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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Zgodnie z zapowiedziami luty przypomniał nam, co to znaczy prawdziwa zima. Zabrakło wprawdzie

śniegu, ale słupki rtęci kurczyły się niemiłosiernie w objęciach mroźnego wyżu, który zamieniał w lodowe
rzeźby wszystko, co tylko napotkał na swej drodze. Ponoć nawet na biegunie nie było w tym czasie aż
tak zimno... Oczywiście również jeziora pokryły się grubą, solidną warstwą lodu, ku uciesze łyżwiarzy,
wędkarzy podlodowych oraz nurków, którzy właśnie teraz mieli doskonałą okazję, by sprawdzić, co też
dzieje się pod grubą taflą. 

Czy rzeczywiście wizura o tej porze roku jest aż tak oszałamiająca, że warto poświęcić trochę czasu
na wycięcie przerębla i do tego zmarznąć? Zdania są podzielone, a ponieważ akurat trwały ferie, wielu
zmarzluchów, rezygnując z magicznych zimowych wrażeń, czym prędzej spakowało szorty, okulary
przeciwsłoneczne oraz sprzęt nurkowy i czmychnęło w cieplejsze rejony świata, choćby do Egiptu, żeby
nie narażając się na wielkie wydatki złapać trochę słońca. 

Ci, którzy całą zimę spędzili w kraju i z utęsknieniem wypatrują oznak wiosny, z pewnością zauważyli
jej pierwsze zwiastuny, w tym powrót żurawi. Ożywienie w świecie nurkowym można było zaobserwować
także na Targach Nurkowych Podwodna Przygoda, relację znajdziecie w numerze. Zabierzemy Was również
w podwodną podróż do Meksyku, sprawdzimy czy warto wybrać się do Bośni i Hercegowiny i na co może
liczyć nurek rekreacyjny w okolicach chorwackiej wyspy Vis. Zajrzymy też do Ekipy Jeziora Tajemnic, która
nieustanie poszukuje zatopionego U- Boota. Zapraszamy do lektury!
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W tym ro ku część fe rii zi mo wych
spę dzi li śmy w Sa fa dze. Po dłu ższej
nie obec no ści w tym pięk nym miej -
scu, po sta no wi li śmy spraw dzić, czy
pod wo dą za szły ja kieś zmia ny. W
cza sie kie dy w Pol sce tem pe ra tu ra
po wo li spa da ła po ni żej ze ra, my aku -
rat pa ko wa li śmy do wa li zek let nie
ubra nia i oczy wi ście sprzęt nur ko wy. 

Po ma łych per tur ba cjach na lot ni sku do -
tar li śmy wresz cie do Sa fa gi, gdzie po wi tał
nas umiar ko wa ny wiatr i pięk ne słoń ce. By -
li śmy tro chę zmę cze ni, więc od ra zu skie ro -
wa li śmy się do ho te lu. Pierw szy dzień
upły nął nam le ni wie na od po czyn ku i wy -
grze wa niu się w cie płych pro mie niach słoń -
ca. Nie któ rzy na wet za po mnie li się nie co i
roz ko sze ką pie li sło necz nych przy pła ci li
nad mier ny mi wy pie ka mi, co oczy wi ście
spro wo ko wa ło resz tę to wa rzy stwa do nie -
wy bred nych, acz sym pa tycz nych żar tów.

Egipt zimową porą
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Za pew ne do brze wie cie, że na ko le gów za -
wsze mo żna li czyć! Na stęp ne go dnia roz -
po czę li śmy nur ko wa nie. Po pierw szych
wej ściach do wo dy, pod czas któ rych zgod -
nie ze sztu ką spraw dzi li śmy ba last, do pa so -
wa li śmy sprzęt i w koń cu ka żdy z nas
od na lazł swój kom fort pod wo dą, po dzie li -
li śmy się na gru py i mo gli śmy w peł ni ko -
rzy stać z uro ków egip skiej ra fy.

W Sa fa dze nur ko wa li śmy z ło dzi. Mie li -
śmy do dys po zy cji ca łą łód kę, więc mo gli -
śmy zo sta wiać na niej swój sprzęt, nie
za wra ca jąc so bie gło wy co dzien nym pa ko -
wa niem i roz pa ko wy wa niem. Dzię ki te mu
nie trze ba by ło rów nież pa mię tać, że by za -
brać wszyst kie po trzeb ne rze czy z ba zy. Do
te go mie li śmy mo żli wość su sze nia sprzę tu
roz wie szo ne go na wie sza kach. To nam bar -
dzo pa so wa ło. Peł ni szczę ścia do peł nia ły
zim ne i go rą ce na po je do stęp ne przez ca ły
czas. Do ce ni li śmy to zwłasz cza przez
pierw sze dwa dni, kie dy zim ny wiatr nas
nie roz piesz czał. Tak na praw dę jak w Egip -
cie czu li śmy się do pie ro w wo dzie, bo po
wyj ściu szyb ko cho wa li śmy się w sa lo nie
przed wia trem. Na szczę ście ku charz od ra -
zu po da wał cie pły lunch, więc na je dze ni i
ogrza ni spo koj nie od po czy wa li śmy po nur -
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ko wa niach, a łódź su nę ła do brze gu. Po go -
da jed nak po sta no wi ła być dla nas ła ska wa,
wiatr po wę dro wał  wiać gdzie in dziej i ko -
lej ne dni roz piesz cza ły nas słoń cem i cie -

płem. Nur ko wa nia by ły praw dzi wą przy -
jem no ścią, wręcz nie chcia ło się wy cho dzić
z wo dy. Od wie dza li śmy ra fy za to ki, ale
uda li śmy się rów nież na pod wod ny re ko ne -

sans na od da lo ną da lej Pa no ra ma Re ef,
gdzie spę dzi li śmy ca ły dzień. Pod róż
wpraw dzie by ła nie co dłu ższa, ale war to
po znać tę za chwy ca ją cą ra fę. Ko lej ne go
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dnia po sta no wi li śmy od wie dzić wrak pro -
mu Sa lem Express. Jed nost ka le ży dość płyt -
ko, mo gli śmy się więc wy brać ca łą gru pą,
nie za le żnie od po zio mu wy szko le nia, wy -
ko rzy stu jąc przy tym oka zję do roz po czę -

cia kur sów wra ko wych. Nie zre zy gno wa-  li -
śmy oczy wi ście z za pla no wa ne go nur ko -
wa nia noc ne go, w na gro dę spo tka li śmy
hisz pań ską tan cer kę, nie spe cjal nie się na mi
przej mu ją ce go żół wia oraz du że kal ma ry,

któ re wcią gnę ły na szych fo to gra fów na ca -
łe go.

