
pod ró żni ka, du żą daw kę hi sto rii –
prze jazd po no wym pań stwie Izra el
śla da mi na szych przod ków.

Tak zna la złam się w Izra elu. Gra ni czy on
z Egip tem, a do kład nie z pół wy spem Sy naj,
więc do mo je go uko cha ne go Da hab jest
do słow nie rzut ka mie niem, dla te go nie spo -
dzie wa łam się więk szych ró żnic po mię dzy
oby dwo ma pań stwa mi. Ja kże się zdzi wi -
łam, wy lą do wa łam w zu peł nie in nym świe -
cie! Tel Awiw to du że, ład ne mia sto, do
któ re go wio dą do bre dro gi, jest pięk nie
oświe tlo ne i peł ne ży cia. Za raz po za ła twie -
niu for mal no ści wzię li śmy bu sa i uda li śmy
się pro sto do mia sta Eilat, gdzie go spo darz
od dał nam do dys po zy cji no wy, kom for to -
wy apar ta ment. Po za kwa te ro wa niu uda li -

śmy się na spa cer, aby po zna wać mia sto,
rów nież od tej ku li nar nej stro ny. Na po czą -
tek fa la fe le na ostro, ko niecz nie trze ba spró -

bo wać, są pysz ne. Za raz po po sił ku po szli -
śmy na de gu sta cję pi wa. Od wie dzi li śmy
praw dzi wie eu ro pej ski pub z mu zy ką na ży -

Hydrozagadka zwiedza Izrael
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wo, trze ba przy znać, że chłop cy gra li świet -
nie. Wy bór piw nas za dzi wił, je dy nie ce ny
od bie ga ły nie co od eu ro pej skich, ale trud -
no, trze ba by ło się po świę cić. Po nie waż by -
li śmy je dy ny mi tań czą cy mi na par kie cie, po

kon cer cie ze bra li śmy bra wa, chy ba na wet
więk sze niż ar ty ści.

Dru gi dzień w Izra elu był prze zna czo ny
na nur ko wa nia, więc spać po szli śmy dość
wcze śnie. I tak był to dłu gi dzień. Ra no, po

krót kich po szu ki wa niach od na leź li śmy cen -
trum nur ko we z dłu go let nią tra dy cją. Wła -
ści ciel jest pierw szym nur ko wym in struk to-
rem w Izra elu, ma nu mer in struk tor ski. Po -
cząt ko wo pro wa dził cen trum w Da hab, po -
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tem po prze su nię ciu gra nic w Ta bie, a
obec nie w Elia cie. Dziś klien ta mi zaj mu ją
się już ich dzie ci, ale ro dzi ce cią gle z
uśmie chem do glą da ją ca ło ści. Mo rze Czer -
wo ne wszę dzie jest pięk ne, więc i tu taj jest
co oglą dać pod wo dą. Po nur ko wa niach
wła ści cie le po le ca ją nam re stau ra cje, do

któ rych war to zaj rzeć na wie czor ny po si łek,
więc w pla nach mie li śmy ste ki (chy ba naj -
lep sze na świe cie) oraz ry by. Sma ki nie sa -
mo wi te, ce ny też...

Po trzech dniach po że gna li śmy Eliat i
prze je żdża jąc przez ko pal nie kró la Sa lo mo -
na zaj rze li śmy do do mu Da wi da Ben Gu -

rio na, któ ry jest dziś uwa ża ny za za ło ży cie -
la pań stwa Izra el. Cie ka wost ką jest fakt, że
uro dził się w Pol sce, do kład nie w Płoń sku.
Mo żna po wie dzieć, że ma my tam pol ski ak -
cent, zresz tą nie je den. War to wspo mnieć,
że ten od da ny idei, ży ją cy na der skrom nie
czło wiek mógł by słu żyć za wzór nie któ rym
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po li ty kom i oso bom spra wu ją cym wła dzę.
Po dro dze wy pa da ło jesz cze zwie dzić gó -
rę, na któ rej Da wid po ko nał Go lia ta i po pę -
dzi li śmy do Je ro zo li my. Za kwa te ro wa no
nas w sa mym cen trum sta re go mia sta, zo -

sta li śmy osa dze ni w cen trum te go fa scy nu -
ją ce go ty gla kul tu ro we go. Na po cząt ku
trud no by ło zro zu mieć te wszyst kie ani mo -
zje kul tu ro we, ale po ja kimś cza sie czło -
wiek za czy na to ak cep to wać, tam po pro stu

tak jest. Ży dzi miesz ka ją w swo jej dziel ni cy,
gdzie czu je my się, jak by śmy we hi ku łem
cza su zo sta li prze nie sie ni do War sza wy w
la ta przed wo jen ne. Na stęp na uli ca – zna -
leź li śmy się na arab skim tar gu, ko lej na to
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ro syj skie cer kwie i bu dow le, obok ży ją Or -
mia nie, wszy scy po za my ka ni w swo ich kul -
tu rach, od gro dze ni od sie bie, a jed nak w
jed nym mie ście, czy li ra zem. Te czte ry dni
spę dzo ne w Je ro zo li mie i oko li cach umo żli -
wi ły nam od wie dze nie wie lu za byt ków, po -

zna nie du żej ilo ści cie ka wych miejsc i zdo -
by cie in te re su ją cych wia do mo ści. Ko lej nym
punk tem pro gra mu by ło oczy wi ście Be tle -
jem, gdzie uro dził się Je zus. Miej sce to „na -
le ży” do Ara bów, chrze ści ja nie ma ją swój
ko ściół obok. Ka wa łek da lej jest ka pli ca,

gdzie lu dzie z ca łe go świa ta je żdżą mo dlić
się o płod ność. Dro gi w cen trum Be tle jem
ob le ga ne są przez ma nu fak tu ry z de wo cjo -
na lia mi, wi dać tam rów nież ak cen ty pol -
skie. Nie sa mo wi te jest to, że ca łe Be tle jem
jest oto czo ne mu rem i że by się z nie go wy -
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do stać, trze ba przejść przez kon tro lę.
Miesz kań cy Be tle jem ży ją tam na praw dę
za mknię ci i kon tro lo wa ni, a ca ły świat stoi
w ko lej ce, że by wje chać i od wie dzić miej -
sce na ro dze nia Je zu sa. Zwie dzi li śmy jesz -
cze Ma che ront, twier dzę wy bu do wa ną

przez He ro da Wiel kie go. Nam zna ny jest
głów nie z rze zi nie wi nią tek, jed nak trze ba
przy znać, że był wiel kim bu dow ni czym.
Roz mach je go bu dow li prze trwał do dziś.
Oczy wi ście obo wiąz ko wym punk tem pro -
gra mu jest ką piel w Mo rzu Mar twym.

Śmiesz nie jest tak sie dzieć w wo dzie i nie
za nu rzać się, mo żna przyj mo wać dziw ne
po zy cje, tyl ko trze ba uwa żać, że by nie
chlap nąć w oko, rów nież drob ne zra nie nia
pie ką, więc trze ba uwa żać. Przy oka zji wy -
ciecz ki nad Mo rze Mar twe od wie dzi li śmy
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naj słyn niej szą chy ba twier dzę He ro da: Ma -
sa dę. To prak tycz nie nie za le żne od do staw
z ze wnątrz mia sto, któ re wy bu do wał na
szczy cie gó ry. Po tra fio no wte dy z nie wiel -
kich opa dów rocz nych zgro ma dzić w
ogrom nych cy ster nach za pas wo dy wy star -
cza ją cy na ca ły rok za rów no do użyt ku
miesz kań ców, jak i do upraw oraz zwie rząt.

Spe cjal ny sys tem ka na łów zbie rał wo dę z
ca łej po wierzch ni gó ry. Nie sa mo wi te wra -
że nie. Na szczyt tej gó ry pro wa dzi ła tyl ko
jed na dro ga, w za wiąz ku z tym nie mo żna
by ło za sko czyć miesz kań ców twier dzy.

Na ostat ni dzień zo sta wi li śmy so bie cen -
trum Je ro zo li my, czy li wą skie ulicz ki sta re go
mia sta, grób Chry stu sa i ka wa łek Gol go ty,

gdyż gó ra zo sta ła do słow nie ro ze bra na rzez
tu ry stów. Ka żdy pra gnie mieć ka wa łek gó ry
u sie bie – i tym spo so bem gó ry już nie ma.
Za li czy li śmy ta kże nie co dzien ną dro gę krzy -
żo wą, bie gną cą przez arab ski targ, a ta kże
obo wiąz ko wą na li ście Ścia nę Pła czu. Nie
wie dzia łam, że Ścia na Pła czu to frag ment
je dy nej świą ty ni Ży dów, z któ rej zo sta ła tyl -
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ko ta ścia na. Po nie waż w ich re li gii świą ty -
nia jest tyl ko jed na i mu si stać wła śnie tam,
a obec nie miej sce nie na le ży do nich, nie
mo gą jej od bu do wać. Na miej scu świą ty ni
stoi me czet, zresz tą w tym naj bar dziej

chrze ści jań skim mie ście nie sły chać dzwo -
nów, tyl ko na wo ły wa nia z me cze tów, któ -
rych jest bar dzo du żo. Dla mu zuł ma nów to
też wa żne miej sce, gdyż tam wła śnie Ma ho -
met wje chał do nie ba na swo im ko niu.

Oczy wi ście na tra sie zwie dza nia po ja wi -
ła się jesz cze Gó ra Oliw na, z miej scem
wnie bo wstą pie nia Je zu sa i ko ścio łem Oj cze
Nasz oraz naj dro ższe miej sce na cmen ta rzu
na świe cie. We dług wie rzeń, tam tę dy przyj -
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dzie Me sjasz i le żąc (wła ści wie sie dząc – w
ta kiej po zy cji są cho wa ni Ży dzi) tam, bę -
dzie się naj bli żej Me sja sza i pój ścia do nie -
ba. Opusz cza jąc Je ro zo li mę uda li śmy się
do Ty be ria dy nad Je zio ro Ga li lej skie. Po
dro dze zwie dzi li śmy Je ry cho oraz miej sce,
gdzie miesz kał i chrzcił Jan Chrzci ciel. Do
dziś przy je żdża ją tam lu dzie, że by się
ochrzcić w Jor da nie. Wi dać tam wko ło śla -
dy nie daw nych walk, miej sce do jaz du jest
ogro dzo ne dru tem kol cza stym i nie wol no
wy cho dzić po za wy ty czo ną dro gę, bo po la
nie są jesz cze oczysz czo ne z min.

Noc spę dzi li śmy nad Je zio rem Ga li lej -
skim, na ko la cję obo wiąz ko wo kosz tu jąc
ry bę świę te go Pio tra. By li śmy w miej scach,
gdzie Je zus żył i na uczał, gdzie prze mie nił
wo dę w wi no. Nie za le żnie od hi sto rii to
pięk ne miej sce, w od da li wi dać Wzgó rza

Go lan, któ re jesz cze dziś są za sie dlo ne
przez woj ska ONZ, a gra ni ce nie zo sta ły
wy ty czo ne na nich na sta łe. Wra ca jąc do
Tel Awi wu od wie dzi li śmy jesz cze Na za ret,
ko ściół Mat ki Bo skiej i do tar li śmy na stro nę
Izra ela, któ ra gra ni czy z Mo rzem Śród ziem -
nym. 

Zaj rze li śmy na sta re mia sto w Ak ka i Haj -
fie, po si li li śmy się w por cie Tell Awiw i po -
wo li wró ci li śmy do do mu. Bar dzo du żo się

dzia ło w trak cie te go krót kie go po by ty w
Izra elu. Dla mnie to du ża daw ka hi sto rii, ale
rów nież no we spoj rze nie na to pań stwo.
Wię cej wiem i wię cej ro zu miem. Was też
za chę cam 

Nur ko wo i hi sto rycz nie po zdra wiam i za -
pra szam do Hy dro za gad ki.

Z na mi trud no się nu dzić.

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

Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak:

wydawnictwo@nuras.info
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Prze glą da jąc fo to gra fie z po wi ta nia
no we go ro ku, nie mo że my za po mnieć
o sta rym, któ ry nie daw no po że gna li -
śmy. Ach, co to był za rok! Ka żde -
mu ży czy my ta kie go za wi ro wa nia i
emo cji, ja kich my do świad czy li śmy
przez ostat nie 365 dni. 

Już pierw szy mie siąc, a ści ślej wy jazd,
za po wia dał wiel ką przy go dę, któ ra roz po -
czę ła pa smo cie ka wych, emo cjo nu ją cych i
nie ocze ki wa nych zda rzeń. Re ki ny, ogrom -
ne fa le, dzi kie zwie rzę ta i wspa nia łe je dze -
nie, przy ozdo bio ne prze strzen no ścią na tu ry
i po la ne cie płem serc miesz kań ców po łu -
dnio we go wy brze ża, wzbo ga ci ło na sze du -
sze o ko lej ne do świad cze nia. RPA jest
miej scem, do któ re go na pew no wró ci my i
to już w tym ro ku.

Po wrót do rze czy wi sto ści był w tym
przy pad ku ocze ki wa ny, po nie waż mie li śmy
oka zję za pre zen to wać film z pro jek tu
(Wy)nu rze ni. Eks pe dy cja wi gier ska na war -

szaw skich tar gach nur ko wych „Pod wod na
Przy go da”. Jed no cze śnie na owych tar gach
roz po czę li śmy wspól ny pro jekt z Cen trum

Nur ko wym Se awa ve i Spół dziel nią So cjal ną
Dal ba - „Im mer sio te ra pia” - te ra pia osób
do tknię tych nie peł no spraw no ścią in te lek tu -

Ach, co to był za rok!
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al ną za po mo cą nur ko wa nia, ja ko na rzę -
dzia te ra peu tycz ne go. Co ty dzień we wtor -
ki jeź dzi li śmy do War sza wy, aby pro wa dzić
za ję cia teo re tycz ne i ba se no we z pod -
opiecz ny mi Spół dziel ni Klu bo ka wiar nia Po -
ży tecz na. Po wiem Wam, że to był je den z
naj wspa nial szych pro jek tów, w ja kich bra -

li śmy udział i oka za ło się, że to nie ko niec
na szych przy gód z Im mer sio te ra pią. Pra wie
jed no cze śnie, bo w ma ju, roz po czę li śmy
pro jekt w Su wał kach ze Sto wa rzy sze niem
Przy ja ciół Dzie ci „Je ste śmy Ra zem”.

Pa mię tać na le ży o na szych zo bo wią za -
niach i chę ci po mo cy Wi gier skie mu Par ko -

wi Na ro do we mu, czy li o sprzą ta niu je zior
ochro ny ści słej. Uda ło nam się wy wieźć kil -
ka wor ków śmie ci i po ka zać świa tu, że
śmie ci pod wo dą też wi dać. Mu sie li śmy ta -
kże za dbać o na szych wspa nia łych nur ków
oraz o wy jaz dy, ja kie dla nich zor ga ni zo -
wa li śmy. W środ ku te go ca łe go za mie sza -
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nia da li śmy ra dę przy go to wać jesz cze
świet ny wy jazd na ma jów kę do Es to nii.
Zwie dzi li śmy pod wod ne wię zie nie i oko -
licz ne kra jo bra zy, łą cząc nur ko wa nie z ro -

we ro wym wy zwa niem. Po po wro cie cze ka -
li na nas kur san ci i ich nie od par ta chęć za -
nu rze nia się. A tu trze ba je chać na obóz
nur ko wy za my ka ją cy war szaw ski pro jekt

Im mer sio te ra pii. I to był prze łom w zro zu -
mie niu jak BAR DZO jest wa żne to, co ro bi -
my dla lu dzi do tknię tych nie peł no spraw no-
ścią in te lek tu al ną. Je ste śmy wdzięcz ni, że
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mo gli śmy uczest ni czyć w tak wspa nia łej
ak cji i mam na dzie ję, że uda się nam to
wpro wa dzić na sta łe do pro gra mu na szych
dzia łań. W mię dzy cza sie trze ba by ło szko -

lić no wych nur ków, tych du żych i tych ma -
łych, ale przede wszyst kim przy go to wać się
do obo zu nur ko we go dla dzie ci. Na sza eki -
pa wy szko lo nych płe two nur ków oraz tych,

któ rzy chcie li wejść w to za cne gro no, już
cze ka ła z utę sk nie niem na li piec i wy jazd
nad je zio ro Hań cza, aby móc za mo czyć się
tam, gdzie więk szość ich ido li ze świa ta
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nur ko we go. Obóz mi nął szyb ko, a tu już
Hel ze swo imi wra ka mi na nas cze kał. Spę -
dze nie kil ku dni na wy brze żu, a po tem po -
wrót przez Piech cin oka zał się wspa nia łym
ode rwa niem i re lak sem od wie lo za da nio -

wo ści, szcze gól nie kie dy to wa rzy szy li nam
na si wspa nia li przy ja cie le za miesz ku ją cy
bel gij skie wło ści. Jed nak nikt ze zna nych mi
wła ści cie li cen trów nur ko wych dłu go nie
wy trzy ma w le tar gu bez czyn no ści, trze ba

by ło wra cać i za koń czyć kur sy nur ko we
oraz szy ko wać się do ro dzin ne go wy jaz du
nur ko we go do Chor wa cji. A to by ła jed na
wiel ka WSPA NIA ŁA wy pra wa. Ka żdy z na -
szych klien tów zna lazł coś dla sie bie, nur -
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ko wa nia, zwie dza nie, de gu sto wa nie, re laks,
ła do wa nie ba te rii na rok szkol ny i przy sło -
wio we nie ro bie nie nic. A to wszyt ko za pra -
wio ne nu tą bry zy mor skiej, przy jaź ni i
życz li wo ści oraz nie za po mnia ne go wra że -
nia, że „my tu jesz cze wró ci my”.

I to był ide al ny mo ment na po wrót do na -
szych utę sk nio nych pod opiecz nych. Wrze -
sień był pe łen za wi ro wań w two rze niu
pla nów, ale przede wszyst kim usta la niu gra -
fi ku za jęć ba se no wych pro jek tu im mer sio te -
ra pii. Ni gdy bym nie przy pusz cza ła, że po

prze rwie trwa ją cej po nad dwa ty go dnie na -
sze asy tak świet nie so bie po ra dzą pod wo -
dą i ty le pa mię ta ją. Na wet się nie
spo strze gli śmy, kie dy czas prze le ciał i już
pa li ło słoń ce Egip tu na ota cza ją cej nas Wa -
di La ha mi. Dzie wi cze te re ny Mo rza Czer -
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wo ne go wpra wi ły w za chwyt nie tyl ko nas,
ale przede wszyst kim na szych klien tów, co
naj bar dziej cie szy. Jak so bie przy po mnę ten
spo kój, kom for ty ci szy i brak trosk, to od ra -
zu chcę tam wra cać.

Ko niec ro ku zo bli go wał nas do re flek sji i
prze my śleń, jed nak przede wszyst kim do

te go, aby dzia łać da lej i jesz cze bar dziej in -
ten syw nie. Do dat ko wo uda ło nam się otwo -
rzyć sklep in ter ne to wy oraz wy szko lić
po kaź ną licz bę nur ków, a to wszyst ko ro bi -
my, po nie waż ko cha my nur ko wa nie i ten
styl ży cia. Mam na dzie ję, że nie za wie dzie -
my na szych nur ków i wszyst kich przy szłych

pod opiecz nych rów nież w tym ro ku. Ser -
decz nie dzię ku je my za wspól nie spę dzo ny
rok i ży czy my, aby na stęp ne la ta też by ły
tak wspa nia łe dla Was, jak ten ostat ni był
dla nas.

Ewa Dru cis 

Ja gna Blue
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Chcesz opisać wyjątkowe
nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

http://4divers.pl
mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://www.speleonurkowanie.com


Nuras.info 1/2018

72

Bo śnia
Ce lem przy go to wa nia do głę bo kie go nur -

ko wa nia w ko sow skiej ja ski ni, spraw dze nia
i udo sko na le nia pew nych pa ten tów kon fi -
gu ra cyj nych w lip cu wy je cha łem do Bo śni,
gdzie wy ko na łem kil ka tre nin go wych nur -
ko wań do głę bo ko ści 75 m w jed nej z tam -
tej szych ja skiń. Owa ja ski nia jest o ty le
cie ka wa, że pro fi lem nie co przy po mi na ja -

ski nię ko sow ską, dla te go by ła nie mal do -
sko na ła do prze pro wa dze nia tre nin gu. Do
te go znaj du je się nie opo dal do mu mo ich
bo śniac kich przy ja ciół, co ta kże czy ni ją
ce lem co rocz nych wy jaz dów. Cie ka wost ką
pod czas re ali za cji tych nur ko wań był fakt,
że za po mnia łem za brać z do mu ocie pla cza
i mu sia łem po ży czać grub sze spodnie dre -
so we od mo je go przy ja cie la i za ra zem go -

SPELEOnurkowe eksploracje
na Bałkanach 2017

Przy go to wa nia do sierp nio wej wy pra wy eks plo ra cyj nej SPE LE Onur ko wa nie–
Ar ma da–Hon zo Di ve – Bał ka ny 2017, któ rej ce lem by ło od kry cie dal szych par -
tii za la nych ja skiń w Ser bii i Ko so wie, roz po czę ły się do brych kil ka mie się cy
wcze śniej. Do ty czy ły m.in. ta kich kwe stii jak or ga ni za cja wy jaz du, do bór skła -
du, po zy ska nie wspar cia i po zwo leń na ak cje w ja ski niach. Z nie któ ry mi –
jak skład i wspar cie – po ra dzi li śmy so bie szyb ciej, z in ny mi – jak po zwo -
le nie – nie mie li śmy pew no ści nie mal do ostat niej chwili przed ak cją. Mu -
sia łem ta kże zre ali zo wać kil ka nur ko wań tre nin go wych pod czas wy jaz du
po prze dza ją ce go wła ści wą wy pra wę.

Jedno z nurkowań w Bośni fot. Anna Budziarek



Nuras.info 1/2018

73

spo da rza Mi so – na szczę ście ja kąś po la ro -
wą blu zę za bra łem. Uzna łem, że sko ro ter -
micz nie wy trzy mu ję 90-mi nu to we nur ko-
wa nia w ta kim odzie niu, to na wy pra wie
po ra dzę so bie bez pro ble mu, o ile oczy wi -

ście nie za po mnę wła ści we go ocie pla cza.
Z lo kal ny mi przy ja ciół mi od wie dzi li śmy

ta kże su chą ja ski nię Le de ni ca, w któ rej
znaj du je się sy fon, któ re go po noć nikt do -
tąd nie prze nur ko wał. Spra wa wy glą da

obie cu ją co i na pew no znaj dzie swój fi nał
w przy szłym ro ku…

Ser bia
Ru sza li śmy 12 sierp nia z dwóch punk -

tów: Hna ti z Mię dzy rze cza, Ko ri i ja z War -

Trekking w Serbii                                                                                                                    fot .Honzo
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sza wy. Miej sce spo tka nia: Kra ków, gdzie
do łą czał do nas Szty gar. Dro ga do cen tral -
nej Ser bii za ję ła nam wię cej cza su niż się
spo dzie wa li śmy, ze wzglę du na to, że mo -
je au to za czę ło się psuć jesz cze za nim wy -
je cha li śmy z Pol ski. Mi mo prze szkód
do tar li śmy do Kri ve go Vi ru, pierw sze go

punk tu na szej wy ciecz ki. Tu taj znaj du je się
ja ski nia wy wie rzy sko wa Vre lo Crnog Ti mo -
ka, któ rą wy eks plo ro wa łem „do koń ca”,
450 m od otwo ru koń czy się szcze li ną w
stro pie nie mo żli wą do przej ścia dla czło -
wie ka. Na to miast na pła sko wy żu gó ru ją -
cym nad miej sco wo ścią kil ka lat te mu

na tknę li śmy się na roz pa dli nę skal ną, pro -
wa dzą cą do ja ski ni. Wte dy od ra zu za świ ta -
ła mi myśl, że być mo że jest ona po łą czo na
z wy wie rzy skiem, a na pew no war to to
spraw dzić. Sku pia łem się jed nak na nur ko -
wa niu od wy wie rzy ska i te mat po wró cił w
mo men cie, gdy za bra kło mo żli wo ści dal -

Entuzjazm przed Studn Czaszek                                                                                                       fot. Honzo
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sze go nur ko wa nia. Po przy jeź dzie zro bi li -
śmy so bie więc kil ku go dzin ny trek king w
peł nym słoń cu, jed nak bez re zul ta tu – w
ogó le nie po zna wa łem dro gi i nie po tra fi -
łem od na leźć lo ka li za cji roz pa dli ny. Wra -
ca jąc spo tka li śmy mo je go zna jo me go

Dusz ko, miesz ka ją ce go nie opo dal wy wie -
rzy ska. Za pro sił nas do sie bie, po czę sto wał
pysz ną ra ki ją wła sne go wy ro bu i po twier -
dził mo je przy pusz cze nia – do roz pa dli ny
scho dzi li kie dyś gro to ła zi i bar wi li wo dę,
któ ra wy pły nę ła w wy wie rzy sku. Po twier -

dza ło to mo je przy pusz cze nia, po zo sta wa -
ło je dy nie od na leźć ową roz pa dli nę. Dusz -
ko jed nak dro gi nie znał. Pod je dy nym
skle pem w oko li cy zbie ra li się lo kal ni
miesz kań cy i tam roz py ty wa li śmy ich o ja -
ski nię nad wy wie rzy skiem. Oka za ło się, że

Hnati w Studni Czaszek                                                                                                        fot. Łukasz Korek
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wie dzą o co cho dzi i dwóch mło dzień ców
za bra ło nas, by po ka zać dro gę. Zdzi wi ło
mnie, gdy po wie dzie li, że ru sza my tak jak
sto imy, bo to nie da le ko – pa mię ta łem jed -
nak, że tro chę się tam szło… Za pro wa dzi li

nas do otwo ru ja ski ni, fak tycz nie znaj du ją -
ce go się nad wy wie rzy skiem – jed nak to nie
był ten otwór, ten był zde cy do wa nie mniej -
szy… Lo ka le si wró ci li pod sklep, a moi to -
wa rzy sze wy ciecz ki z en tu zja zmem wró ci li

do aut, by za brać ka ski, li nę, uprząż itd. Nie
po dzie la łem ich en tu zja zmu, jed nak po sta -
no wi łem im to wa rzy szyć. Po zo sta łem w
kom na cie nie opo dal otwo ru, Ko ri, Hna ti i
Szty gar zje cha li na dno ja ski ni. Zna leź li tam

Studnia Czaszek                                                                                                           fot. Krzysztof Hnatow
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na wet sy fon, któ re go zdję cie mi po ka za li.
Nie wy glą dał zbyt obie cu ją co, po za tym by -
łem skon cen tro wa ny na tym, jak zna leźć
wła ści wy cel te go eta pu wy ciecz ki. Po ko -

lej nych wi zy tach pod skle pem uda ło się w
koń cu zna leźć ko goś, kto znał ko goś, kto
wie, gdzie to jest. Sta rym UAZem przy je -
chał mło dy Ivi ca, my śli wy, zna ją cy do sko -

na le oko licz ne la sy. Wie dział, gdzie jest to,
cze go szu ka li śmy! W tym sa mym mo men -
cie z Bel gra du przy je chał ko le ga zna jo me -
go – Uros, bę dą cy nur kiem ja ski nio wym i

Sztygar na dnie Studn Czaszek       
fot. Krzysztof Hnatow

akcja w Studni Czaszek
fot. Łukasz Korek Syfon Budki                 fot. Łukasz Korek
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wszy scy wpa ko wa li śmy się do UAZa, gdyż
Ivi ca po wie dział, że in ne au ta tam nie wja -
dą. Za czął pa dać deszcz, któ ry z mi nu ty na
mi nu tę sta wał się co raz bar dziej in ten syw -

ny. Po kil ku na stu mi nu tach do je cha li śmy
do otwo ru – kil ku na sto me tro wej stud ni z
po chyl nią zje żdża ją cą pod strop. To by ło
TO miej sce! Szyb ko za ło ży li śmy sta no wi -

sko i Szty gar zje chał na dno. Przez ra dio
nadał jed nak smut ny ko mu ni kat – po chyl -
nia by ła za wa lo na i w tym mo men cie koń -
czy ła się śle po. Bez ol brzy mich na kła dów

Przed nurkowaniem na dnie Studni Czaszek
fot. Łukasz Korek Przy Syfonie Budki            fot. Łukasz Korek Kartowanie Studni czaszek     fot. Łukasz Korek
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pra cy nie by ło mo żli wo ści udro żnie nia
otwo ru, a więc na tam tą chwi lę ten te mat
był za koń czo ny.

Sko ro już by li śmy na miej scu i zna li śmy
lo ka li za cję mniej sze go otwo ru, po sta no wi -

li śmy zro bić ak cję spe leo, a je śli się da,
rów nież nur ko wą i do dat ko wo skar to wać
ja ski nię, by po tem zro bić jej plan. Za bra łem
pod sta wo wy sprzęt do spe le onur ko wa nia i
zje cha li śmy na dno ja ski ni. Gdy zo ba czy -

łem sy fon, lek ko się zdzi wi łem, gdyż na
zdję ciu wy da wał się więk szy. Za czą łem od
roz po zna nia – ubra łem się w ska fan der oraz
ma skę i spró bo wa łem po ko nać znaj du ją ce
się na po cząt ku prze wę że nie. Uda ło się,
zaj rza łem w głąb sy fo nu – ro ko wał do brze.
Ubra łem się więc w uprząż z bu tla mi 2x2
w kon fi gu ra cji si de -mo unt, przy wią za łem
ko ło wro tek i po now nie po ko nu jąc wstęp ne
prze wę że nie, zaj rza łem da lej – sy fon pusz -
czał. Wró ci łem po ko ło wro tek i uda łem się
w nie zna ne. Sy fon, po cząt ko wo ka mie ni sty,
po kil ku me trach sta wał się gli nia sty, był
jed nak na ty le ob szer ny, że bez tru du pły nę -
ło się na nie wiel kiej głę bo ko ści. Po chwi li
wy nu rzy łem się w sal ce z mu li stą wy dmą,
nie do strze ga jąc pod wod nej kon ty nu acji sy -
fo nu, za to pod stro pem te jże sal ki wi dzia -
łem ko ry ta rzy ki roz cho dzą ce się w obie
stro ny. Nie ma jąc nur ko wo nic wię cej do
ro bo ty wró ci łem, kar tu jąc sy fon, któ ry po -
sta no wi łem na zwać Sy fo nem Bud ki, na
cześć mo jej na rze czo nej. Po nur ko wa niu
spę dzi li śmy w ja ski ni jesz cze tro chę cza su,
wy ko nu jąc po mia ry i szki ce ma ją ce słu żyć
do wy ko na nia pla nu ja ski ni. Na dnie stud ni
le ży mnó stwo cza szek zwie rząt, któ re tu
po spa da ły za pew ne wie dzio ne cie ka wo ścią

Transport w Kosowie          fot. Łukasz Korek Transport pionowy w Kosowie  fot. Łukasz Korek
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lub zgub nym in stynk tem. Dla te go też na -
zwa li śmy tę ja ski nię Stud nią Cza szek. Serb -
ski zna jo my gro to łaz, pro wa dzą cy
ewi den cję oko licz nych dziur nic o niej nie
wie dział, za tem mo żna po wie dzieć z peł -
nym prze ko na niem, że do ko na li śmy od kry -
cia no wej ja ski ni. W Ser bii od wie dzi li śmy
jesz cze dwa zna ne wy wie rzy ska i nur ko wa -
li śmy w nich re kre acyj nie, uda jąc się na -
stęp nie do Ko so wa.