Oczy wi ście jeź dzi my do Egip tu przede
wszyst kim po to, że by nur ko wać, ale wa żny
jest rów nież aspekt to wa rzy ski. Eki pa do pi -
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sa ła na piąt kę z plu sem. Nie pierw szej mło -
do ści ho te lo wi wy ba cza my drob ne nie do -
cią gnię cia, bo go ścił nas na praw dę do brze,
za pew nia jąc smacz ne po sił ki i wie czor ne
roz ryw ki. Kto chciał i miał si ły, mógł w peł -

ni ko rzy stać z do bro dziejstw uro kli we go
Egip tu.

Sa fa ga jest nie tyl ko ku ror tem wa ka cyj -
nym. Ze wzglę du na swo je po ło że nie by ła
kie dyś mia stem por to wym, funk cjo no wał tu -

taj ma ły port woj sko wy. Obec nie znaj du ją
się tu licz ne ko pal nie fos fo ra nów, gdyż ten
mi ne rał jest eks por to wa ny wła śnie z Sa fa gi.
Zna na jest rów nież z nie za nie czysz czo nej
at mos fe ry, czar nych wydm pia sko-  wych i
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źró deł mi ne ral nych, z któ rych spe cy ficz -
nych wła ści wo ści ko rzy sta się w le cze niu
reu ma to idal ne go za pa le nia sta wów i łusz -
czy cy. Oczy wi ście sły nie rów nież ze spor -
tów wod nych, ale nie tyl ko z nur ko wa nia.
Sa fa ga jest szcze gól nie po pu lar na wśród ki -
te sur fe rów i wind sur fe rów, by ła na wet go -

spo da rzem Mi strzostw Świa ta Wind sur fin go -
wych Red Sea w 1993 ro ku. Jak więc wi dać,
ró żni się nie co od in nych po pu lar nych ku -
ror tów tu ry stycz nych Egip tu. Z te go po wo -
du ostat nie go dnia po sta no wi li śmy
zo ba czyć, jak lu dzie ży ją tu na co dzień,
bez otocz ki tu ry stycz nej. Wpraw dzie tu ry -

ści do cie ra ją wszę dzie i skle py z pa miąt ka -
mi znaj du ją się rów nież na uli cach „sta rej”
Sa fa gi, jed nak mo żna tu rów nież zo ba czyć
zwy kłe, co dzien ne ży cie. Od wie dza jąc
miesz kań ców spo tka li śmy się z cie płym
przy ję ciem i du żą życz li wo ścią. Chęt nie z
na mi ga wę dzi li i żar to wa li, cie sząc się, że
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za wi ta li śmy do nich cho ciaż na chwil kę.
Przy oka zji ku pi li śmy tro chę przy praw, her -
ba ty, ka wę i in ne dro bia zgi. Mam na dzie ję,
że bę dą nam przy po mi nać te krót kie chwi le
spę dzo ne w Egip cie. Ty dzień to na praw dę
za ma ło, że by wię cej zo ba czyć, wię cej
zwie dzić i jesz cze nur ko wać. Z nie do sy tem
opusz cza my go ścin ne pro gi Egip tu. Na
szczę ście to nie jest bar dzo da le ka wy pra -

wa, więc już w sierp niu pla nu je my ko lej ną
pod róż, tym ra zem bli żej wo dy, na sa fa ri
nur ko we po ra fach po łu dnio we go Egip tu.

W pod ró żach wspa nia łe jest to, że mo -
żna je po tem wspo mi nać. Nic tak nie cie -
szy, jak wspo min ki w gro nie zna jo mych,
któ rzy dzie li li z na mi te wspa nia łe prze ży -
cia. Wła śnie dla te go 12 ma ja, po nur ko wa -
niach, za pra sza my wszyst kich chęt nych na

hy dro za gad ko we ogni sko, któ re te ma tycz -
nie po świę ci my na szej wy pra wie do Sa fa gi.
Co do kład nie bę dzie się dzia ło na ogni sku,
to już Wa sza in wen cja, ja ni gdy nad tym
nie pa nu ję…

Za pra szam wszyst kich ser decz nie

Ka ta rzy na Za wadz ka 

Hy dro za gad ka
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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

R 2 TEC STAGE SET

TECHNICAL DIVING EQUIPMENT

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

ul. Derdowskiego 8, Szczecin  Tel/fax +48 91 453 00 17
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Lot za oce an, du ża eki pa i no wi
lu dzie, ale przede wszyst kim wiel kie
emo cje przed nie zna nym do świad -
cze niem nur ko wym – ta kie my śli to -
wa rzy szy ły wie lu z nas pod czas
przy go to wań do pod ró ży, któ ra roz -
po czę ła się 9 lu te go na lot ni sku w
War sza wie.

Ocze ki wa nie na wy pra wę w nie zna ne
do star cza swo je go ro dza ju eks cy ta cji,
dresz czy ku nie okre ślo nych emo cji i nie od -
gad nio nych my śli. W gło wie kłę bi się mnó -
stwo py tań, nie ja sno ści, na któ re nie znasz
od po wie dzi, jed nak mi mo wszyst ko szu -
kasz ich, za da jąc py ta nia or ga ni za to rom.
Pierw szy etap przy go dy to dłu gi lot, trwa ją -
cy aż dwa na ście go dzin, na szczę ście bez -
po śred ni. W tym mo men cie wie le py tań już
od pa da, a to wa rzy sze wy pra wy spra wia ją,
że czas pod ró ży mi ja w sym pa tycz nej at -
mos fe rze. Gdy sa mo lot w koń cu lą du je,
cze ka ją cy na lot ni sku trans fer spraw nie do -

star cza eki pę pro sto do ho te lu. Po ko je ro bią
bar dzo po zy tyw ne wra że nie, co uspo ka ja,
bo prze cież wie le roz my śla łeś na ten te mat.