Ko so wo
Tu cze ka ła nas ak cja w ja ski ni Gry ka e

Ma dhe, w Wiel kim Sy fo nie, któ ry dwa la ta
te mu od kry łem do 70 m głę bo ko ści, przy
250 m pod wod nych ko ry ta rzy. Do ak cji po -
trzeb nych by ło trzech nur ków, z któ rych
dwóch nur ko wa ło tyl ko w Sy fo nie Wstęp -
nym (30 m dł./9 m gł.) i wcią ga ło sprzęt na
trzy me tro wą ścian kę, za któ rą znaj du je się
Wiel ki Sy fon, w któ rym nur ko wał trze ci nu -
rek. Na wy po sa że niu nur ka eks plo ru ją ce go
tym ra zem znaj do wał się ze staw 2x15 z Tx
15/50, bu tla 10 l z Ean32, bu tla 6 l z Ean 75
i bu tla tle no wa 6 l. W su mie by ło do prze -
trans por to wa nia przez ja ski nię oko ło 200
kg sprzę tu nur ko we go dla tych trzech osób.
Ak cja mu sia ła być prze pro wa dzo na przy
wspar ciu „Szer pów”, sa mi nie da li by śmy ra -

dy, dla te go też przed wy jaz dem skon tak to -
wa łem się ze zna jo my mi, któ rzy peł ni li słu -
żbę w si łach KFOR, w ra mach Pol skie go
Kon tyn gen tu Woj sko we go. Wia do mo by ło,
że ra czej uda im się przy je chać, wzię li śmy
więc dla nich kil ka kom ple tów sprzę tu li no -
we go i moc no li czy li śmy na ich po moc. By -

li to żoł nie rze 6 Ba ta lio nu Po wietrz no -De -
san to we go z Gli wic za zna jo mie ni z tech ni -
ka mi li no wy mi i dzię ki te mu bez obaw mo -
gli śmy pla no wać ich udział we wspól nej
ak cji. Po przy by ciu na miej sce jed nak nie
mo gli śmy się z ni mi skon tak to wać, cze ka li -
śmy ca ły dzień, od po czy wa jąc po tru dach

Przed nurkowaniem w Kosowie                                                        fot. KFOR
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pod ró ży i bez sku tecz nie usi łu jąc na wią zać
po łą cze nie. Pod ją łem więc de cy zję, by nie
cze ka jąc na nich dłu żej roz po cząć ak cję
trans por to wą i prze nieść sprzęt ty le, na ile
nam si ły po zwo lą, ca ły czas li cząc na kon -
takt. Pierw sze go dnia ak cji by ło nas pięć
osób: czte rech Po la ków i ko sow ski ko le ga

Ed mond. Wnie śli śmy sprzęt do ja ski ni i po -
wo li prze no si li śmy go da lej. By ła to moc no
wy sił ko wa ak cja, pot lał się z nas stru mie -
nia mi, ale z pierw szy mi wor ka mi do tar li śmy
do sy fo nu, a ostat nie po rzu ci li śmy oko ło
400 m od otwo ru. Wy ko na li śmy więc
znacz ną część trans por tu, cze go na wet się

nie spo dzie wa li śmy. Wy szli śmy z ja ski ni
zmę cze ni po wie lo go dzin nej ak cji, ale w
tym mo men cie uda ło się na wią zać kon takt
z żoł nie rza mi KFOR i już wie dzie li śmy, że
na stęp ne go dnia przy je dzie sie dem osób.
Gdy przy je cha li, roz dzie li li śmy sprzęt li no -
wy i ru szy li śmy na dal szą ak cję, jed nak już
bez Edie go, któ re go za trzy ma ły obo wiąz ki
w pra cy. Pa no wie wy ko na li znacz ną część
ro bo ty i szyb ko zna leź li śmy się z wszyst ki -
mi gra ta mi przy sy fo nie. Tu po zo sta ło już
tyl ko prze brać się w sprzęt nur ko wy na nie -
wiel kiej pla ży i roz po cząć pod wod ną część
przy go dy. Roz dzie li li śmy ca ły nur ko wy
sprzęt po mię dzy nas, prze nur ko wa li śmy
Wstęp nia ka i wy nu rzy li śmy się przy ścian -
ce. Tu taj ro ze bra łem się z uprzę ży, wspią -
łem ostro żnie, by nie ro ze drzeć su cha ra, na
szczyt ścian ki i za wie si łem spe le odra bin kę,
po któ rej ła twiej by ło do stać się na gó rę.
Wcią gnę li śmy ca ły sprzęt, po czym zmon -
to wa łem go i prze nie śli śmy nad wo dę Wiel -
kie go Sy fo nu. Jesz cze tyl ko chwi la
kon cen tra cji, po czym za ło że nie sprzę tu,
do pię cie bu tli de po zy to wej z tra vel ga zem i
za nu rzy łem się ku przy go dzie. Wo da w sy -
fo nie by ła bar dzo przej rzy sta, chłod na jak
za wsze, a wszyst kie po rę czów ki na miej -

Przed nurkowaniem w Kosowie                                                        fot. KFOR
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scu. Tak szyb ko jak mo głem do tar łem do
Sa li Hy dry, gdzie z tra ve la prze pią łem się
na gaz den ny, po zo sta wi łem bu tlę de po zy -
to wą w ko ry ta rzu po ni żej i spły ną łem stud -
nią do miej sca, gdzie koń czy ła się mo ja
po rę czów ka sprzed dwóch lat. Do wią za łem
po rę czów kę z ko ło wrot ka i ru szy łem ku
nie zna ne mu. W tej czę ści sy fo nu wy stę pu -

ją sze ro kie ży le ty skal ne i trud no do nich
po rę czo wać, gdyż ma ją dość roz war ty kąt i
po rę czów ka się zsu wa. Nie chcia łem jed -
nak za nie chać po rę czo wa nia do nich, bo
two rzą swo isty la bi rynt i w ra zie zmą ce nia
i utra ty wi docz no ści mógł bym wra ca jąc nie
obrać tej naj wła ściw szej dro gi. Na tej głę -
bo ko ści – po nad 70 m, w głę bi ja ski ni – 600

m su chych ko ry ta rzy od otwo ru i nie mal
300 pod wo dą, w kra ju gdzie nie ma ko mo -
ry de kom pre syj nej, naj wa żniej sze to za -
pew nić so bie stu pro cen to we po wo dze nie
pod czas po wro tu. Za tem dość du żo cza su
za ję ło mi wła ści we za po rę czo wa nie, ale
do tar łem do kom na ty, gdzie sy fon idzie pio -
no wo w gó rę. Upew ni łem się, że nie ma in -

Malishevo                                                                                                                 fot. Krzysztof Hnatow
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nych ko ry ta rzy, do wią za łem po rę czów kę i
zer k ną łem na kom pu ter: 75 m głę bo ko ści,
ale nie znacz nie prze kro czo ny run -ti me. A
więc tyl ko zer k ną łem do gó ry, do strze głem,
że w stro pie jest szcze li na roz cho dzą ca się
na kil ka mniej szych i już wra ca łem. Cze ka -
ło mnie nie mal 300 m ko ry ta rzy do prze pły -

nię cia i 75 m do wy nu rze nia, po dro dze
pod ję cie bu tli z tra ve lem i na stęp nie prze -
pię cie się na dwa ga zy de kom pre syj ne, w
su mie po nad go dzi na pod wo dą. Re ali zo -
wa łem za ło żo ny plan i za sta na wia łem się
nad dal szym po stę po wa niem: czy fak tycz -
nie by ły tyl ko trzy ma łe szcze li ny, któ ry mi

wo da do pły wa ła do tak du że go ko lek to ra?
A mo że to tyl ko świa tło la tar ki pa dło w spo -
sób da ją cy ta kie złu dze nie, a w rze czy wi -
sto ści za za ło mem skal nym, w cie niu jest
du ży ko ry tarz? Czy zo sta wić sprzęt w ja ski -
ni i spraw dzić to na na stęp nym nur ko wa niu
w dniu ju trzej szym, re trans port wy ko nu jąc
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je dy nie w czte ry oso by? Czy też po cze kać z
tym do na stęp nej wy pra wy, a te raz ak cję
za koń czyć – bo żoł nie rze KFOR dziś wy -
cho dzą z ja ski ni i mu szą wra cać do swo je -

go miej sca dys lo ka cji? Mo że pla nu jąc nur -
ko wa nie trze ba by ło wię cej cza su prze wi -
dzieć na eks plo ra cję? A mo że dać mniej szy
kon ser wa tyzm w pla no wa niu nur ko wa nia

ogra ni cza jąc w ten spo sób czas de kom pre -
sji? Roz my śla łem nad sze re giem spraw, jed -
no cze śnie re ali zu jąc plan de kom pre sji i tak
zna la złem się na 6 me trach głę bo ko ści,
gdzie za raz mia łem prze łą czyć się na tlen –
bu tla wi sia ła wpię ta w li nę. Aby jak naj -
szyb ciej za cząć od dy chać tle nem, po sta no -
wi łem w tym mo men cie zmo dy fi ko wać
pro ce du rę – naj pierw za cząć od dy chać tle -
nem z bu tli wpię tej w li nę, a do pie ro po tem
od piąć od sie bie bu tlę z Ean 75, wpiąć ją w
ucho po ni żej tle no wej i opu ścić, a do pie ro
na koń cu od piąć od li ny i wpiąć so bie tle -
nów kę. Po mysł wpadł mi do gło wy na go rą -
co, jed nak cóż mo gło się stać na tym
ostat nim eta pie de kom pre sji – pio no wej
stud ni, pro wa dzą cej do po wierzch ni? A za -
tem od dy cha jąc tle nem z bu tli wpię tej w li -
nę pod cią gną łem dol ny ko niec li ny i
zro bi łem na nim ucho do wpię cia ni trok su.
Wpią łem tę bu tlę w li nę, jed nak nie za krę -
ci łem jej, gdyż za wór bar dzo cię żko cho -
dził. Ostro żnie opu ści łem bu tlę kil ka
me trów ni żej i już wi sia ła so bie gdzieś po -
de mną – ze skla ro wa nym wę żem, jed nak
nie za krę co na. Na słu chi wa łem przez chwi -
lę czy coś nie sy czy, ale gaz nie ucie kał, a
gdy by na wet – to już by ło po eta pie uży cia
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go. Wy pią łem bu tlę tle no wą z li ny i chcia -
łem wpiąć ją so bie do uprzę ży. W tym mo -
men cie za miast tle nu za ssa łem peł ne usta
wo dy. Po my śla łem nie co zdzi wio ny „co
jest?”, prze łkną łem zim ną wo dę i za czerp -
ną łem ko lej ny wdech – znów za miast ga zu
wo da. Znów prze łknię cie jej i trze cia pró -
ba – to sa mo! Prze mknę ło mi przez myśl, że
się tu za raz uto pię, kil ka me trów pod po -
wierzch nią…W tym mo men cie w świe tle
la ta rek zo ba czy łem od da la ją cy się ode
mnie au to mat tle no wy – ust nik ca ły czas był
w mo ich ustach! Obie rę ce mia łem za ję te,
gdyż trzy ma łem w nich bu tlę z tle nem i nie
by łem w sta nie zła pać au to ma tu. Nie po zo -
sta ło mi wie le cza su na za sta na wia nie się
co ro bić – już bra ko wa ło mi od de chu.
Uzna łem, że naj szyb ciej bę dzie wy rzu cić
bu tlę z tle nem tra cąc ją, ale uwol nić rę ce i
pod cią gnąć bu tlę z Ean75. Ci sną łem tle -
nów kę i pod ją łem bu tlę ni trok so wą. Na
szczę ście by ła od krę co na i już nie mu sia -
łem na to tra cić cen nych chwil – wy plu łem
ust nik od tle nów ki i wło ży łem so bie do ust
au to mat ni trok so wy. Sy tu acja by ła opa no -
wa na, wró cił nor mal ny od dech i spo kój.
Wy dłu ży łem so bie de kom pre sję zu ży wa jąc
ca ły Ean75 i do dat ko wo więk szość z cią gle

wpię tej do uprzę ży bu tli z Ean32. Ni by mo -
głem skoń czyć de kom pre sję wcze śniej – ale
od wró ce nie pro fi lu ga zo we go, brak ko mo -
ry de co w ca łym kra ju, cze ka ją cy mnie wy -
si łek pod czas po wro tu z ja ski ni – uzna łem,
że de kom pre sję war to wy dłu żyć. Fi nal nie
wy nu rzy łem się po 101 mi nu tach i za py ta -

łem Hna tie go czy na dal chce nur ko wać w
Wiel kim Sy fo nie – po twier dził. Po wie dzia -
łem mu więc, że jest ro bo ta pod wo dą do
zro bie nia, bo trze ba od na leźć tle nów kę.
Hna ti za nur ko wał i od na lazł ją wbi tą mię -
dzy skal ne ścia ny na dnie stud ni. Ust ni ka
nie zna lazł – co cie ka we, wy mie nia łem go

Ekipa w Kosowie                                                              fot. ŁukaszKorek
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tuż przed wy pra wą i za mon to wa łem po -
praw nie. Po dał mi ją po wy nu rze niu, ja w
tym cza sie roz ło ży łem ka ri ma tę, na któ rej
od po czy wa łem po nur ko wa niu. Ko ri przy -
go to wał go rą cy po si łek z ra cji żyw no ścio -
wych, ja kie za bra li śmy ze so bą za sy fon.
Ogrze wa łem się też che micz ny mi ogrze wa -
cza mi. W tym cza sie Hna ti i Ko ri kla ro wa li
sprzęt do trans por tu przez pierw szy sy fon.
Dys ku to wa li śmy ta kże o dal szej ak cji i fi -
nal nie uzna li śmy, że wy no sze nie sprzę tu w
czte ry oso by by ło by sa mo bój stwem, a więc

dziś koń czy my ak cję przy wspar ciu KFOR.
Po go dzi nie uzna łem, że dość od po czyn ku,
zwi ną łem ka ri ma tę, po da wa li śmy so bie ca -
ły sprzęt na dół do Sy fo nu Wstęp ne go,
gdzie był wpi na ny w wi szą ce li ny, wy pią -
łem dra bin kę i wsko czy łem do wo dy. Pod -
pię li śmy do sie bie ty le sprzę tu, ile
mo gli śmy, by za brać wszyst ko na raz i po -
pły nę li śmy ku pla ży, na któ rej od sied miu
go dzin cze ka li na si to wa rzy sze. Po wy nu -
rze niu oka za ło się, że jest wszyst ko po za
mo ją ka ri ma tą, któ rą ko le dzy zo sta wi li z

dru giej stro ny sy fo nu. Do te go ża den z nich
nie chciał po nią pły nąć po now nie – by ła
bar dzo wy por na. Uzna łem, że je stem w sta -
nie to zro bić, na wet am bi cjo nal nie – by po -
ka zać, że się da. Po za tym na czym bym
spał w dal szej czę ści wy pra wy? Wró ci łem,
za bra łem ją, przy po wro cie trze ba by ło
oczy wi ście pły nąć na wy de chu i po cząt ko -
wo wcią gnąć się pod wo dę, za pie ra jąc o
ska łę, ale uda ło się. Po wy nu rze niu szyb ko
prze bra li śmy się w kom bi ne zo ny spe leo,
spa ko wa li śmy ca ły sprzęt do trans por tu i je -
de na sto oso bo wą eki pą wy nie śli śmy wszyst -
ko z ja ski ni. Ca ła ak cja trwa ła trzy na ście
go dzin. Po wyj ściu oka za ło się, że pa no wie
z KFOR mu szą szyb ko wra cać, ta kże na wet
nie by ło cza su wy pić her ba ty. Po że gna li -
śmy się stwier dza jąc, że dla wszyst kich by -
ła to świet na ak cja, wy mie ni li śmy się
na szyw ka mi i na klej ka mi, a na stęp nie ro ze -
szli śmy w swo je stro ny. By li śmy bar dzo
wdzięcz ni pol skim żoł nie rzom za oka za ną
nam po moc w trans por cie. Dla nich z ko lei
by ła to do bra lek cja po wtór ko wa z tech nik
li no wych.

Z kro ni kar skie go obo wiąz ku wspo mnę
tyl ko o krót kiej ak cji w ja ski ni Ma li she vo,
gdzie wpraw dzie nie uda ło się za nur ko wać,

Malishevo                                                                 fot. Krzysztof Hnatow
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ale za to dzię ki bar dzo ni skie mu po zio mo -
wi wód grun to wych uda ło się zwe ry fi ko wać
po sia da ne in for ma cje i stwier dzić, że z ca -
łą pew no ścią bez uży cia me tod gór ni czych
nie da się tam za nur ko wać.

Ma ce do nia

Po ak cji w Ko so wie uda li śmy się do Ma -
ce do nii, pra gnąc za nur ko wać w zna nym
wy wie rzy sku Vre lo Mat ka. Zła pa łem lo kal -
ny kon takt, do pły nę li śmy łód ką pod otwór,
od by wa jąc pięk ny rejs za la nym ka nio nem i
zre ali zo wa li śmy nur ko wa nie. Ol brzy mie

ko ry ta rze, pięk ne kom na ty, bia ła ska ła i kil -
ku dzie się cio me tro wa wi docz ność zro bi ły
na nas ogrom ne wra że nie. Co cie ka we, wo -
da w ja ski ni jest cie plej sza niż w ka nio nie –
13 vs 10 stop ni. Po tym nur ko wa niu wró ci -
li śmy na przy stań, gdzie zo sta łem po pro szo -

Po 13 godz. akcji w Kosowie                                                                                                          fot. KFOR
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ny o za nur ko wa nie pod po mo stem w ce lu
wy ło wie nia ró żnych uto pio nych rze czy.
Po nie waż nie chcia łem ubie rać się w ca ły
sprzęt, któ ry już czę ścio wo wy sechł na po -
wie trzu o tem pe ra tu rze 28oC (a za raz mie -
li śmy pa ko wać go do au ta i wra cać do
Pol ski), zde cy do wa łem się za nur ko wać je -
dy nie w ką pie lów kach i uprzę ży z jed ną
bu tlą dwu li tro wą. Ko niecz ny był oczy wi -
ście kap tur. Po cząt ko wo czu łem, że wo da
jest bar dzo zim na, jed nak po kil ku chwi lach
przy zwy cza iłem się. Pły wa łem kil ka mi nut
– dość dłu go, by prze cze sać ca łe dno pod
po mo stem, jed nak bez skut ku – po za śmie -
cia mi nic nie by ło – ktoś już to wszyst ko
wcze śniej wy ło wił bez wie dzy go spo da -
rzy…Na tym za koń czy li śmy ak cje nur ko we
tej wy pra wy.