Mi ja kil ka chwil ada pta cji do miej sca i cza -
su, czas za tem na pierw szy wspól ny po si -
łek, któ ry na za wsze po zo sta nie w pa mię ci.

Meksyk – Jukatan doznań
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In te gra cja oka za ła się ide al nym po my słem,
a lu dzie, z któ ry mi dzie lisz wy jazd, speł ni -
li two je ocze ki wa nia. Wciąż jed nak po zo -
sta je naj wa żniej sze i cią gle drę czą ce
py ta nie, któ re nie opusz cza cię na wet na

chwi lę – jak bę dzie wy glą da ło mo je pierw -
sze nur ko wa nie w ce no tach? Nad szedł
pierw szy dzień nur ko wy, spo tka nie w lo kal -
nej ba zie wy wo ła ło jesz cze wię cej py tań,
na któ re od po wiedź mo żesz zna leźć tyl ko

wte dy, gdy wresz cie za nu rzysz się w ja ski -
ni. Na resz cie je steś na miej scu, pierw szy
ce not i za chwyt – tym jak wy glą da oko li ca,
jak bar dzo jest przej rzy sta wo da i jak cu -
dow nie jest pod nią. Do pie ro wte dy zda jesz
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so bie spra wę, że to by ła jed na z naj lep -
szych de cy zji, ja kie pod ją łeś w ostat nim
cza sie.

Opi sa nie Mek sy ku w jed nym ar ty ku le
jest nie wy ko nal ne, a opo wie dze nie o

wszyst kich do zna niach, ja kie czło wiek
prze ży wa, bę dąc tam pierw szy raz, jest ma -
ło praw do po dob ne. Dla cze go? Po nie waż
Mek syk ma mi lio ny barw, któ re się zmie nia -
ją o ka żdej po rze dnia i no cy, są in ne w ró -

żnych miej scach i mie nią się od cie nia mi
ka żde go miesz kań ca.

Nasz ho tel znaj do wał się na słyn nej pią -
tej alei, czy li tam, gdzie jest naj wię cej skle -
pów, re stau ra cji i klu bów. Tu ilość ko lo rów
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oto cze nia i mu zy ki by ła po wa la ją ca, a bli -
skość naj pięk niej sze go ich po łą cze nia, czy -
li pia sku i mo rza by ła na wy cią gnię cie rę ki.
Sam ho tel ota cza ły mo nu men tal ne pal my
ko ko so we i wie lo barw ne kwia ty. Na głów -
nej uli cy aż ro iło się od prze py chu ogni stej
czer wie ni i na mięt nej pur pu ry owia nych
błę kit ną na dzie ją i żół cią słoń ca. Re stau ra -
cje przy wo ły wa ły swo imi za pa cha mi i ró -
żno rod no ścią ofe ro wa nych po traw. W
ete rze uno si ła się go rą ca, mek sy kań ska mu -
zy ka, któ ra wy ry wa ła ser ce z pier si a no gi
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do tań ca. Jed nym sło wem nie po wta rzal ny
ogrom sa mych po zy tyw nych do znań.

Na szym ce lem nie by ło tyl ko po zna wa -
nie kul tu ry tu byl czej spo łecz no ści owia nej
płasz czem barw i sma ków, ale przede

wszyst kim nur ko wa nie w ce no tach. Mo gła -
bym się roz pi sać na te mat ka żde go z nich z
osob na, jed nak ta kie in for ma cje prze czy ta -
cie na ła mach ka żde go prze wod ni ka, na wet
z do dat kiem mnó stwa hi sto rii. Na sza pod -

róż w głąb ce no tów by ła dla ka żde go z
osob na to tal nie in nym do świad cze niem. A
za czę ło się ono od pierw szej od pra wy w
cen trum nur ko wym. Do wie dzie li śmy się, że
nur ko wa nie w ca ver nach jest bar dzo od -
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mien ne od te go, któ re zna my. Tu nur ku je -
my w rząd ku, czy li je den za dru gim, w gru -
pie nie więk szej niż czte rech nur ków za
prze wod ni kiem. Bar dzo wa żnym aspek tem
jest do bra pły wal ność, aby nie znisz czyć
tak cen nych i pięk nych dzie dzictw na tu ry.
Zaw sze mu si my mieć la tar ki, któ re są włą -

czo ne od sa me go po cząt ku. Pły wa my bar -
dzo wol no i ko mu ni ku je my się mię dzy so -
bą przy uży ciu świa tła w spo sób wcze śniej
omó wio ny. I ostat nia za sa da zwią za na z za -
pa sem po wie trza, czy li za sa da 1/3. Nie cze -
ka my jak w nur ko wa niu w prze strze niach
otwar tych do 100 BAR, tyl ko za raz po zu ży -

ciu 1/3 da je my znak i wte dy prze wod nik
za czy na wra cać. Jest to po dyk to wa ne
przede wszyst kim za cho wa niem bez pie -
czeń stwa.

Oczy wi ście za sa dy sto su je my za wsze,
jed nak wcho dzi my do ce no tów, bo są pięk -
ne, ta jem ni cze i przy cią ga ją swo ją mi stycz -
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no ścią. Nie po wta rzal na gra świa teł, wręcz
po je dyn cze pro mie nie słoń ca wpa da ją ce go
przez ma łe szcze li ny. Mo nu men tal ne ko -
rze nie drzew i palm pi ją ce wo dę głę bo ko
ukry tą w zie mi oraz ko na ry zwi sa ją ce ze
skał. Te wi do ki spra wia ją, że czło wiek czu -
je się jak by był na pla nie fil mu scien ce fic -
tion i na gle przed ocza mi po ja wia ją się

jed ne z naj pięk niej szych zja wisk przy ro dy,
czy li sta lak ty ty, sta lag mi ty i sta la gna ty. Ich
pan te onicz ność po tra fi przy tłu mić ca ły wi -
docz ny kra jo braz, przez co wy da ją się jesz -
cze bar dziej ma je sta tycz ne.