W dro dze po wrot nej do kra ju mie li śmy
jesz cze jed ną prze szko dę do po ko na nia,
awa rię mo je go au ta, włącz nie z od pad nię -
ciem ko ła tuż po prze kro cze niu pol skiej
gra ni cy. Dzię ki szczę śli we mu zbie go wi
oko licz no ści i na po tka niu przy ja znych lu -
dzi au to uda ło się na pra wić na dro dze na
ty le, że mo gli śmy ostro żnie kon ty nu ować
pod róż. Hna ti ze Szty ga rem eskor to wa li nas
do Kra ko wa, gdzie się roz sta li śmy. Z tru dem

do je cha li śmy do War sza wy, by li śmy moc -
no zmę cze ni, ale ca li i za do wo le ni z prze -
pro wa dzo nych ak cji.

W wy pra wie uczest ni czy li: kie row nik –
Do mi nik Gra czyk „Hon zo”, spe le onur ko -
wie: Łu kasz Ko rek „Ko ri” i Krzysz tof Hna -
tów „Hna ti”, wspar cie oso bo we, tech nicz ne
i in ne: To masz Ko wa lik „Szty gar”, Uros Aci -
mo vic – Ser bia, Ed mond Sha bi, Fa tos Ka ta -
loz zi, Ar tur Ti ga ni – Ko so wo, żoł nie rze
KFOR: d -ca por. Krzysz tof Kał wak, por. Ro -
bert Ry sza wy, plut. Ja kub Kuź ma, plut. Ro -
bert Ciu pak, kpr. To masz Szę ciń ski, st. szer.
Mi chał De gin der, st. szer. Ka mil Lech.

Wspar cie wy pra wy, któ re istot nie przy -
czy ni ło się do re ali za cji na szych za mie rzeń:
Ar ma da, San ti, KDP -CMAS, Am mo ni te, Kli -
ni ka Me dycz na IBIS, wspar cia tech nicz ne go
udzie lił ta kże To masz So cha „Die sel” oraz
Piotr Dą brow ski „Płe twa” z „Di ve Pro ject”.
Za oka za ne wspar cie ser decz nie dzię ku je -
my!

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

Au tor jest in struk to rem M2 KDP -CMAS i pa sjo -

na tem nur ko wa nia w ja ski niach oraz eks plo ra cji no -

wych za la nych ja skiń. Pro wa dzi kur sy PJ -1

KDP -CMAS oraz Warsz ta ty SPE LE Onur ko wa nia,

gdzie uczy tech nik nur ko wa nia pod stro pem od

pod staw do peł nej au to no mii, za rów no w sys te mie

part ner skim, jak i fran cu skim. Or ga ni zu je ta kże wy -

pra wy nur ko we do mniej po pu lar nych re jo nów ja -

ski nio wych.

Zamiast ocieplacza w Bośni    
fot. Anna Budziarek
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To mo je trze cie od wie dzi ny na
Bal tic te chu, pierw sze jed nak ja ko tu -
ry sty – słu cha cza. Do tąd na BT je -
cha łem ja ko wy staw ca, jed nak za
ka żdym ra zem bar dzo ubo le wa łem
nad tym, że mu szę sie dzieć na sto -
isku, a obok mnie trwa ją pre lek cje,
pre zen ta cje i wy stą pie nia lu dzi, któ -
rych bar dzo chcia łem po słu chać. 

Dwa ra zy uda ło mi się wy ko rzy stać prze -
rwę w za in te re so wa niu sto iskiem i uciec na
po je dyn cze pre lek cje. Do dzi siaj do sko na -
le pa mię tam bar dzo cie ka wą pre zen ta cję
Ka mi la Iwan kie wi cza o nur ko wa niach w
naj wy żej po ło żo nych akwe nach świa ta. Ka -
mil z nie zwy kłą pa sją opo wia dał o swo ich
barw nych prze ży ciach w miej scach czę sto

Baltictech 2017
subiektywnym okiem
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bar dzo od le głych od ludz kich osie dli i szla -
ków. Ka pi tal nie opi sy wał szcze gó ły swo ich
wy praw, je go opo wieść bar dzo za pa dła mi

w pa mięć. Po Bal tic te chu 2015 by łem moc -
no zmo ty wo wa ny, by na ko lej ną edy cję wy -
brać się już tyl ko ja ko słu chacz. Bal tic tech
to im pre za kon se kwent nie roz wi ja na co
edy cję i ro sną ca w si łę. Chciał bym, by ko -
lej na edy cja sto łecz ne go Nur gre su pod pię -
te go pod Pod wod ną Przy go dę sta ra ła się
cho ciaż w mi ni mal nym stop niu ko rzy stać z
przy kła du po mor skiej kon fe ren cji. Nie ste ty,
ostat ni Nur gres to by ła czy sta roz pacz. Im -
pre za, któ ra chwa li się licz ba mi od wie dza -

ją cych ro sną cy mi w ty sią ce, a więc z du żo
więk szym po ten cja łem niż Bal tic tech, a w
re per tu arze le d wie trzy, mo że czte ry wa żne
na zwi ska, w tym tak na se rio trzy po wa żne
pre zen ta cje i go rą ca pre mie ra fil mu to zde -
cy do wa nie za sła bo. Z Bal tic te chem jest ten
pro blem, że gra fik wy kła dów z gó ry ska zu -
je nas na do ko ny wa nie trud nych wy bo rów,
gdyż o tej sa mej go dzi nie to czy ły się trzy
pre zen ta cje w trzech ró żnych miej scach.
Nie ste ty, nie opa no wa łem sztu ki bi lo ka cji
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(jesz cze!), więc mu sia łem do ko ny wać trud -
ne go wy bo ru. W tym ro ku przy ją łem klucz,
że cho dzę przede wszyst kim na pre zen ta -
cje opo wia da ją ce o wra kach, ale oczy wi -
ście dość szyb ko uda ło mi się zła mać to
po sta no wie nie.

Za czą łem od Mar ci na Bram so na, któ ry
opo wia dał o swo im naj now szym pro jek cie
– eks plo ra cji mek sy kań skiej ja ski ni Box Ki
Sin. Do tej pre zen ta cji przy cią gnę ła mnie
przede wszyst kim hi sto ria od kry cia ja ski ni i

szcze gó ły pro jek tu. Box Ki Sin to ce no ta od -
kry ta przez pol skie go nur ka na sta łe miesz -
ka ją ce go na Ju ka ta nie –Bart ka Busz ko.
Bar tek w ra mach pro jek tu zgro ma dził sym -
pa tycz ną, mię dzy na ro do wą gru pę nur ków,
któ rzy sta ra ją się do ko nać pre cy zyj ne go
ma po wa nia ja ski ni i ją po rząd nie opo rę czo -
wać dla przy szłych tu ry stów. Pro jekt o ty le
trud ny i cie ka wy, że obec nie do ja ski ni mo -
żna się do stać je dy nie pie szo, idąc kil ka ki -
lo me trów przez dżun glę. Mar cin spo ro

cza su po świę cił przy bli ża niu pro ble ma ty ki
or ga ni za cji ta kich nur ko wań – choć by kwe -
stii trans por tu sprzę tu w dżun gli: do trans -
por tu sprzę tu po trzeb ni by li tra ga rze, a tych
ca ły czas by ło jak na le kar stwo, po mi mo że
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uczest ni cy ofe ro wa li po rząd ną staw kę wy -
na gro dze nia. Mar cin pod kre ślał kil ka krot -
nie, że za ło żo ny pro jekt nie ma żad nych
ze wnętrz nych spon so rów, a nur ko wie w
nim bio rą cy udział sa mi fi nan su ją wszyst kie
je go skład ni ki. Mnie w ca łej tej opo wie ści
za bra kło ele men tów opo wia da ją cych o po -
cząt ku pro jek tu – o sa mym po szu ki wa niu
czy od na le zie niu ja ski ni. Jak to wy glą da ło?
Czy Bar tek za glą dał do wszyst kich oko licz -
nych za la nych dziur, o któ rych opo wia da li
mu lo kal ni? W któ rym mo men cie zo rien to -
wał się, że to jest miej sce, któ re war to do -
kład niej zba dać i jesz cze nadać mu
in try gu ją cą na zwę – Box Ki Sin czy li Czar -
ny Dia beł?

Ko lej ny wy kład to by ła dla mnie obo -
wiąz ko wa po zy cja. Le igh Bi shop opo wia -
dał o swo ich nur ko wa niach na wra ku
Bri tan ni ca. Raz, że Le igh Bi shop jest nie tu -
zin ko wą po sta cią, to jesz cze hi sto ria nur ko -
wań na Bri tan ni cu, bliź nia ku Ti ta ni ca, na
któ re go punk cie mam au ten tycz ne go bzi ka.
Le igh to le gen da wśród nur ków wra ko -
wych, je go zdję cia spod wo dy pu bli ko wa ne
by ły w sze ro kiej ma ści pra sie i pu bli ka cjach
na te mat wra ków. Oprócz ze ksplo ro wa nia
czte ry stu dzie wi czych wra ków wo kół wy -

brze ża Wiel kiej Bry ta nii, na li ście „za li czo -
nych” obiek tów Le igh ma od ha czo ne ta kie
pe reł ki jak: RMS Lu si ta nia, RMS Ti ta nic, MV
Wil helm Gu stloff, czy szwedz ki ga le on
Mars. Le igh nur ko wał na Bri tan ni cu kil ka -
na ście ra zy i bar dzo barw nie na kre ślił ca łą
swo ją zna jo mość z tym wra kiem, opo wie -
dział o zmie nia ją cym się sta nie stat ku, za -
pre zen to wał też spo ro ma te ria łu vi deo z

nur ko wań na Bri tan ni cu. Chło ną łem ka żdą
klat kę fil mu ma rząc o tym, że kie dyś bę dę
miał oka zję zo ba czyć Bri tan ni ca na wła sne
oczy. Jest to je dy ny okręt z wiel kiej trój ki
Whi te Star Li ne (Olym pic, Ti ta nic i Bri tan -
nic), któ ry mo żna jesz cze po dzi wiać i mieć
na dzie ję, że kie dyś zo ba czy się go przez
szy by wła snej ma ski. Ti ta nic le ży zde cy do -
wa nie za głę bo ko (czte ry ki lo me try w głąb
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Oce anu Atlan tyc kie go), a Olym pic zo stał
po cię ty na drob ne. Z Bri tan ni ciem też ła two
nie jest, choć le ży on „za le d wie” na stu
trzy dzie stu trzech me trach głę bo ko ści przy
grec kiej wy spie Ke os, to jed nak nie jest wra -
kiem udo stęp nio nym do zwie dza nia. War -
to przy po mnieć, że Bri tan nic ni gdy nie miał
oka zji pły wać na wy zna czo nej dla sie bie
tra sie trans atlan tyc kiej prze wo żąc bo ga tych

pa sa że rów. Krót ko po wy bu chu I woj ny
świa to wej zo stał wcie lo ny do bry tyj skiej
ma ry nar ki wo jen nej, prze ma lo wa ny i do sto -
so wa ny do słu żby ja ko sta tek szpi tal ny. Za -
to nął dwu dzie ste go pierw sze go li sto pa da
ty siąc dzie więć set szes na ste go ro ku w wy ni -
ku na pły nię cia na mi nę po sta wio ną przez
nie miec ki okręt pod wod ny. Tym ra zem
ofiar by ło bar dzo ma lut ko. Pra wie wszyst -

kich pa sa że rów uda ło się ewa ku ować z
okrę tu, je dy ny mi ofia ra mi ka ta stro fy by li pa -
sa że ro wie dwóch sza lup, któ re zo sta ły we -
ssa ne przez pra cu ją ce wciąż śru by
okrę to we. Sta tek to nął pły nąc na peł nej pa -
rze, po nie waż ka pi tan chciał za wszel ką ce -
nę do pro wa dzić okręt do brze gu. Z ty sią ca
trzy stu pa sa że rów i za ło gan tów śmierć po -
nio sło trzy dzie stu. Wy cho dzi łem z tej pre -
zen ta cji bar dzo po zy tyw nie na krę co ny, co
jest na pew no ogrom ną za słu gą pre zen tu ją -
ce go.

Te go dnia od by wa ły się jesz cze dwie
pre zen ta cje, któ re mnie in te re so wa ły, a któ -
rych go dzi ny się po kry wa ły. W głów nej au -
li Krzy siek Star naw ski opo wia dał o
nur ko wa niach ja ski nio wych. Krzy siek mo -
że bu dzić kon tro wer sje, zwłasz cza za spra -
wą wpi sów, któ re za miesz cza w In ter ne cie,
ale nie mo żna mu od mó wić du żych osią -
gnięć i nie sa mo wi te go ży cio ry su nur ka ja -
ski nio we go. Już raz słu cha łem je go pre zen-
ta cji i po dej rze wa łem, że opo wieść bę dzie
po wtór ką z roz ryw ki. W ko lej nej sa li wy stę -
po wał Hu bert Jan do, hi sto ryk, któ ry jest
człon kiem eki py „San ti – Od na leźć Or ła” i
wła śnie o Or le opo wia dał. Prze czy ta łem je -
go ksią żkę o na szym okrę cie i wie dzia łem
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mniej wię cej, cze go się spo dzie wać, więc
ten wy kład od da łem mo im współ uczest ni -
kom wy pra wy na Bal tic tech. Tak jak po dej -
rze wa łem, Hu bert sku pił się na omó wie niu
wszyst kich za kła da nych teo rii za to nię cia
Or ła, któ re bar dzo szcze gó ło wo opi sał w
ksią żce. Kło pot w tym, że ksią żka to tak na -
praw dę pra ca na uko wa, nie zbyt straw na dla
prze cięt ne go czy tel ni ka. Dla mnie hi sto ria
Or ła jest ogrom nym ma gne sem, więc prze -

brną łem przez lek tu rę, po mi mo że au tor
uży wa su che go ję zy ka na uko we go ani na
mo ment nie po zwa la jąc so bie na lżej szy
ton. Aż cza sa mi ża ło wa łem, że nasz ba dacz
hi sto rii nie wzo ro wał się na Bo bie Bal lar -
dzie, któ ry od krył Ti ta ni ca i na pi sał na ten
te mat bar dzo przy jem ną i wcią ga ją cą lek tu -
rę. Co do Krzyś ka Star naw skie go, tu też się
nie po my li łem w po dej rze niach i otrzy ma -
łem głów nie po wtór kę z tre ści pre zen to wa -

nej pod czas ze szłej edy cji Pod wod nej Przy -
go dy. Star naw ski jed nak cał kiem cie ka wie
ry so wał swo ją opo wieść, pre zen tu jąc ca ły
pro ces zdo by wa nia do świad cze nia w nur -
ko wa niach ja ski nio wych, o sprzę to wej pro -
wi zor ce i kom bi na to ry ce ty po wej dla lat
osiem dzie sią tych. Cie szy ło mnie to, że po -
mi mo po ró żnie nia się z Bar tło mie jem Gryn -
dą, któ ry wspie rał tech nicz nie eks plo ra cję
ja ski ni Hra nic ka Pro past, Krzysz tof wy ra żał



Nuras.info 1/2018

96

się o nim z ogrom nym sza cun kiem i dzię ko -
wał mu za udział w pro jek cie.

Na ko niec so bot nie go roz kła du jaz dy zo -
sta ła mi ostat nia obo wiąz ko wa po zy cja,
czy li Paul Vin cent To omer i je go opo wieść
o ra tow nic twie nur ko wym w prak ty ce. Paul
opo wie dział o kon kret nym wy pad ku nur ko -
wym, w któ rym ofia rą był nu rek re bri de ro -
wy. Pro sty wy pa dek łą czą cy kla sycz ne

przy czy ny więk szo ści wy pad ków – ru ty nę,
nie re ago wa nie na sy gna ły ostrze gaw cze i
prze świad cze nie o swo jej od por no ści na
nie szczę ście. Asy stent in struk to ra nie chcą cy
za lał re bri der, za koń czył bez piecz nie nur -
ko wa nie, ale miał ocho tę na ko lej ne. Sprzęt
wy glą dał na spraw ny, ale Paul mu bar dzo
ja sno od ra dził, by wcho dził z ta kim sprzę -
tem pod wo dę. Asy stent po szedł więc po -

szu kać in nej opi nii i zna lazł przy god ne go
„spe cja li stę”, któ ry utwier dził go w prze ko -
na niu, że nie ma pro ble mu z nur ko wa niem.
I tak nasz asy stent po szedł na nur ko wa nie
so lo i skoń czył ja ko wy cią ga ny z dna nie -
przy tom ny nu rek. Nic mu się na szczę ście
nie sta ło. Paul przede wszyst kim bar dzo
pro sto i bar dzo faj nie ob ja śnił ca łą sy tu ację
w ty po wo bry tyj skim sty lu za kra pia nym od -
po wied nią daw ką bry tyj skie go po czu cia
hu mo ru. Me ry to rycz nie nie był to dla mnie
szcze gól nie od kryw czy wy kład – ale mo że
wca le nie by ło to je go ce lem. Na Bal tic tech
przy by wa ją przede wszyst kim do świad cze -
ni nur ko wie tech nicz ni, do któ rych po wi -
nien tra fić ten prze kaz. Nam, mniej
za pra wio nym nur kom re kre acyj nym, przy -
da się ko lej na kro pla otrzeź wie nia, przy po -
mi na ją ca by śmy nie igno ro wa li
nie wy god nych opi nii, uwag i sy gna łów.

W so bo tę od był się jesz cze ban kiet dla
uczest ni ków kon fe ren cji. Wstęp był do dat -
ko wo płat ny, więc nie wszy scy zde cy do wa -
li się na nim po ja wić. W tym ro ku ban kiet
prze nie sio no do ze wnętrz ne go lo ka lu, cał -
kiem przy jem nej knaj py na na brze żu, gdzie
go ście mo gli do brze zjeść, na pić się i po -
ska kać w rytm mu zy ki. Nie był to obo wiąz -
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ko wy punkt im pre zy, ale ra czej do bry po -
mysł dla tych, któ rzy zna ją się już z ludź mi
ze śro do wi ska. Ta ki do dat ko wy, przy jem ny
ak cent te go dwu dnio we go świę ta nur ków.
W za sa dzie dla mnie im pre za nie mu sia ła
się wy pro wa dzać z bu dyn ku tar gów, bo
wte dy mia ła w so bie ja koś tak wię cej uro ku
im pre zy nie for mal nej, bar dziej sprzy ja ją cej
in te gra cji lu dzi, bo w lo ka lu czuć by ło, że
wszy scy ba wią się świet nie wy łącz nie w ra -
mach swo ich pod gru pek. Ro zu miem jed -
nak, że tu taj de cy du ją in ne wzglę dy i
or ga ni za to rzy po pro stu wo le li prze nieść
im pre zę na ze wnątrz, nie mar twiąc się o
stan sal kon fe ren cyj nych i sta no wisk wy -
staw ców, a go ście mo gli się spo koj nie wy -
sza leć w miej scu do te go do brze
przy go to wa nym. Nie mo żna by ło oczy wi -
ście za po mnieć o tym, by się wy spać, bo
pierw sze nie dziel ne pre lek cje star tu ją o
10:00 a jesz cze trze ba zjeść śnia da nie, do -
pro wa dzić się do ła du i do trzeć do bu dyn -
ku Po mor skie go Par ku Tech no lo gicz no –
Na uko we go. Stąd do brym po my słem by ło
zna le zie nie noc le gu w licz nych kwa te rach
roz sia nych w Gdy ni w po bli żu cen trum
kon fe ren cyj ne go. Nam uda ło się do trzeć na
pierw szy wy kład z de li kat nym spóź nie -

niem. By ła to pre zen ta cja ho len der skie go
nur ka – fo to gra fa.

Vic Ver lin den opo wia dał o czte rech de -
ka dach nur ko wa nia wra ko we go. Nie zwy kle
sym pa tycz na, sen ty men tal na wy pra wa w
prze szłość świa ta nur ko we go. Faj nie by ło
zo ba czyć zdję cia zna nych mi miejsc nur ko -
wych Egip tu, gdzie za miast do brze roz wi -
nię tych baz nur ko wych kró lo wał pia sek

pu sty ni na na brze żu, ja kieś po je dyn cze na -
mio ty i pro wi zo rycz ne chat ki. Vic bar dzo
prze glą do wo za pre zen to wał mno gość wra -
ków, któ re miał przy jem ność od wie dzić i
ob fo to gra fo wać, a wśród nich był Bri tan nic,
Ro om pot (in dyj ska fre ga ta z 1853r.), Le -
opol dvil le czy HMS Vic to ria.

Te go dnia nie mia łem więk szych pro ble -
mów z wy bo rem in te re su ją cych mnie pre -
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zen ta cji, ko niecz nie chcia łem po słu chać
Phi la Shor ta, któ ry opo wia dał o od kry ciach
ar che olo gicz nych wo kół grec kiej wy spy
An ti ky the ra – zwłasz cza o słyn nym skom -
pli ko wa nym me cha ni zmie astro lo gicz nym,

któ re go za sa da dzia ła nia do dziś ro dzi wię -
cej py tań niż od po wie dzi. Phil jest uzna wa -
ny za gu ru wśród nur ków tech nicz nych, jest
bar dzo po wa ża nym in struk to rem nur ko wań
głę bo kich i po sia da ogrom ne do świad cze -

nie w nur ko wa niach wra ko wych. Je go pre -
zen ta cja by ła fan ta stycz ną skarb ni cą cie ka -
wych wia do mo ści o od kry ciach an tycz nych
śla dów ru chu mor skie go w ba se nie Mo rza
Śród ziem ne go. Do te go na praw dę war to
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by ło po słu chać Im mi Val lin, któ ra łą czy
ogrom ną pa sję do nur ko wa nia z pa sją na -
ukow ca od kryw cy. Im mi od lat zaj mu je się
ba da niem wra ków w re gio nie bał tyc kim i
jej pre zen ta cja w za sa dzie sku pia ła się na
sa mym ele men cie po szu ki wań i iden ty fi ka -
cji wra ków, przed sta wia jąc sze ro ki wa -
chlarz przy kła dów z Bał ty ku.

Jesz cze wspo mnę opo wieść Ba sa Po el -
man na o ra tow nic twie na mo rzu, wy pad -
kach do ty czą cych ło dzi, w na szym
przy pad ku nur ko wych. Pas zaj mu je się
szko le niem lu dzi pra cu ją cych w że glu dze
wła śnie z za gad nień bez pie czeń stwa. Du -
żo opo wia dał o ró żnych nie bez piecz nych
sy tu acjach, któ re mo gą wy da rzyć się na ło -
dziach trans por tu ją cych nur ków. Uświa da -
miał nas w kwe stiach pla no wa nia swo ich
wy praw z da la od lą du, by śmy nie za po mi -
na li o tym, że aby nur ko wa nia się uda ły, na -
le ży naj pierw do pły nąć, a po tem
bez piecz nie wró cić do brze gu ja kimś środ -
kiem trans por tu. Po ka zał ma sę sprzę tu, któ -
ry mo że po móc w sy tu acjach kry tycz nych,
za chę cał do roz bu do wy wa nia swo je go ar -
se na łu sprzę tu do lo ka cji i ra to wa nia. Dru -
gim wa żnym ele men tem pre zen ta cji by ły
sie ci ry bac kie. Bas jest współ twór cą fun da -

cji zaj mu ją cej się li kwi da cją sie ci za le ga ją -
cych w ob sza rze wód eu ro pej skich i po ka -
zał nam du żo ma te ria łów vi deo z ró żnych
ak cji ma ją cych na ce lu li kwi da cję sie ci pły -
wa ją cych sa mo pas, po rzu co nych, ze rwa -
nych lub za plą ta nych o ró żne obiek ty
pod wod ne i za gra ża ją cych ży ciu. Ka wał
faj nej ro bo ty. Ca łość efek tu pre zen ta cji Ba -
sa nie co po psu ła moc no nie przy go to wa na

pa ni tłu macz. W mniej szych sal kach na bie -
żą co de cy do wa no o for mu le tłu ma cze nia,
czy by ło to tłu ma cze nie wy dzie lo nej grup -
ce w ro gu sal ki, czy by ły uży wa ne słu chaw -
ki, czy pre zen ter prze ry wał co kil ka zdań,
by tłu macz mógł prze tłu ma czyć je go wy po -
wiedź. I tu, na na sze nie szczę ście, zde cy -
do wa no się na tę ostat nią for mę. Dość
szyb ko się zo rien to wa li śmy, że oso by nie -
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zna ją ce an giel skie go tra cą trzy czwar te tre -
ści przed sta wia nej przez Ba sa. Bas zresz tą
sam w pew nym mo men cie za re ago wał na
to, że kil ka roz bu do wa nych zdań zo sta ło
prze tłu ma czo ne na jed no kró ciut kie zda nie
po pol sku, kwi tu jąc je „that was qu ick”.
Nie co spe szo na pa ni tłu macz ka zde cy do -
wa ła się roz bu do wać tłu ma cze nie.

Na sam ko niec, ta kże w ra mach pod su -

mo wa nia, wspo mnę o dwóch wy da rze -
niach pro wa dzo nych przez twór ców Bal tic -
tech – tu taj przede wszyst kim ja sno
błysz cze li To masz Sta chu ra – twór ca mar ki
San ti i Łu kasz Pió re wicz, współ au tor Bal tic -
te chu, współ uczest nik pro jek tu „Od na leźć
Or ła”. Po raz pierw szy pa no wie w so bo tę
pre zen to wa li spon so rów kon fe ren cji i roz -
da wa li na gro dy wy lo so wa ne przez go ści

im pre zy. To jest wa żny punkt pro gra mu,
gdyż na gro dy po tra fią przy cią gnąć uwa gę –
zwłasz cza głów ny punkt: moc ny sku ter
pod wod ny mar ki Su ex, a tym ra zem do wy -
gra nia był jesz cze wy świe tlacz NERD fir my
She ar wa ter i kom pu ter Su un to EON Co re.
W nie dzie lę z ko lei pa no wie przed sta wia li
hi sto rię kon fe ren cji i dzia łań swo jej gru py
eks plo ra cyj nej. Nie spo sób by ło oprzeć się
dzia ła niu do brych hu mo rów pre zen te rów,
któ rzy opo wia da li o ewo lu cji im pre zy, o
tru dach lo gi sty ki i do cho dze niu do sie bie
po kon fe ren cji. Opo wia da li ta kże o od kry -
tych przez sie bie wra kach w Bał ty ku i na ty -
le, na ile mo gli, po ka zy wa li ró żne faj ne
uję cia spod wo dy. Szko da, że du ża część
ich od kryć od by wa się przy oka zji ró żnych
pro jek tów, w ra mach któ rych są zwią za ni
umo wą o ta jem ni cy. Pó ki co nie mo gą więc
sze ro ko chwa lić się faj ny mi od kry cia mi.
Wy da je mi się jed nak, że o spo rej ilo ści
tych od kryć To mek Sta chu ra opo wia dał już
wcze śniej, bo da jże wspo mi nał o nich i po -
ka zy wał część tych ma te ria łów na Pod wod -
nej Przy go dzie. Obaj pa no wie wy raź nie
do brze czu li się w ro lach pre zen te rów i do -
sko na le ba wi li się z pu blicz no ścią. My ślę,
że nie mo gli się ni cze go wsty dzić, gdyż
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kon fe ren cja Bal tic tech jest wręcz wzo rem
spraw nie or ga ni zo wa nej i kon se kwent nie
roz wi ja nej im pre zy dla nur ków. War to
zwró cić uwa gę, że wszyst kie pre lek cje by -
ły tłu ma czo ne i mo że tak na praw dę raz za -
wio dło tłu ma cze nie (przy oka zji Ba sa
Po el man na, któ re go wy kład – gdy bym nie
znał an giel skie go – uznał bym za naj mniej

tre ści wy, a by ło do kład nie od wrot nie), ale
po za tym ca ła or ga ni za cja ni gdzie nie ku la -
ła i wszyst ko faj nie dzia ła ło.

W trak cie ostat niej edy cji przez gdyń skie
cen trum kon fe ren cyj ne prze wi nę ło się sie -
dem set pięć dzie siąt osób, któ re mo gły po -
słu chać trzy dzie stu pię ciu pre le gen tów z
ca łe go świa ta (ofi cjal ne źró dła po da ją licz -

bę trzy dzie stu dwóch), wśród któ rych by ły
na praw dę wiel kie i zna czą ce na zwi ska.
Oprócz kon fe ren cji, jak zwy kle, na miej scu
od by wa ła się też pre zen ta cja ofer ty sprzę -
to wej kil ku firm pro du ku ją cych lub spro wa -
dza ją cych sprzęt nur ko wy, ta kże po ka za li
się przed sta wi cie le kil ku or ga ni za cji szko -
lą cych nur ków. Ni gdy nie by ła to istot na



Nuras.info 1/2018

102

część im pre zy i nie jest to też wa żny po -
wód, by w ogó le przy by wać na Bal tic tech,
tym nie mniej dla wy staw ców by ła to oka -
zja do po ka za nia się bar dzo kon kret ne mu
gro nu nur ko wych klien tów. My ślę, że tu
wła śnie, w Gdy ni, wy staw cy mie li oka zję
pre zen to wać swo ją ofer tę wła ści wej gru pie
do ce lo wej, choć ze wzglę du na na pię ty cia -
sny gra fik wy kła dów go ście nie jed no krot nie
wręcz w bie gu prze miesz cza li się po mię dzy
sa la mi i nie mie li zbyt du żo cza su na zwie -

dza nie sto isk. Mo im skrom nym zda niem to
jest wła ści wy kie ru nek pol skich im prez nur -
ko wych, któ re ma ją szan sę roz wi jać się na
na szym nie du żym ryn ku i przy cią gać co raz
szer sze gro no za in te re so wa nych: za rów no
klien tów, jak i wy staw ców. Ży czę po wo -
dze nia twór com, by ko lej ne wy da nia szły
ob ra ną dro gą i by im pre za ro bi ła się co raz
bar dziej mię dzy na ro do wa – co już jest ja -
kimś za uwa żal nym ele men tem do tych cza -
so wych edy cji. Ży czę też twór com in nych

im prez w Pol sce, by bra li przy kład z trój -
miej skiej eki py, by śmy mo gli prze ży wać
rów nie faj ne świę ta nur ko we tu, w cen tral -
nej Pol sce, czy na po łu dniu. Wspo mi nam
nie bez po wo du o tych kon kret nych re gio -
nach, gdyż to wła śnie w tych stro nach od -
by wa ją się re gu lar nie ró żne im pre zy
oko ło nur ko we.

Ku ba Cie ślak

ku ba@4di vers.pl
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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.
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Dwóch nur ków wy ko ny wa ło zej ście
na 50 me trów. Tam je den z nich miał
nar ko zę azo to wą i za sy gna li zo wał to,
więc po sta no wili się wy nu rzyć. Pod -
czas wy nu rze nia, na głę bo ko ści 30
me trów, ten któ ry sy gna li zo wał nar -
ko zę zdał so bie spra wę, że nie wi dzi
part ne ra. Wy nu rzył się sam i na po -
wierzch ni stwier dził, że part ne ra na -
dal nie ma. Wsz czął alarm.

Na po moc przy pły nę ła gru pa nur ków,
ma ją ca obok kurs ni tro xo wy. Roz po czę to
po szu ki wa nia. Nur ko wie dys po no wa li tyl -
ko swo imi bu tla mi z ni tro xem i nie wiel ki mi
(4 li try) bu tel ka mi po ny, w któ rych mie li po -
wie trze. Jed na z par nur ków do szła do swo -
je go MOD (Ma xi mum Ope ra ting Depth –
mak sy mal na głę bo kość ope ra cyj na) na głę -
bo ko ści 30 me trów i wi dzia ła ni żej świa tło

la tar ki zgu bio ne go nur ka. Ba li się za nu rzać
da lej od dy cha jąc ni tro xem, ze wzglę du na
ry zy ko za tru cia tle nem. Prze łą czy li się więc
na po ny, w któ rych mie li po wie trze i ze szli
na dół, że by wy cią gnąć zgu bio ne go nur ka.
Do tar li do nie go i stwier dzi li, że jest nie -
przy tom ny. Nie mo gli go pod nieść na je go
jac ke cie, po nie waż był sil nie prze wa żo ny.
Za czę li go wy do by wać na swo ich ka mi zel -
kach. W trak cie te go wy do by wa nia je den z
nich był zmu szo ny przejść z po wro tem na
od dy cha nie ni tro xem, mi mo że by ło to po -
ni żej MOD, po nie waż skoń czy ło mu się po -
wie trze w bu tel ce po ny. Krót ką chwi lę
póź niej je go au to mat uległ za lo dze niu i za -
czął wy rzu cać du że ilo ści ga zu.