Do więk szo ści ce no tów trze ba do je chać
prze do sta jąc się dość głę bo ko w gę sty las,
za miesz ka ły przez wie le dzi kich zwie rząt,

prze wa żnie przez igu any, któ re czę sto od -
wie dza ły nur ków. Ota cza ją cy ce no ty kra jo -
braz jest jak by pre lu dium do te go, co
znaj du je się ni żej. For ma cje ro ślin no ści i
gle by ma ją swo je od zwier cie dle nie w ścia -
nach ce no tów, któ re pod wpły wem cza su
po ru sza ją się w wie lu ró żnych kie run kach.
Ma to wpływ na ro ślin ność i ukształ to wa nie
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te re nu, któ ry w więk szo ści jest wła sno ścią
pry wat ną. Dla te go przy ka żdym ce no cie
jest za ple cze przy sto so wa ne do po trzeb
nur ku ją cych tu ry stów. Ca ła in fra struk tu ra
wo kół jest bar dzo przy ja zna, mo żna tam

sko rzy stać z to a let, skle pów z pa miąt ka mi i
na po ja mi, wszyst ko to funk cjo nu je w zgo -
dzie z ota cza ją cą na tu rą.

Mie li śmy przy jem ność być w sied miu ró -
żnych ce no tach i ka żdy z nich był pięk niej -

szy od na stęp ne go. Jed ne by ły pra wie
otwar te, peł ne świa tła, ryb i ro ślin no ści. In -
ne otwie ra ły rą bek ta jem ni cy w po sta ci ma -
łych okien na pro mie nie sło necz ne, a
jesz cze in ne by ły do stęp ne tyl ko dla świa tła
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la ta rek. Przed ka żdym wej ściem pod wo dę
ser ce ro bi ło kil ka szyb szych ru chów, a po -
ziom ad re na li ny wska ki wał o kil ka szcze bli
wy żej. Pierw sze za nu rze nie gło wy, sze ro ko
otwar te ze zdu mie nia oczy, re ak cja źre nic

bez cen na i jesz cze szyb sze unie sie nie gło -
wy, aby jak naj prę dzej po dzie lić się tym
nie po wta rzal nym wra że niem i wi do kiem.
Wo da czy sta jak łza, wi docz ność do ostat -
nie go pro mie nia la tar ki i po czu cie, że jest

się ta kim ma łym we wszech świe cie po wo -
du je chęć wej ścia tam jesz cze i jesz cze raz.

Ju ka tan sły nie z ce no tów, jak i z za byt -
ków Ma jów. W wol ne po po łu dnia uda ło
nam się od wie dzić mię dzy in ny mi Tu lum,
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Co be i słyn ną Chi Chen – It za. Ko lej na fa la
do znań obej mu ją cych du szę na wie ki sta -
no wi tyl ko o tym, że jest to kraj god ny po -
le ce nia i ko niecz nie trze ba tu wró cić.
Do ty ka jąc mu rów ma ją cych swo ją świet -

ność w X wie ku na szej ery, mo żna po czuć
na skó rze prze pły wy elek trycz nej ener gii.
Nic tak nie od zwier cie dli wi do ku owych
po mni ków hi sto rii, jak do świad cze nie te go,
co my.

Mi mo dość ści słe go gra fi ku, pod czas po -
by tu w kra inie Ma jów uda ło nam się spę -
dzić kil ka chwil na prze pięk nej pla ży w
Playa del Car men. Nie wiel kość, ani wspa -
nia ły za pach mo rza był istot ny, tyl ko jej do -
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tyk... Sta wia jąc sto pę na pia sku mia ło się
uczu cie do ty ku mą ki, jak by de li kat na bry za
pu cha tych pie rzy ma so wa ła sto py cie płem i
mi ło ścią. Chęć po ło że nia się na tej ma gicz -
nej po dusz ce by ła sil niej sza od kon se kwen -
cji czysz cze nia się z mi lio na ma leń kich
zia re nek pia sku.

Był to je den z nie sa mo wi tych w do zna -
nia wy jaz dów, ja kie or ga ni zo wa li śmy i po -
wiem szcze rze, że nie mo gę się do cze kać
na stęp ne go ra zu. 

Po le cam Ju ka tan w Mek sy ku ka żde mu,
kto ce ni do brą kuch nię, barw ne i mu zycz -
nie pięk ne oko li ce za la ne przy ja zny mi

ludź mi oraz kry sta licz nie czy stą wo dę w
ma je sta tycz nych ce no tach. Dzię ku ję
wszyst kim uczest ni kom wy jaz du za wspa -
nia łe spę dzo ny czas i świet ną at mos fe rę. 

Do zo ba cze nia na na stęp nej wy pra wie.

Ewa Dru cis



http://www.dziecisos.org
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Zno wu, po la tach, wró ci li śmy do
Chor wa cji, cho ciaż tym ra zem nie
że glar sko, tyl ko nur ko wo. Nur ko wa nie
ma to do sie bie, że nie po zo sta wia
zbyt wie le cza su na nic in ne go Nie -
mniej jed nak uda ło nam się zaj rzeć
w kil ka za kąt ków wy spy Vis, na któ -
rej go ści li śmy.

Wy spa Vis by ła ba zą woj sko wą. Do pie ro
w 1989 ro ku zo stał znie sio ny za kaz wjaz -
du na nią dla ob co kra jow ców. Od ra zu też
sta ła się atrak cją tu ry stycz ną. Nie co po bu -
dza ją cą wy obraź nię, bo po dob no mo żna na
wy spie zna leźć jesz cze nie ozna ko wa ne mi -
ny (ostat ni wy buch miał miej sce w 2005 ro -
ku!). Miej sco wi zaj mu ją się głów nie
ry bo łów stwem i wi no bra niem, dy na micz nie

Nurkowanie na Vis
dla nurków rekreacyjnych
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roz wi ja się ta kże tu ry sty ka.
Miesz ka li śmy w mia stecz ku Vis – tu taj

przy pły wa prom ze Spli tu, tu taj też mie ści -
ła się na sza ba za nur ko wa Na uti ca. Ni by

nie du że mia stecz ko, ale roz cią gnię te
wzdłuż za to ki na po nad trzy ki lo me try, by -
ło gdzie spa ce ro wać. Po dru giej stro nie wy -
spy, też nad za to ką, umiej sco wi ła się

Ko miža. Prze jazd mię dzy mia sta mi trwa ja -
kieś 10 mi nut, ale pro wa dzi przez wy so kie
gó ry po środ ku wy spy. We wzgó rzach mo -
żna zna leźć po zo sta ło ści woj sko wych tu ne -

Vis, port
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li czy schro nów. Od wie dzi li śmy też jed ną
z win nic, ale aku rat trwa ło wi no bra nie.