Mniej wię cej w tym sa mym cza sie wy do -
by wa ny nie przy tom ny nu rek uzy skał tak
du żą do dat nią pły wal ność, że wy do by wa -
ją cy go nur ko wie nie mo gli go już utrzy mać

i „po le ciał” do po wierzch ni. Tam wy cią -
gnię to go na łódź, lecz za bie gi re su scy ta cyj -
ne nie da ły re zul ta tu.

W tym cza sie pa ra nur ków, któ ra pod nio -
sła go z dna wy nu rza ła się swo im tem pem.
Nu rek, któ re go au to mat od de cho wy uległ
za lo dze niu od dy chał z nie go na dal aż do
po wierzch ni.

Ko men tarz
Ty po we go błę du w ase ku ra cji, ja kim jest

zgu bie nie part ne ra nie mo żna w ża den spo -
sób na pra wić.

Ni gdy nie zda rza się tak, że by nar ko za
azo to wa ogar nę ła dwóch nur ków jed no cze -
śnie. Lu dzie nie są jed na ko wi i za wsze je -
den za re agu je tro chę wcze śniej niż dru gi.
Ca ły ze spół po wi nien się wte dy wy nu rzyć.

Nur ko wa nia, któ re zo sta ło prze rwa ne ze
wzglę dów bez pie czeń stwa nie na le ży trak -
to wać jak po ra żkę. Jest to oczy wi ste, po nie -

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Zdarzenie
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waż prze rwa nie nur ko wa nia w ta kim przy -
pad ku (na przy kład w przy pad ku wy stą pie -
nia ob ja wów nar ko zy azo to wej) jest zgod ne
z do brą prak ty ką nur ko wą, zaś nur ko wa nie
zgod ne z do brą prak ty ką nur ko wą nie mo -
że być prze cież trak to wa ne jak nur ko wa nie
nie uda ne. Wręcz prze ciw nie – jest bar dzo
uda ne z po wo du suk ce su, ja kim jest opa no -
wa nie sy tu acji awa ryj nej. To wła śnie ta kie
nur ko wa nia pa mię ta się naj dłu żej. Są sta -
łym te ma tem roz mów przy ogni sku i „list -
ka mi do wień ca chwa ły”.

Wie le szko dy zro bi ło im por to wa nie do
nur ko wa nia spo so bu my śle nia al pi ni stów,
któ rzy jak nie wej dą na gó rę, to są nie za do -
wo le ni. Jest to ich spra wa, ja kie ma ją prio ry -
te ty. W nur ko wa niu na to miast obo wią zu-  je
za sa da: je śli ze wzglę dów bez pie czeń stwa
trze ba prze rwać nur ko wa nie – na le ży je
prze rwać i nie jest to po wód, by trak to wać
nur ko wa nie ja ko nie uda ne. For so wa nie za -
nu rze nia po mi mo wy stą pie nia kło po tów jest
błę dem dys kwa li fi ku ją cym ze spół nur ków
bio rą cych w ta kim for so wa niu udział, na wet
gdy by aku rat przy pad kiem ta kie nur ko wa nie
„na si łę” się po wio dło.

Mam wra że nie, że obaj nur ko wie idą cy
na 50 me trów od czu wa li nar ko zę i wie dzie -

li o tym. Mi mo to for so wa li za nu rze nie da -
lej, z tra gicz nym skut kiem. Uwa żam tak
dla te go, że gdy by for so wa nie za nu rze nia
nie mia ło miej sca, je den z nur ków za sy gna -
li zo wał by nar ko zę wcze śniej niż ko le ga i
obaj roz po czę li by wy nu rza nie przed osią -
gnię ciem głę bo ko ści 50 me trów.

Bo ha ter stwo przy pad ko wych ra tow ni -
ków, któ rzy ry zy ko wa li za tru cie tle nem, z
ko niecz no ści od dy cha jąc ni tro xem po ni żej
głę bo ko ści do pusz czal nej za słu gu je na
uzna nie.

Fak tem jest jed nak, że po peł ni li błąd, któ -
ry zni we czył ewen tu al ne efek ty pro wa dzo -
nej przez nich ak cji.
Nie przy tom ne go na le ży wy -
do by wać do sa mej po -
wierzch ni, uwa ża jąc, by
pod czas wy nu rze nia miał za -
wsze udro żnio ne gór ne dro gi
od de cho we, przez od chy le -
nie gło wy do ty łu. W prze -
ciw nym przy pad ku gaz
roz prę ża ją cy się w płu cach
wy do by wa ne go, nie mo gąc
zna leźć uj ścia, spo wo du je
sil ny uraz ci śnie nio wy płuc,
któ ry na pew no za bi je nur ka.

Ostat nim ele men tem, o któ rym na le ży
po wie dzieć, jest za lo dze nie au to ma tu od -
de cho we go. Za sto so wa ne po stę po wa nie
(wy nu rze nie przy od dy cha niu z cią głe go
stru mie nia ga zu po da wa ne go przez za lo -
dzo ny au to mat) by ło pra wi dło we.

To masz Stru gal ski

Po wy ższy tekst za wie ra frag men ty be st sel le ro wej

ksią żki To ma sza Stru gal skie go „Wszy scy mu szą

wró cić – fi lo zo fia nur ko wa nia”. Tę i po zo sta łe ksią -

żki te go au to ra mo żna ku pić tu: http://ksie gar -

nia.iknt.pl/se arch/se arch?qu ery=stru gal ski

Au tor jest in struk to rem nur ko -

wa nia, a ta kże ad wo ka tem, dok -

to rem na uk praw nych, pro wa dzi

wła sną Kan ce la rię Ad wo kac ką

www.ad wo kat.stru gal - ski.pl Jest

zwo len ni kiem su ro wej, wy so kiej

od po wie dzial no ści or ga ni za to -

rów spor tu czy re kre acji za bez -

pie czeń stwo uczest ni ków. W

cza sach gdy pro wa dził ba zy nur -

ko we, w pro wa dzo nych przez

nie go ba zach w Pol sce i za gra ni -

cą, przez bli sko 20 lat ni gdy nie

zda rzył się wy pa dek.

http://www.adwokat.strugalski.pl
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
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Spon sor na 105– film
Na ko niec 2017 ro ku Ośro dek

Szko le nia Kie row ców „MEL NYC ZOK”
pod bił na gro dę za „U - Bo ota” z je -
zio ra Draw sko o ko lej ne 5 tys. zł.

Obec nie Spon so ra mi na gro dy, któ ra
wy no si już 105 ty się cy zło tych, są: Po -
wiat Draw ski, Gmi na Zło cie niec, Ka bel
Tech nik Pol ska sp. z o.o., Ho tel „Pa łac
Siem czy no” wraz z Hen ry kow skim Sto -
wa rzy sze niem w Siem czy nie, ECN –
Sys te my Nur ko we z Draw ska Po mor -
skie go, World Tech nix ze Zło cień ca,
Cen trum Re kla my Emen z Draw ska Po -
mor skie go, su per mar ket In ter marché z

Draw ska Po mor skie go, fir ma „Mo to –
Styl” z Cza plin ka, Przed się bior stwo Tu -
ry stycz ne wraz z Re stau ra cją „Sta ry
Dra him” w Sta rym Draw sku, Za kład
Mię sny „Nie dźwiedź” z Ka li sza Po mor -
skie go, Po mor ski Bank Spół dziel czy
Świ dwin, Di ver Se rvi ce s.c. ze Star gar -
du, „Sła wo gród” z Cza plin ka, Sto wa -
rzy sze nie „Wra ker si” z Ło dzi, Mu zeum
Mo to ry za cji i Tech ni ki w Otrę bu sach
pod War sza wą, Ku sa Woj ciech Usłu gi
Ga stro no micz ne „Fast Fo od” z Cza plin -
ka, „Ma ki bau” Piotr Ma kow ski z By to -
mia, Piz ze ria Los Ame ri ca nos z
Cza plin ka, PHU MAXX z Ra dom ska
oraz OSK „MEL NYC ZOK”. Film:
www.youtu be.com

ORP „Kon dor” tra fi nad
je zio ro Draw sko?

Sta ro sta Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski wy -
stą pił do Agen cji Mie nia Woj sko we go o
prze ka za nie wy co fa ne go ze słu żby, 20 grud -
nia ubie głe go ro ku, okrę tu pod wod ne go.

https://www.youtube.com/watch?v=e0GmiZjkG4U
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– Je stem prze ko na ny, że ta ki okręt stał by
się nie zwy kłą atrak cją tu ry stycz ną, przy cią -
ga ją cą tłu my po dob ne do tych, któ re są
obec ne przy „Bły ska wi cy” w Gdy ni – pod -
kre śla Sta ro sta. – By ło by to oczy wi ste na -
wią za nie do sed na ak cji Je zio ro Ta jem nic,
czy li po szu ki wa nia wra ku nie miec kie go
okrę tu pod wod ne go w naj głęb szym akwe -
nie Po je zie rza Draw skie go, o któ rym mó wi
miej ska le gen da po wta rza na od kil ku po ko -
leń przez miesz kań ców Cza plin ka. Być mo -

że okręt spo wo do wał by ta kże po wsta nie w
przy szło ści hi sto rycz ne go par ku te ma tycz -
ne go w oko li cy je zio ra Draw sko. Pod po -
wia dam ten po mysł biz ne so wi, bo są dzę, że
miał by wiel kie wzię cie. Je że li uzy ska my
zgo dę AMW, wów czas bę dzie my szu ka li
part ne ra, któ ry po dej mie się fi zycz ne go
spro wa dze nia „Kon do ra” w na szą oko li cę.

Okręt pod wod ny ORP „KON DOR” po
raz ostat ni opu ścił pol ską ban de rę w Por cie
Wo jen nym w Gdy ni. To jed nost ka ty pu

Kob ben, któ ra w pol skiej Ma ry nar ce Wo -
jen nej od słu ży ła 13 lat. Okręt, w ra mach
ćwi czeń i ope ra cji mor skich pod bia ło -czer -
wo ną ban de rą, prze był 42 tys. mil mor -
skich. Wy cho dził w mo rze bli sko 200 ra zy
i spę dził na nim po nad 600 dni, z cze go
więk szość pod wo dą.Przed prze ka za niem
do Pol ski wy ko rzy sty wa ły go od 1964 ro ku
nor we skie si ły zbro je (ra zem 53 la ta). Wy -
por ność pod wod na jed nost ki to 572 to ny,
dłu gość 47,2 me tra, zaś sze ro kość – 4,9 me -
tra. Okręt brał udział w ró żnych mi sjach
NA TO.

Zdję cia au tor stwa Krzysz to fa Mi ło sza po -
cho dzą ze stro ny in ter ne to wej 3 Flo tyl li
Okrę tów im. ko man do ra Bo le sła wa Ro ma -
now skie go (http://3fo.wp.mil.pl/).

Nur ko we atrak cje 
w Draw sku

Je zio ro Draw sko to nie tyl ko po szu ki wa -
nie za gi nio ne go U -Bo ota. Fa ni nur ko wa nia
znaj dą tam wie le wra ków, któ re co rusz set -
ka mi na mie rza szcze ciń ska Aka de mia Mor -
ska. Są też spe cjal nie przy go to wa ne
atrak cje.

– Na zdję ciach znaj du ją się przed mio ty
za to pio ne w oko li cy Ośrod ka Wy po czyn ko -

http://3fo.wp.mil.pl/pl/4_625.html
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we go Draw tur. Sta no wią nie ma łą atrak cję dla
płe two nur ków – mó wi Emil Ko zak ze Szko ły
Nur ko wa nia „Eu fo ria Di ve” w Cza plin ku. –
Jed no ze zdjęć przed sta wia „lu stro” (wy po le -
ro wa na bla cha), w któ rym ka żdy nur ku ją cy
mo że zo ba czyć swój trym, czy li ja ką ma po -
zy cję w wo dzie. Becz ki na ko lej nych fo to gra -

fiach nie za wie ra ją żad nych sub stan cji nie -
bez piecz nych. Z te go co wiem, są za la ne wo -
dą, al bo za sy pa ne pia skiem i ce lo wo
za to pio ne, ja ko atrak cja dla nur ku ją cych. Na -
stęp ne zdję cie przed sta wia ró żne go ro dza ju
„gra ty” ty pu czaj ni ki, bu tel ki, garn ki itd.
umiesz czo ne w klat ce po to, że by się nie roz -

nio sły, a tym sa mym nie za śmie ci ły je zio ra.
Po je zie rze Draw skie ofe ru je do sko na łe

wa run ki w licz nych je zio rach. Zi mą se zon
spor tów nur ko wych wkra cza w naj ko rzyst -
niej szy okres, po nie waż spa da ją ce tem pe -
ra tu ry spra wia ją, że przej rzy stość wo dy
zna czą co wzra sta i się ga cza sem kil ku na stu
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me trów. Oczom fa nów te go spor tu uka zu ją
się wi do ki nie do stęp ne la tem. I tak bę dzie
przez na stęp ne mie sią ce!

Chęt nych do pod wod ne go zwie dza nia
za pra sza „Eu fo ria Di ve”: https://www.fa ce -
bo ok.comE

Fot. Emil Ko zak

Noc le gi: http://je zio ro ta jem nic.pl/wo kol -
-ak cji/

Prze wod nik śla da mi „Je zio ra Ta jem nic”:
http://je zio ro ta jem nic.pl/prze wod nik -opo -
wie -o -je zio rze -ta jem nic/

Ba za nur ko wa OCTO w oko li cy Ośrod ka
Wy po czyn ko we go Draw tur: http://ba za oc -
to.pl/

UAM o hi sto rii
Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych w

Cza plin ku kon ty nu uje współ pra cę z Uni -

wer sy te tem im. Ada ma Mic kie wi cza w Po -
zna niu. To je den z ele men tów po ro zu mie -
nia za war te go w ra mach Ak cji „Je zio ro
Ta jem nic”.

– Ucznio wie LO w Cza plin ku mie li już
oka zję uczest ni czyć w za ję ciach re ali zo wa -
nych na Wy dzia le Hi sto rii w Po zna niu, jak
rów nież wy słu chać wy kła dów pro wa dzo -
nych cy klicz nie przez pra cow ni ków na uko -
wych uczel ni w Li ceum Ogól no kształ-
cą cym – re la cjo nu je Ro bert Pa trzyń ski, Dy -
rek tor ZSP w Cza plin ku. – Po raz dru gi mia -
ła też miej sce wi zy ta gru py stu den tów wraz
z opie ku nem dr. Ka ro lem Ko ściel nia kiem.

https://www.facebook.com/euforiaDIVE/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/euforiaDIVE/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
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W grud niu ub. ro ku w cza pli nec kim li -
ceum od był się w związ ku z tym cykl wy -
kła dów po wią za nych te ma tycz nie z hi sto rią
woj sko wo ści. Wy kła dy pro wa dzi li: Wik tor
Styp czyń ski – 95 re gi ment strzel ców w la -
tach 1800-1815, Hu bert No wak – Jo achim
Mu rat – bra wu ro wy mar sza łek Na po le ona,
Mak sy mi lian Kra soń – Za rys woj sko wo ści
re pu bli ki rzym skiej, Krzysz tof Cze bre szuk –
Ope ra cja „Olu ja”, czy li ostat ni blitz krieg
Eu ro py, Ma te usz Ka nak – Wal ka z czte re ma
pla ga mi w ChRL w la tach 1958-1962, Ivo

We rwic ki – Nie miec kie lot nic two my śliw -
skie okre su II woj ny świa to wej oraz Bła żej
Jan kow ski – Wal ki o Cza pli nek w 1945 r.

Oprócz po sze rza nia swo jej wie dzy i za -
po zna nia się z aka de mic ki mi me to da mi jej
pre zen to wa nia, mło dzież mia ła rów nież
oka zję do po zy ska nia in for ma cji na te mat
kie run ków stu diów oraz prze bie gu re kru ta -
cji na po znań skiej uczel ni.