Vis jest peł na pięk nych wi do ków, a ta kże

na praw dę do brze kar mią cych knaj pek. I,
oczy wi ście, ko tów. Bo co to za wy spa bez
ko tów?

Po dzi wia jąc oko licz ne atrak cje, swo ją
uwa gę sku pi li śmy jed nak głów nie na tym,
co kry ją wo dy Ad ria ty ku.

Vis – półwysep z cmentarzem
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Pod wod ne ja ski nie i gro ty, fan ta zyj ne for -
my skal ne, szcze li ny; śli ma ki na go skrzel ne,
mu re ny, ośmior ni ce; wresz cie wra ki stat -
ków, sa mo lo tów i am fo ry – tak wy glą da

świat wo kół chor wac kiej wy spy Vis. Ulo ko -
wa ła się tam ba za Na uti ca, któ rą wraz z
Cen trum Nur ko wym Nur ker si od wie dzi li -
śmy pod ko niec wrze śnia.

Na Vis mo żna do stać się pro mem Ja dro -
lin ji, od pły wa ją cym ze Spli tu dwa ra zy
dzien nie. Rejs trwa dwie i pół go dzi ny, bi -
let dla oso by do ro słej kosz tu je 45 kun. Vis

Komiža – port
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jest ma łą wy spą, jej po wierzch nia to rap tem
nie ca łe 90 km2 (po nad pięć ra zy mniej sza
od War sza wy). Dla cze go war to ją od wie -
dzić bę dąc nur kiem re kre acyj nym?

Mo żna od nieść wra że nie, że wy jaz dy nur -
ko we na Vis prze zna czo ne są głów nie dla
nur ków tech nicz nych, czy li, si łą rze czy, bar -
dziej za awan so wa nych. Do stęp ne są opi sy

licz nych wra ków le żą cych na ty le głę bo ko,
że aby je bez piecz nie od wie dzić, trze ba
mieć spe cja li stycz ne wy szko le nie oraz do -
sto so wa ny do głę bo kich nur ko wań sprzęt.
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Ale nie mar tw cie się! Wie le atrak cji do -
stęp nych jest już dla po cząt ku ją cych nur -
ków (po ziom OWD lub rów no wa żny),
choć znacz nie więk szą sa tys fak cję z wy jaz -
du bę dą mia ły oso by prze szko lo ne do nur -

ko wań do głę bo ko ści co naj mniej 30 me -
trów (np. sto pień AOWD). To dla nich w
prze wa ża ją cej mie rze na pi sa li śmy ten tekst.

Do kil ku głęb szych wra ków bę dą mo gły
zaj rzeć oso by le gi ty mu ją ce się cer ty fi ka tem

„de ep di ver” (to mo że być wy móg for mal -
ny), a i nie co więk sze do świad cze nie nur -
ko we bę dzie wska za ne, bo nur ko wa nia
ta kie bę dą już za ha czać o li mit obo wiąz ko -
wej de kom pre sji. A wię cej głęb szych wra -

Nurkowanie na wyspie Vis nie zawsze stoi na głowie
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ków… No cóż, ich zdję cia i opi sy z pew -
no ścią mo gą sta no wić mo ty wa cję do dal -
szych szko leń nur ko wych.

Ale my – re kre acyj ni – nie mar tw my się.
Ma my do dys po zy cji co naj mniej dwa bar -

dzo cie ka we du że wra ki i du żo pod wod ne go
ży cia: śli macz ki, ryb ki, mu re ny, skor pe ny,
kre wet ki, ma łże, ośmior ni ce… Są też cie ka -
we for my skal ne, gro ty, ka nio ny oraz śla dy
hi sto rii an tycz nej. Dla ka żde go coś mi łe go.

Na sze miej sca nur ko we wo kół wy spy VIS
Port Vis – pierw sze nur ko wa nie
Jak to na ta kich wy jaz dach by wa, pierw -

sze nur ko wa nie jest roz ru cho we. Spraw dza -
my sprzęt i wy wa że nie. Dla te go jest to

Mapa miejsc nurkowych wokół wyspy Vis na ścianie w bazie Nautica. Nie da się ukryć, że jest atrakcyjna i pomaga nam orientować się w geografii.
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nur ko wa nie z brze gu, tuż przy ba zie, prak -
tycz nie z pla ży, nie da le ko por tu, a mak sy -
mal na głę bo kość to 12 me trów. Wi zu ra ta ka
so bie, pod wo dą spo tka li śmy ogrom ne pio -
no wo sto ją ce ma łże i… wiel kie pu ste musz -

le po śli ma kach oraz chy ba po zo sta ło ści po
sta rym por cie – ja kieś be to no we kon struk -
cje.

Wy spa Host – am fo ry
To na sze pierw sze nur ko wa nie z ło dzi.

Pod wo dą spo tka li śmy rzym skie am fo ry, po -
cho dzą ce z II wie ku p.n.e. Ro bią wra że nie.
Głów nie są po tłu czo ne, ale jest kil ka nie -
znisz czo nych. Po za ni mi spo ty ka my ukwia -
ły, ryb ki i roz gwiaz dy.



Nuras.info 2/2018

32

Pod czas te go nur ko wa nia osią ga my 30
me trów i od tej po ry bę dzie to ty po wa mak -
sy mal na głę bo kość nur ko wań na szej gru py.
In na gru pa re ali zo wa ła od dziel ny plan i ro -

bi ła nur ko wa nia do 18 me trów. Oni też
mie li co oglą dać.

Ma li i Ve li ki Vo lić, Kra va
Nie da le ko sie bie po ło żo ne wy sep ki z la -

tar nia mi: zie lo ną i czer wo ną. Przy czer wo -
nej la tar ni spo tka li śmy ko lej ne am fo ry, tym
ra zem po dob no grec kie. Przy zie lo nej la tar -
ni by ło mnó stwo pięk nych gor go nii. Przy
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tych ścian kach mo żna spę dzić mnó stwo
cza su, oglą da jąc pod wod ne ży cie.

Wrak pa row ca Vas si lios T
Vas si lios T to grec ki sta tek to wa ro wy, wy -

bu do wa ny w 1920 ro ku. Za to nął w 1939
ro ku w trak cie pod ró ży z An glii do We ne cji
z ła dun kiem wę gla. Vas si lios T wpadł na
ska łę w po bli żu wy spy Vis praw do po dob -

nie wsku tek błę du na wi ga cyj ne go. Sta tek
miał bli sko 100 me trów dłu go ści, ma my
więc tu ka wał wra ku do oglą da nia. Le ży na
bo ku, na głę bo ko ści od 21 do 55 me trów.

Vassilios T
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Wrak pa row ca Te ti
Pa ro wiec Te ti był mniej szy niż Vas si lios

T, miał 72 me try dłu go ści. Wy bu do wa no go

w 1883 ro ku, za to nął (praw do po dob nie
wsku tek błę du na wi ga cyj ne go) w 1930 ro -
ku. Prze wo ził kost kę bru ko wą, któ rej reszt -

ki mo żna zo ba czyć w je go ła dow niach. Le -
ży na głę bo ko ści 11-36 me trów, więc jest
do stęp ny dla po cząt ku ją cych nur ków.

Biorę ster i trzymam kurs na wiatr… a nie, to nie ta bajka 
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Atrak cją wra ku jest pięk ne, nie znisz czo ne
ko ło ste ro we, a ta kże za miesz ku ją ce wrak
ry by – głów nie mu re ny i skor pe ny. My tra -

fi li śmy na Te tim na dość sil ny prąd i du że
za fa lo wa nie.

Po ke mon Ca ve

Jak sa ma na zwa wska zu je, za pra sza my
do ja ski ni. Wej ście do niej jest usy tu owa ne
na głę bo ko ści 20 me trów. W środ ku ru mo -

Doskonale zachowane koło sterowe stanowi nie lada atrakcję
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wi sko gła zów i ży cie ja ski nio we: skor pe ny,
kra by. Ład ne, ła twe nur ko wa nie.

No va Pošta
Pięk nie ufor mo wa ne ska ły, za chę ca ją ce

do pod wod nych spa ce rów. Ma my tu i ko -
ry ta rze, i sio dło, i gro tę, i tu nel. Du żo atrak -
cji skal nych, do te go pięk ne łącz ki peł ne
ży cia. Jed no z cie kaw szych nur ko wań.

Bom bo wiec B -24 „Tul sa me ri can”
Wrak sa mo lo tu z II woj ny świa to wej z

cie ka wą, choć dość smut no za koń czo ną hi -
sto rią. Ostat ni z wy pro du ko wa nych w za -
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kła dach w Tul sa w USA „Li be ra to rów” nie
zo stał by do koń czo ny, gdy by nie wspól ny
wy si łek fi nan so wy i ro bo czy pra cow ni ków
fa bry ki i miesz kań ców mia sta – stąd mia no
„Tul sa me ri can”.

Gdy w grud niu 1944 ro ku wra cał cię żko
uszko dzo ny z mi sji bom bo wej nad Niem cy

(obec ne te ry to rium Pol ski), nie zdo łał awa -
ryj nie wy lą do wać na lot ni sku na Vis i roz bił
się o po wierzch nię mo rza już bli sko wy spy.
Trzy oso by z za ło gi zgi nę ły, na to miast po -
zo sta ła sió dem ka zdo ła ła się ura to wać. Sa -
mo lot, prze ła ma ny na dwie czę ści, spo czął
na głę bo ko ści 40 me trów.

Dzię ki pro wa dzo nym nie daw no pra com
ar che olo gicz nym wrak zo stał de fac to „po -
sprzą ta ny”, od sło nię te zo sta ły nie któ re je go
czę ści i ele men ty wy po sa że nia, np. amu ni -
cja. Bar dzo cha rak te ry stycz ne ele men ty –
do brze za cho wa ne śmi gło i ster czą ce ku
nie bu le we pod wo zie – spra wia ją, że ten

Okolice Pokemon Cave
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wrak trud no po my lić z ja kim kol wiek in -
nym. „Tul sa me ri can” jest do stęp ny dla nur -
ków re kre acyj nych ze spe cja li za cją głę bo ką

(tzw. „de ep”), choć od po wied nio mo żna się
nim na cie szyć do pie ro pod czas nur ko wań
tech nicz nych.

Pla nu jąc nur ko wa nie na B -24 war to pa -
mię tać, że mo że nas cze kać dość dłu gie
pły nię cie przy dnie od li ny opu sto wej do

Groty, tunele, korytarze – tam jest pięknie!



Nuras.info 2/2018

39

wra ku, być mo że pod wy czu wal ny prąd.
Pod czas nur ko wań bez de kom pre syj nych
spę dzi my na wra ku rap tem kil ka mi nut. Pod
ko niec cze ka nas przy sta nek bez pie czeń -

stwa przy ob wie szo nej nur ka mi jak wi no -
gro na mi opu stów ce. A je śli boi wra ku z ja -
kichś po wo dów nie bę dzie al bo bę dzie
rzu co na w złym miej scu, to gro zi nam, że

sa mo lo tu nie uj rzy my wca le. Mi mo to zde -
cy do wa nie war to wy brać się na B -24!

Wy spa Gre ben – ka nion
Ka nion opa da ją cy do 20 me trów. Moc

B- 24 Liberator “Tulsamerican” jest bardzo fotogenicznym wrakiem
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ży ją tek, do bra wi zu ra, do sko na łe miej sce
dla po cząt ku ją cych. Pięk ne gor go nie. 

Na ko niec nur ko wa nia za li czy li śmy ja -
ski nię.

Pločica
Ład ne skał ki i du żo pod wod ne go ży cia.

Na szą uwa gę jak za wsze zwra ca cie kaw ska
mu re na.

Wy jazd nur ko wy na Vis to grat ka nie tyl -
ko dla nur ków tech nicz nych, ale i dla re kre -
acyj nych o ró żnych po zio mach wy szko le-
nia. Dzię ki po dzia ło wi na co naj mniej trzy

gru py, ka żdy nu rek z na szej eki py mógł
zna leźć coś dla sie bie.