Li ceum w Cza plin ku nie przy pad ko wo
jest w cen trum za in te re so wa nia Ak cji. To
przy pusz czal na daw na sie dzi ba taj nej jed -

nost ki szko le nio wej Krieg sma ri ne, w któ rej
szko lić się mia ły za ło gi mi nia tu ro wych
okrę tów pod wod nych, ja kie – we dług
bardzo po pu lar nej w Cza plin ku le gen dy
miej skiej – za to pio no w je zio rze Draw sko.
2 paź dzier ni ka 2017 r. za czę ło tam też
dzia łać Szkol ne Biu ro Tu ry stycz ne, w któ -
rym mo żna wy na jąć prze wod ni ka, któ ry
opo wie m. in. o „Je zio rze Ta jem nic”. W ce -
lu wy na ję cia prze wod ni ka pro si my kon tak -
to wać się ze Szkol nym Biu rem Tu ry sty-
cz nym, pod ad re sem e -ma il: szkol -
nebt@wp.pl oraz nu me rem te le fo nu 783
566 556 (od po nie dział ku do piąt ku, w go -
dzi nach od 08.00 – 14.00).

Do bra wi zu ra i bar dzo
du żo wo dy

Świet ną zi mo wą wi zu rę za pew nia ją
akwe ny Po je zie rza Draw skie go, w tym je go
ser ce – je zio ro Draw sko. Uwa ga na nie spo -
ty ka nie du ży stan wo dy. Miej sca mi je zio ro
i do pły wa ją ce do nie go rzecz ki wy cho dzą z
brze gów!

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

jem nic”, w za kład ce „Wo kół Ak cji” wpro wa -
dzi li śmy ru bry kę „Na bi ja nie bu tli”.

mailto:szkolnebt@wp.pl
mailto:szkolnebt@wp.pl
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Pu bli ku je my tam in for ma cje o miej scach,
któ re stwa rza ją mo żli wość uzu peł nie nia po -
wie trza. Na ra zie są trzy: Ba za „OCTO” oraz
Cen trum i Szko ła Nur ko wa nia „Eu fo ria Di ve”
w Cza plin ku, a ta kże Ba za Nur ko wa Ośro -
dek „Is land Camp” nad je zio rem Sie ci no w
gmi nie Zło cie niec. Przed przy jaz dem na le ży
skon tak to wać się z ob słu gą i upew nić, że na -
bi ja nie bu tli jest mo żli we da ne go dnia.

Tych, któ rzy nie zo sta li umiesz cze ni na
na szej stro nie, a o któ rych po pro stu nie
wie my, pro si my o kon takt. We wspo mnia -

nej za kład ce cał ko wi cie bez płat nie znaj dą
się lin ki do wszyst kich miejsc umo żli wia ją -
cych na bi ja nie bu tli, a któ re znaj du ją się na
te re nie po wia tu draw skie go i na je go obrze -
żach (w gmi nach przy le głych do gra nic po -
wia tu). Za pra sza my do kon tak tu:
www.je zio ro ta jem nic.pl

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

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

NOC LE GI
http://www.po wiat draw ski.pl/tu ry sty -

ka/ba za -noc le go wa/
PO GO DA NA JE ZIO RACH
http://www.za gle.po go dyn ka.pl/in -

dex.php/po go da

Kto zo sta nie „Dziew czy ną
Je zio ra Ta jem nic 2018”?

Od 12 stycz nia 2018 r. wy star to wał kon -
kurs na „Dziew czy nę Je zio ra Ta jem nic
2018”. Do 24 stycz nia mo żna by ło nad sy -
łać zgło sze nia fo to gra ficz ne do no we go
kon kur su dla dziew czyn 18+. Na gro da to
1500 zł. Je ste śmy otwar ci na spon so rów,
po dob nie jak w ubie głym ro ku. Wy ni ki po -
win ny być zna ne w Wa len tyn ki!

10 stycz nia 2018 r. Za rząd Po wia tu
Draw skie go w skła dzie: Sta ro sta Sta ni sław
Ku czyń ski, Wi ce sta ro sta Ja cek Ko złow ski,
Eta to wy Czło nek Za rzą du Ja nusz Gar bacz i
Czło nek Za rzą du Ja ni na Jung – pod jął
uchwa łę w spra wie ogło sze nia kon kur su na
„Dziew czy nę Ak cji Eks plo ra cyj no -Hi sto -
rycz nej Je zio ro Ta jem nic”. Ce lem kon kur su
jest wy bór oso by, któ rej wi ze ru nek zo sta nie
wy ko rzy sta ny do pro mo cji Ak cji Je zio ro Ta -
jem nic.

http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/
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Kon kurs wy star to wał 12 stycz nia 2018
ro ku. Do 24 stycz nia br. mo żna by ło nad sy -
łać zdję cia kan dy da tek do ty tu łu. Od 26
stycz nia br. do 7 lu te go, do godz. 12.00 na
ka żdą kan dy dat kę mo żna od dać głos po -
przez an kie tę za miesz czo ną na stro nie in -
ter ne to wej pro jek tu Je zio ro Ta jem nic:
www.je zio ro ta jem nic.pl (w ubie głym ro ku
by ły to „laj ki” na fa ce bo oku).

To jed nak nie wszyst ko, po nie waż w tym
ro ku jest no wość: trzy kan dy dat ki z naj -
więk szą licz bą gło sów bę dą roz ma wia ły z
ko mi sją kon kur so wą, któ ra do ko na osta -
tecz ne go wy bo ru. Roz mo wy od bę dą się po -
mię dzy 8 a 13 lu te go 2018 ro ku. Mo gą być
te le fo nicz ne lub przez ko mu ni ka tor wi deo,
a naj le piej – oso bi ste.

– Chce my do wie dzieć się, co kan dy dat ka
mo że wnieść do pro mo cji Ak cji swo ją oso -
bą, swo imi dzia ła nia mi – tłu ma czy Sta ro sta
Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski. – Dziew czy na
„Je zio ra Ta jem nic” 2017 Ho no ra ta Ma tu -
szew ska usta wi ła po przecz kę bar dzo wy so -
ko. By ła na bar dzo wie lu ak cjach i oso bi ście
wspie ra ła nur ków. To nie mu si być ta ka sa ma
dzia łal ność, mo że być coś zu peł nie in ne go,
co przy czy ni się do pro mo cji Ak cji, ale pew -
ne jest, że trud no jej bę dzie do rów nać.

14 lu te go po wi nien zo stać ogło szo ny
osta tecz ny wy nik i na zwi sko no wej
„Dziew czy ny Je zio ra Ta jem nic 2018”. Jej
wi ze ru nek zo sta nie wy ko rzy sta ny w pu bli -
ka cjach zwią za nych z Ak cją, na stro nach
in ter ne to wych czy ban ne rach. Prze wi dzia -
no ta kże 1500 zł brut to na gro dy dla lau re at -
ki oraz mo żli wość przy zna nia wy ró żnień
dla po zo sta łych uczest ni czek. Na gro da mo -
że zo stać zwięk szo na, je śli – jak w ze szłym
ro ku – zgło szą się spon so rzy. 

Re gu la min kon kur su na stro nie pro jek tu,
w za kład ce „kon kur sy” pod ad re sem:
http://je zio ro ta jem nic.pl/dziew czy na -je zio -
ra -ta jem nic -2018/

Film z ubie gło rocz ne go wrę cze nia Ty tu -
łu: https://www.youtu be.com/watch?v=EN -
CxgD FtQG8

Se zon ta jem nic 2018
roz po czę ty

Pierw szą te go rocz ną Mi sję w dniach 12-
14 stycz nia 2018 rO KU po pro wa dzi ła eki -
pa Szko ły Nur ko wa nia AN DA tek. Eks plo-
ra to rzy przy by li z ró żnych za kąt ków Pol ski,
a na wet z za gra ni cy.

By ło zim no, ale na je zio rze Draw sko w
tym ro ku lo du nie wi dać. Wi zu ra do sko na -

ła. Chłód nie wy stra szył po szu ki wa czy
przy gód z Wro cła wia, Gdań ska, Czę sto cho -
wy, To rzy mia, Ko strzy na nad Od rą, Szcze -
ci na, Za brza, Dęb na czy z Ho lan dii.

Choć za da niem tej wy pra wy by ło m.in.
przy go to wa nie do in wen ta ry za cji pod wod -
nych źró deł od kry tych w po bli żu pla ży
miej skiej w Cza plin ku, sta ła się ona ta kże
oka zją do spo tka nia człon ków i sym pa ty -
ków po wsta ją ce go Sto wa rzy sze nia Hi sto -
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rycz no -Kul tu ral ne go TEM PEL BURG. Są to
eks plo ra to rzy, któ rych po łą czy ła dzia łal -
ność w ra mach Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”.
Re la cje z wy praw i od kryć „na stęp ców
Tem pla riu szy” bę dzie mo żna od na leźć
m.in. na stro nach Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”.

Nur kom to wa rzy szy ła ka me ra TVP 3, zaś
re la cje po ka za no w pro gra mach Te le express
Extra oraz – ob szer niej szą – w Kro ni ce. Eks -
plo ra to rzy zwie dzi li też te ren Po je zie rza

Draw skie go. Od wie dzi li m.in. bun kry Wa łu
Po mor skie go, by li ta kże przy gła zie „Tem -
pel burg” (daw na na zwa Cza plin ka). To wiel -
ki po lo dow co wy, gra ni to wy głaz na rzu to wy
o ob wo dzie 19 me trów i wy so ko ści 3,5 me -
tra. Ten naj więk szy na ob sza rze Draw skie go
Par ku Kra jo bra zo we go głaz le ży w po bli żu
skrzy żo wa nia dro gi Cza pli nek - Sta re Ka leń -
sko, z grun to wą dro gą bie gną cą z Pław na do
Ci cho rze cza, na skra ju la su.
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Uczest ni cy Mi sji, któ rych od wie dził or -
ga ni za tor „Je zio ra Ta jem nic” Sta ro sta Draw -
ski Sta ni sław Ku czyń ski, otrzy ma li ta kże
in for ma cję o III kon fe ren cji „Je zio ro Ta jem -
nic”, któ ra od bę dzie się w so bo tę, 17 lu te -
go 2018 ro ku w tra dy cyj nym miej scu –
sie dzi bie LO w Cza plin ku przy ul. Par ko -

wej. Ser decz nie za pra sza my me dia, miesz -
kań ców, sym pa ty ków oraz wszyst kich za in -
te re so wa nych. W naj bli ższym cza sie
spo dzie wa my się ta kże ko lej nej wi zy ty le -
gen dy po szu ki wań pod wod nych z trój mia -
sta – Je rze go Jan czu ko wi cza. To
praw do po dob nie je go eki pa po dej mie pró -

bę roz wią za nia za gad ki 76 me tra je zio ra
Draw sko, gdzie so nar od krył obiekt przy po -
mi na ją cy le gen dar ne go U -Bo ota.

W I Mi sji III Se zo nu Je zio ra Ta jem nic
uczest ni czy li: An na Ku ter now ska, Da riusz
Ku ter now ski, Ho no ra ta Ma tu szew ska, Ma -
rek To ma szew ski, Wie sław Pio trow ski, Mar -
cin Ro szak, Ar tur Cyw ka, Ali na Cyw ka,
Da riusz de Lorm, Ja cek No wa kow ski, Mi -
chał Ry ma rek, Mi chał Fo ciń ski, Sła wo mir
Ko la siń ski, An drzej Kur piel -To war nic ki, Syl -
we ster Re szu tek, Piotr Ja nic ki, Ro bert Pa -
trzyń ski, Szy mon No wa kow ski, Mo ni ka
Kap czuk, Ma riusz Kap czuk, Ro bert Si kor ski,
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An drzej Si kor ski, Ka ta rzy na Ko niecz na, Ma -
ciej Ko niecz ny, Woj tek Ra giel, Ola de
Lorm, Prze my sław Glanc, Pa weł No wa -
kow ski, Je rzy Kuc, Grze gorz Zię ba, Emil Ko -
zak, Le szek Kry wiak, Grze gorz
Olech no wicz, Do ro ta Zwo lań ska, Da niel
de Lorm, Ka mi la Maj ka, Ariel Maj ka, Mar -
cin Tu tur, Mał go rza ta Kry wiak, Adam Brzu -
ska, Ra do sław Ma li now ski, An drzej Ko sko,
Sła wo mir Sko niecz ny i Prze my sław To sik.

AN DA tek: https://www.fa ce bo -
ok.com/AN DA tek.Pol ska

Spra wa KON DO RA w to ku
Agen cja Mie nia Woj sko we go nie mo że

prze ka zać po wia to wi draw skie mu okrę tu
pod wod ne go ty pu Kob ben. De cy zję mo że
jed nak pod jąć Mi ni ster Obro ny.

Do kąd tra fi wy co fa ny ze słu żby w Ma ry -
nar ce Wo jen nej okręt pod wod ny ty pu Kob -
ben? Z wia do mo ści po da nych w te le wi zji
wie my, że in te re su ją się nim ró żne mia sta,
w tym Szcze cin, Gdy nia i Świ no uj ście. Je -
dy ny sto ją cy na lą dzie Kob ben znaj du je się
w Gdy ni i sta no wi nie by wa łą atrak cję. Pod -
czas dni otwar tych prze cho dzi przez nie go
na wet pięć set osób dzien nie. Słu ży tam ta -
kże stu den tom kie run ków mor skich. Tym -
cza sem nie daw no w Cza plin ku oraz w
Ka li szu Po mor skim po wiat draw ski utwo -
rzył kla sy pa tro nac kie Aka de mii Mor skiej ze
Szcze ci na. „Kon dor” pod rę ką był by więc
jak zna lazł.

Wła śnie przy szła od po wiedź z war szaw -
skiej AMW, pod pi sa na przez Mar ci na Ko -
wal czy ka, Za stęp cę Pre ze sa Agen cji.
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– Je śli chce my okręt mieć za dar mo, mu -
si my po pro sić Mi ni stra Obro ny. Tak też
uczy ni my – mó wi Sta ro sta Draw ski Sta ni -
sław Ku czyń ski. – Po pro si łem też Mar szał -
ka Wo je wódz twa i Wo je wo dę Za chod nio-
po mor skie go o po par cie na szej ini cja ty wy.
Z rąk Wi ce mar szał ka Ja ro sła wa Rze py
otrzy ma łem już sto sow ne pi smo.

W przy pad ku uzy ska nia zgo dy, do roz -
wią za nia zo sta nie kil ka kwe stii, w tym mię -
dzy in ny mi skom pli ko wa ny trans port okrę tu
z Trój mia sta, a ta kże miej sce je go sta cjo no -
wa nia. Sta ro sta naj chęt niej po sa do wił by go
nad je zio rem Draw sko, po nie waż na wią zu -
je wprost do Ak cji „Je zio ro Ta jem nic” i po -
szu ki wań le gen dar ne go U -Bo ota w tym

zbior ni ku wod nym. Tym nie mniej zda się
na wo lę miesz kań ców, któ rzy wy bio rą lo -
ka li za cję w in ter ne to wym ple bi scy cie.
Okręt spo czął by wów czas na któ rejś z nie -
ru cho mo ści na le żą cych do po wia tu draw -
skie go znaj du ją cych się na te re nie je go
gmin. Sta ro sta ma rów nież na dzie ję, że wo -
kół nie go po wsta nie hi sto rycz ny park roz -
ryw ki, na wią zu ją cy do hi sto rii po ru sza nych
w trak cie Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”.

Sa mo lot w je zio rze.
To ra dziec ki MIG -15

Eki pa nur ków zwią za na z Ak cją Je zio ro
Ta jem nic od kry ła od rzu to wy my śli wiec. W
pią tek (19.01.2018 r.) Da riusz de Lorm,
Am ba sa dor Ak cji „JT”, zgło sił ofi cjal nie
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spra wę Sta ro ście Draw skie mu Sta ni sła wo wi
Ku czyń skie mu.

Od rzu to wiec nie spo czy wa w je zio rze
Draw sko, lecz w jed nym z je zior bli żej
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Szcze ci na, w po wie cie star gardz kim. Sta ro -
sta przy jął zgło sze nie i prze ka zał je do Sta -
ro stwa Po wia to we go wła ści we go ze
wzglę du na po ło że nie sa mo lo tu, in for mu -
jąc jed no cze śnie te le fo nicz nie przed sta wi -
cie la władz tam tej sze go po wia tu.

Od kryw cy na ra zie nie ujaw nia ją do kład -
nej lo ka li za cji w oba wie przed ewen tu al -
nym roz sza bro wa niem zna le zi ska.
Wszyst ko wska zu je na to, że ae ro plan nie
jest za byt kiem. Zo stał roz po zna ny ja ko
dwu miej sco wy od rzu to wiec pro duk cji ra -
dziec kiej z lat pięć dzie sią tych. Sa mo lot z ja -
kichś po wo dów mu siał wo do wać na

je zio rze, a w zde rze niu z ta flą wo dy roz -
padł się na czę ści. Trud no po wie dzieć, dla -
cze go nie zo stał wy do by ty przez Ro sjan.
Tym nie mniej znaj du ją ce się na po jeź dzie
nu me ry z pew no ścią po mo gą w usta le niu
je go hi sto rii. 