Dla te go Vis mo że my z czy stym su mie -
niem po le cić wszyst kim nur ku ją cym.

Be ata Ci szew ska psy che, Marcin Wilk

Część dziobowa B- 24 leży “na plecach” na 40 metrach. Do części ogonowej trzeba by płynąć dalej.
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http://www.bestdivers.pl
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Jest ta ki okres w cią gu ro ku, że
zwy kle ob le ga ne nur ko wi ska pu sto -
sze ją, pian kow cy cho wa ją się w cie -
płych ką tach swo ich do mów, część
baz nur ko wych za wie sza na drzwiach
kart ki „za mknię te do na stęp ne go se -
zo nu” i świat ro bi się na gle ci chy,
sza ry. 

Z cze lu ści swo ich bez piecz nych do -
mostw wy chy la ją się je dy nie nie licz ni od -
wa żni. Po sia da cze cię żkie go sprzę tu –
po nu rzy su cha row cy o sro gich spoj rze niach
opa no wu ją nie licz ne funk cjo nu ją ce ba zy
nur ko we i gra su ją po ulu bio nych nur ko wi -
skach. Pian kow cy w tym cza sie co naj wy żej
prze sia da ją się do swo ich kom pu te rów,
prze szu ku jąc ofer ty za gra nicz nych wy jaz -
dów i od la tu ją na zi mę do cie płych kra jów.

Nurkowy Festiwal Mocy 2017
Lato w zimie
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Spo ra część nur ków w tym okre sie hi ber nu -
je zbie ra jąc si ły na no wy se zon, po świę ca -
jąc ten czas na re ge ne ra cję sprzę tu,
ewen tu al nie je go ulep sza nie. Dni ro bią się
co raz krót sze, chłod niej sze i zde cy do wa nie

mniej przy jem ne. Za ni ka zja wi sko ter mo kli -
ny, wo da za czy na od stra szać swo ją tem pe -
ra tu rą na wet tych wy trwa łych. Nad cho dzi
zi ma, pierw sze śnie gi, pierw sze lo dy. Pod -
wod ne ży cie ukry wa się w głę biach zbior ni -

ków wod nych, za pa da w stan le tar gu cze -
ka jąc na po wrót cie płych dni. Na słoń ce.
Wte dy, w epi cen trum tej nie przy jem nej au -
ry, w środ ku zi mo wej no cy nie bo roz świe -
tla się ośle pia ją cym bla skiem. Je że li gdzieś
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w po bli żu sa mot ne go ośrod ka wcza so we go
„Ne mo” w Kul ce krę cą się ja kieś zwie rzę -
ta, to na wi dok mi go czą cych świa teł ucie -
ka ją w po pło chu w głąb la sów ota cza ją cych
ośro dek sze ro kim ho ry zon tem. Z bu dyn ków
wy cho dzą nur ko wie ob wie sze ni włą czo ny -
mi świa tła mi, któ re obi ja jąc się i huś ta jąc na
za cze pach upo dab nia ją swo ich wła ści cie li
do ko smicz nych istot z fan ta stycz nych opo -
wie ści. Trzy ko ły szą ce się syl wet ki ma sze ru -
ją po wo li i nie zdar nie w stro nę wo dy.
Ga da jąc, chi cho cząc do pi na ją płe twy, po -
pra wia ją ma ski. Oma wia ją plan noc ne go
nur ko wa nia, jesz cze od wra ca ją się w stro nę
lą du i uśmie cha ją do ostat nich zdjęć wy ko -
na nych przez to wa rzy szą ce go im fo to gra fa.
Po chwi li pro mie nie la ta rek za ła mu ją się
pod wpły wem zmia ny gę sto ści prze ci na nej
ma te rii i roz mi go ta ne świa tła zni ka ją pod
wo dą. Milk ną gło sy, sły chać jesz cze gul go -
ta nie bą bli po wie trza na po wierzch ni wo dy
i po nur kach po zo sta je tyl ko nie wy raź ny
ślad na ta fli. Jesz cze czerń to ni roz ja śnia ją
chwi lo we prze bły ski nur ko wych świa teł
wy do by wa ją ce się z głę bin. Jesz cze mo -
ment i śla du po nur kach nie ma.

Trwa Nur ko wy Fe sti wal Mo cy. Jest
pierw szy week end grud nia dwa ty sią ce sie -
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dem na ste go ro ku. W ten spe cjal ny week end
po pu lar ny wśród nur ków ośro dek wy po -
czyn ko wy „Ne mo” w Kul ce sta je się po ko -
lei miej scem in te gra cji nur ko wej bra ci,
po li go nem do świad czal nym, cen trum te sto -
wym, sa lą kon fe ren cyj ną i pa ne lem dys ku -
syj nym. Na miej scu spo ty ka ją się
klu bo wi cze kil ku war szaw skich cen trów
nur ko wych i nur ko wie z in nych re gio nów

Pol ski – głów nie z Ma zur. W to szcze gól ne
miej sce, w ten szcze gól ny okres przy cią ga
ich kil ka po wo dów. Po pierw sze jest mo żli -
wość prze te sto wa nia kon kret ne go sprzę tu
nur ko we go – ocie pla czy, ska fan drów i sys -
te mów grzew czych San ti. Na miej scu jest
re pre zen tant San ti, Ku ba Ja no wicz. Do ra -
dza, po ma ga skon fi gu ro wać ze staw, wspie -
ra wie dzą za in te re so wa nych. Po dru gie –
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po szu ki wa cze moc ne go oświe tle nia i kon -
kret nych za sob ni ków aku mu la to ro wych
mo gą za głę bić się w ca łej pa le cie sprzę tu,
głów nie z ofer ty fir my Am mo ni te. Po trze -
cie – Piotr Pió re wicz z Gdyń skie go Cen trum
Tech ni ki Nur ko wej pre zen tu je i po zwa la
spraw dzić w wo dzie naj now sze sku te ry fir -

my Su ex XJoy z se rii VR. Po czwar te – mo -
żna po słu chać kil ku cie ka wych pre lek cji.
Mi chał Ko sut opo wia da o ra tow nic twie nur -
ko wym, Ka mil Ja ku za Ja czyń ski przy bli ża
war szaw skie nur ko wi ska i wy da rze nia, Ku -
ba Ja no wicz z Pio trem Pió re wi czem od by -
wa ją bar dzo cie ka wą dys ku sję mo de ro wa-