Co cie ka we, te go ty pu sa mo lot znaj du je
się w Cza plin ku. Stoi w cha rak te rze po mni -
ka przed szko łą pod sta wo wą i jest wi docz -
ny dla ja dą cych uli cą Wa łec ką.

W od na le zie niu sa mo lo tu uczest ni czy li:
Adam Brzu ska, Ra do sław Ma li now ski, An -
drzej Ko sko, Igor Wró blew ski, Bar tosz
Drze wiec ki, Piotr Ja nic ki i Da riusz de Lorm.

Wkrót ce za pre zen tu je my film uwiecz nia -
ją cy mo ment od kry cia.

Zna my ta jem ni cę
za to pio ne go MIG -a!

Nie daw no eki pa nur ków zwią za nych z
Ak cją Eks plo ra cyj no - Hi sto rycz ną „Je zio ro
Ta jem nic” oraz Szko łą Nur ko wa nia AN DA -
tek od kry ła wrak sa mo lo tu za to pio ny w jed -
nym z za chod nio po mor skich je zior. Ta
dra ma tycz na hi sto ria mia ła miej sce la tem
1952 ro ku. Wie my już znacz nie wię cej.
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Oto hi sto ria sa mo lo tu MiG -15 UTI „Spar -
ka”, któ rą od two rzył star szy cho rą ży szta -
bo wy Ja ro sław Tom czak (obec nie na
eme ry tu rze).

To dwu oso bo wa wer sja szkol no -tre nin -
go wa (УТИ-Учебно-Тренировочный -Истре-
битель „Cпарка”) ze skła du 159 No wo ro-
syj skie go Puł ku Lot nic twa My śliw skie go
Gwar dii JW 40431(в/ч п/п 40431) sta cjo nu -
ją ce go w ba zie lot ni czej Klu cze wo.

Pi lo tem ma szy ny był do wód ca 239 Ba ra -
no wic kiej Dy wi zji Lot nic twa My śliw skie go
JW 55146 (в/ч п/п 55146) puł kow nik Ba ła -
kin (полковник Балакин). Lot szko le nio wy
od był się w lip cu 1952 r. Puł kow nik Ba ła kin
przyj mo wał od st. le ite nan ta So ło mi no wa (?)
eg za min, w stre fie nad jez. (…).

Wy ko nu jąc jed ną z fi gur wy ższe go pi lo -
ta żu, MiG -15 UTI wpadł w pła ski kor ko -
ciąg, z któ re go dla te go ty pu ma szy ny

prak tycz nie nie by ło mo żli wo ści wyj ścia.
Oby dwaj pi lo ci ka ta pul to wa li się, mniej
wię cej po środ ku je zio ra.

Po opad nię ciu ze spa do chro na mi na wo -
dę, st. le ite nat ro ze brał się i ścią gnął bu ty.
Wo da w je zio rze by ła zim na, zła pał go
kurcz. Uto nął.

50-let ni puł kow nik Ba ła kin nie zro bił te -
go i do pły nął do brze gu od stro ny m. W(…).
Z po wo du znacz ne go osła bie nia stra cił
orien ta cję w te re nie i ugrzązł w przy brze -
żnych trzci nach. Tam zna leź li go miej sco wi
ry ba cy z go spo dar stwa ry bac kie go na
W(…).

Zdję cia przed sta wia ją wy do by tą przez
ry ba ków owiew kę oraz fo tel z sa mo lo tu, a
ta kże po mnik młod sze go stop niem, któ ry
nie prze żył ka ta stro fy. Po mnik znaj du je się
na Cmen ta rzu SGW w Choj nie.

W Ka li szu pod Pa tro na tem
Aka de mii Mor skiej

Ucznio wie pierw szej kla sy tech ni kum in -
for ma tycz ne go w Ze spo le Szkół Po nad gim -
na zjal nych w Ka li szu Po mor skim po zna-
wa li taj ni ki pra cy z no wo cze snym ska ne -
rem la se ro wym. Tak dzia ła Kla sa Pa tro nac -
ka szcze ciń skiej Aka de mii Mor skiej.

owiewka
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Mło de „wilcz ki mor skie” ćwi czy ły z pro -
gra mem Au to desk Re Cap pod kie run kiem
dr. Grze go rza Stęp nia, wy kła dow cy Aka de -
mii. Dzię ki współ pra cy z Aka de mią Mor -
ską, któ ra jest też Pa tro nem Ak cji „Je zio ro
Ta jem nic”, ucznio wie tech ni kum już po raz
dru gi mie li mo żli wość pra cy z no wo cze -
snym ska ne rem la se ro wym.

Mło dzi in for ma ty cy wy ko na li skan po -
miesz cze nia two rząc zbio ry da nych 3D ze
ska nów la se ro wych i fo to gra fii, a na stęp nie
do ko na li ob rób ki chmur punk tów w pro gra -
mie Au to desk Re Cap. Ska ne ry te go ty pu sto -
so wa ne są przez ar chi tek tów oraz

in ży nie rów do pro jek to wa nia obiek tów z
bar dzo du żą pre cy zją i do kład no ścią. Przy -
szli tech ni cy in for ma ty cy z ZSP w Ka li szu
Po mor skim bę dą szko lić się w ró żnych
dzie dzi nach w ra mach za jęć do dat ko wych,
wy kra cza ją cych po za pod sta wę pro gra mo -
wą. Mło dzież z za in te re so wa niem cze ka na
ko lej ne za ję cia, któ re bę dą od by wa ły się
nie tyl ko w Ka li szu Po mor skim, ale rów nież
na ró żnych uczel niach wy ższych.

Mun du ro we kla sy pa tro nac kie w ZSP w
Ka li szu Po mor skim oraz Cza plin ku to po -
kło sie współ pra cy z Aka de mią Mor ską w ra -
mach Ak cji Je zio ro Ta jem nic. To, cze go się

w nich na uczy mło dzież, sta no wić bę dzie
świet ną pod sta wę do stu dio wa nia na Aka -
de mii, a w per spek ty wie do przy szło ścio -
wych za wo dów z wy na gro dze niem
zde cy do wa nie wy kra cza ją cym po nad prze -
cięt ną.

Wi zu al nym wy ró żni kiem kla sy pa tro nac -
kiej są mun du ry wzo ro wa ne na umun du ro -
wa niu stu den tów AM, ufun do wa ne przez
draw skie Sta ro stwo. Kla sy bę dą re ali zo wa ły
sze reg za jęć do dat ko wych, wy kra cza ją cych
po za pod sta wę pro gra mo wą w ra mach kon -
trak tu sa mo rzą do we go, pro jek tu unij ne go
pro wa dzo ne go przez Sta ro stwo.

Stro ny In ter ne to we:
ZSP Ka lisz Po mor ski www.aka de mia mor -

ska ka lisz.pl
ZSP Cza pli nek - kla sa Pa tro nac ka:

www.aka de mia mor ska cza pli nek.pl
FILM: www.youtu be.com

https://www.youtube.com/watch?v=KD5L3RSjYfo


Nuras.info 1/2018

122

Po lo dow co we po cho dze nie je zio ra
Draw sko znaj du je swo je od zwier cie -
dle nie w bar dzo zró żni co wa nej kon -
fi gu ra cji dna, uroz ma ico nej licz ny mi
za głę bie nia mi i pod wod ny mi wznie -
sie nia mi – pi sze Zbi gniew Ja nu sza -
niec w dru giej czę ści ar ty ku łu o
pra po cząt kach naj więk sze go akwe nu
Po je zie rza Draw skie go.

Nad wod ną kon ty nu acją nie któ rych, naj -
więk szych pod wod nych wznie sień są wy -
spy. Naj więk sze za głę bie nia ma ją z ko lei
po stać głę bo kich nie cek lub do łów o lej ko -
wa tych kształ tach.

Ta de usz Le śniak – pra cow nik na uko wy
Aka de mii Gór ni czo – Hut ni czej w Kra ko -
wie – w swej pu bli ka cji dy dak tycz nej „Ma -
te ria ły po moc ni cze do te re no wych za jęć
geo lo gicz nych w re jo nie nad mor skim”, tłu -
ma czy po wsta nie nie rów no ści na dnie po -
lo dow co wych ry nien pro ce sa mi
za cho dzą cy mi pod czas top nie nia lo dow ca.

Pi sze on, że szcze li ny two rzą ce się w spę -
ka nym, top nie ją cym lo dow cu sprzy ja ły
two rze niu się pod lo dow co wych ka na łów.
Wo dy spły wa ją ce ty mi ka na ła mi mia ły bar -

dzo du żą ener gię ero zyj ną, dzię ki cze mu
wci na ły się głę bo ko w pod ło że. Ka na ły te
mia ły krę ty prze bieg nie tyl ko z po wo du
ero zji bocz nej, ale mia ły rów nież krę ty

Narodziny jeziora
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prze bieg w prze kro ju po dłu żnym, po nie -
waż – jak pi sze au tor wspo mnia nej pu bli -
ka cji – raz wcho dzi ły one głę bo ko w
pod ło że, a in nym ra zem pły nę ły wy żej,
wcho dząc cał ko wi cie w ma sę lo do wą. W
ten spo sób tłu ma czo ne są przez te go na -
ukow ca nie rów no ści dna po lo dow co wych

ry nien w prze kro ju po dłu żnym. Nie rów no -
ści w prze kro ju po przecz nym tłu ma czo ne
są głów nie wy ta pia niem się wiel kich brył
lo du, któ re pod czas za pa da nia się stro pów
pod lo dow co wych ka na łów utkwi ły w osa -
dach mo re no wych w dnie wy żło bio nych
przez wo dę ry nien. Po wy to pie niu tych

wiel kich brył lo du, w dnie po zo sta wa ły za -
głę bie nia.

Nie rów no ści dna – jak wspo mnia no
wcze śniej – ma ją nie kie dy po stać pod wod -
nych wznie sień, zna nych wśród wod nia -
ków pod na zwą „gó rek”, oraz pły cizn, któ re
zlo ka li zo wa ne są nie raz przy wlo cie do za -
tok, np. przy wlo cie do Za to ki Pta siej, czy
też do są sia du ją cej z mia stem Za to ki Ma -
new ro wej (zna nej też pod na zwą Za to ki Po -
łu dnio wej). Pły ci zny te znaj du ją się
sto sun ko wo da le ko od brze gu, sta no wiąc
za gro że nie dla nie zna ją cych je zio ra że gla -
rzy. Do dat ko wym utrud nie niem dla że gla -
rzy są gła zy na rzu to we tkwią ce m.in. w
pły ciź nie przy wlo cie do Za to ki Pta siej. Je -
den z nich kry je się tuż pod po wierzch nią
wo dy. Po nad dwa dzie ścia nie bez piecz nych
dla że glu gi miejsc cza pli nec ka dru ży na
WOPR co ro ku ozna ko wu je ostrze gaw czy -
mi bo ja mi. Ró żne nie spo dzian ki, ja kie czę -
sto spo ty ka ją że gla rzy i węd ka rzy w
związ ku z moc no po fał do wa nym dnem je -
zio ra Draw sko spo wo do wa ły, że wśród
miej sco wej lud no ści od daw na krą żą nie -
praw do po dob nie brzmią ce opo wie ści, ja -
ko by je zio ro to po sia da ło po dwój ne dno i
pod wod ne pie cza ry. Po wsta wa niu tych
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opo wie ści sprzy ja nie zwy kłe wy da rze nie,
któ re mia ło miej sce oko ło 1790 ro ku w bez -
po śred nim są siedz twie Cza plin ka. Zsu nął
się wte dy po stro mym sto ku do wód Za to ki
Ma new ro wej frag ment przy brze żne go ob -
sza ru. Efek tem te go nie co dzien ne go wy da -
rze nia jest pod wod ne osu wi sko w po sta ci
spo czy wa ją ce go na dnie za to ki, po chło nię -
te go przez je zio ro frag men tu lą du, na któ -
rym znaj do wał się plac ćwi czeń
cza pli nec kie go gar ni zo nu, gdzie jesz cze
dzień wcze śniej ćwi czy li musz trę żoł nie rze
tu tej sze go szwa dro nu hu za rów.

Wy da rze nie to ob ro sło z cza sem wie lo -
ma le gen da mi. Zro dził się na wet ab sur dal -
ny mit mó wią cy, że w wy ni ku osiem na sto-
wiecz ne go za pad nię cia grun tu mia ła rze ko -
mo po wstać ca ła Za to ka Ma new ro wa. Przy -
czy nę osu nię cia grun tu wy ja śni ły ba da nia
pod ję te przez ber liń skich geo fi zy ków w
1926 ro ku. Stwier dzo no wów czas, że wy -
stę pu ją ca w oko li cach Cza plin ka struk tu ra
głęb szych warstw grun tu sprzy ja zja wi sku
wy płu ki wa nia przez wo dę pod ziem nych
ko mór (pie czar). Nie któ re ob ni że nia te re no -
we lub cha rak te ry stycz ne lej ko wa te za głę -
bie nia w dnie je zior po wsta ły
praw do po dob nie w prze szło ści na sku tek

za pad nię cia wy płu ka nych przez wo dę pie -
czar. W je zio rze Draw sko znaj du je się wie -
le ta kich za głę bień o stro mych brze gach.
Jed no z nich znaj du je się w Za to ce Ma new -
ro wej w po bli żu miej sca, gdzie w XVIII wie -
ku wo dy po chło nę ły woj sko wy plac
ćwi czeń. Frag ment przy brze żne go te re nu z

pla cem ćwi czeń nie za padł się – jak nie któ -
rzy są dzą – lecz osu nął się do wo dy po stro -
mej po chy ło ści pro wa dzą cej w kie run ku
dna głę bo kie go le ja w dnie je zio ra.

Je zio ro Draw sko po wsta ło w miej scu, w
któ rym zbie ga się kil ka ry nien. W trak cie
po wsta wa nia ry nien jed ne go kie run ku, in -
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ne praw do po dob nie wy peł niał lód oca la jąc
je przed za sy pa niem lo dow co wy mi osa da -
mi. Po lo dow co we ryn ny z re gu ły nie na ca -
łej swej dłu go ści wy peł nio ne zo sta ły
wo da mi je zior ny mi. Czę sto wi dzi my je dziś
w te re nie ja ko po dłu żne do li ny z czę ścio -
wo pod mo kłym dnem. Przy kła dem jest głę -

bo ka, oko ło 1,5-ki lo me tro wej dłu go ści do -
li na cią gną ca się na po łu dnie, na przed łu -
że niu Za to ki Ma new ro wej (Po łu dnio wej),
wzdłuż szo sy bie gną cej z Cza plin ka w kie -
run ku wsi Pław no. Na zbo czu i czę ścio wo
na dnie tej do li ny zlo ka li zo wa ne jest cza -
pli nec kie Osie dle 700-le cia.

Czy je go miesz kań cy zda ją so bie spra wę
z te go, że miesz ka ją w do li nie bę dą cej efek -
tem dzia łal no ści wód roz to po wych spły wa -
ją cych z  top nie ją ce go lo dow ca? W ogó le
rzad ko za sta na wia my się nad tym, w ja ki
spo sób po wsta ła nie zwy kle uroz ma ico na,
ma low ni cza rzeź ba te re nu oko lic Cza plin -
ka, w tym na sze wspa nia łe je zio ro Draw -
sko, na zy wa ne nie raz – cał kiem słusz nie –
„Per łą Po je zie rza”. Rzad ko uświa da mia my
so bie, że ota cza ją cy nas kra jo braz – z do li -
na mi, wzgó rza mi i je zio ra mi – jest śla dem
po by tu lo dow ca, a ści ślej mó wiąc – pa miąt -
ką po gi gan tycz nych roz to pach, pod czas
któ rych gru ba cza sza lo do wa pę ka ła, roz -
pa da ła się i top nie jąc za mie nia ła się w rwą -
ce rze ki, któ rych dzie łem są m.in.
wy rzeź bio ne w war stwie po lo dow co wych
osa dów ryn ny, któ rym je zio ro Draw sko za -
wdzię cza swo je nie zwy kłe, roz człon ko wa -
ne kształ ty oraz wy so kie i stro me brze gi.
Kształ ty je zio ra Draw sko oraz ota cza ją cy to
je zio ro kra jo braz świad czą do bit nie o
ogrom nej ska li zja wisk za cho dzą cych kil -
ka na ście ty się cy lat te mu pod czas top nie nia
lo dow ca.

Zbi gniew Ja nu sza niec

Fo to ze zbio rów UM Cza pli nek