ną przez spe cja li stę w tej dzie dzi nie, Ka mi -
la Ja ku zę Ja czyń skie go. Jesz cze skrom ny au -
tor ni niej sze go ar ty ku łu opo wia da o swo jej
fan ta stycz nej wy pra wie do grec kiej Ke fa lo -
nii. To jesz cze nie ko niec, po nie waż pre le -
gen ci i dys ku tan ci ni gdzie nie zni ka ją po
za koń cze niu swo ich obo wiąz ków. Po zo sta -
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ją z uczest ni ka mi im pre zy przez ca ły week -
end i chęt nie bio rą udział w mniej ofi cjal -
nych dys ku sjach. Mo żna na wet umó wić się
z ni mi na nur ka. A do te go wszyst ko, co jest
spe cjal no ścią Kul ki: do mo wa at mos fe ra
przy dzia ła ją cym jak miód na du szę ko min -
ku, mo żli wość wsko cze nia do ba ni, re se tu -

ją ce zwo je mó zgo we chwi le ode rwa nia od
cy wi li za cji, no i wspa nia ła go ścin ność go -
spo da rzy jest jak zwy kle war ta wspo mnie -
nia. To czy ni wła śnie tę im pre zę czymś nad
wy raz przy jem nym. Dzię ki wła śnie tym
skład ni kom Fe sti wal jest ta kim je dy nym let -
nim week en dem po śród zi my, fan ta stycz ną

oka zją do roz grza nia swo jej nur ko wej du -
szy i prze ży cia uda ne go nur ko we go wy jaz -
du, choć wca le nikt nie mó wi, że
nur ko wa nie w trak cie te go week en du jest
obo wiąz ko we.

Fe sti wal Mo cy to ani ty po we bra nżo we
tar gi, ani de mo day sy czy kon fe ren cja. Jest
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to bar dziej wy da rze nie in te gru ją ce i ak ty wi -
zu ją ce nur ków. Dla te go wła śnie ostat nia
edy cja przy nio sła bar dzo przy jem ne efek ty
w po sta ci nie zwy kle sa tys fak cjo nu ją cej fre -
kwen cji go ści. Am bi cją twór ców, w tym ta -
kże mo ją, jest suk ce syw ne po więk sza nie

im pre zy, tak by przy ko lej nej edy cji móc
mie rzyć się z ta ki mi pro ble ma mi jak koń -
czą ce się miej sca noc le go we w oko li cy. W
ze szłym ro ku nie tyl ko za pra sza li śmy po je -
dyn czych, sa mo dziel nych nur ków, ale rów -
nież kon kret ne klu by i szko ły z War sza wy.

Przy oka zji naj bli ższej edy cji bę dzie my za -
pra szać ko lej ne cen tra, nie ogra ni cza jąc się
je dy nie do sto li cy. Jed nak niech to ni ko go
nie prze stra szy, wciąż za le ży nam na utrzy -
ma niu swo bod nej, nie zo bo wią zu ją cej at -
mos fe ry bar dziej ka me ral ne go wy da rze nia.



Nuras.info 2/2018

49

To, nad czym te raz bę dzie my pra co wać, to
suk ce syw ne roz bu do wa nie czę ści zwią za -
nej z pre zen ta cja mi i wy stą pie nia mi. Bar -
dzo faj nie spraw dzi ła się for mu ła pa ne lu
dys ku syj ne go. Te ma tem pierw szej edy cji
by ły sys te my grzew cze i kwe stia czy ma ją

one sens w nur ko wa niu re kre acyj nym. To,
że wy szło tak eks tra, to du ża za słu ga Ka mi -
la Ja czyń skie go, któ ry za wo do wo pro wa dzi
ta kie im pre zy. For mu ła na pew no bę dzie
roz wi ja na. Ko lej ni cie ka wi pre le gen ci z in -
te re su ją cy mi opo wie ścia mi to już pod sta wa

ta kich im prez. Do te go war to jesz cze do -
rzu cić szer szą ofer tę sprzę tu do te sto wa nia.
Klu czem jed nak ma być tu taj do stęp ność
au to rów, przed sta wi cie li lub lu dzi mo gą -
cych wes przeć te stu ją cych swo ją wie dzą na
te mat udo stęp nia ne go sprzę tu. Te sty nie
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ma ją być je dy nie su chym spraw dze niem –
weź na jed ne go nur ka i zo bacz ja kie to faj -
ne. W Kul ce te stu ją cy nu rek ma mieć mo żli -
wość po zna nia da nej rze czy od pod szew ki,
a naj le piej, by sam au tor da ne go roz wią za -
nia mógł o nim sze rzej opo wie dzieć.

Go ści fe sti wa lo wych wi ta li śmy już w pią -
tek, zna ko mi ta więk szość uczest ni ków po -
ja wia ła się już w piąt ko wy wie czór.
Zje żdża li się do pół no cy, do łą cza li do to -
czo nych już w ku lu arach roz mów, re lak so -
wa li się przy ko min ku lub przy sto le

bi lar do wym. Roz mo wy trwa ły do pół no cy,
a na wet ciut kę dłu żej, jed nak w koń cu
wszy scy się pod da li i uda li się na spo czy -
nek, by na stęp ne go dnia, za raz po śnia da -
niu, móc ru szyć pod wo dę. I wła śnie w tym
mo men cie roz po czy na ła się część te sto wa -
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nia sprzę tu. Na za in te re so wa nych cze ka ły
go to we kom plet ne sys te my grzew cze, po -
ma ga li śmy w prze pro wa dza niu prze wo -
dów, przy prze kła da niu ter mo ko nek to rów i
za wo rów. Do te go lam py Am mo ni te,
zwłasz cza naj now szy He lios, ca ły czas

prze cho dzi ły z rąk do rąk pod wod nych te -
ste rów. W wo dzie też już cze kał Piotr Pió -
re wicz z CTN Gdy nia ze swo imi sku te ra mi.
Tak więc przed po łu dnie szyb ko mi nę ło, na -
sta ła po ra obia du. Oczy wi ście nie wszyst -
kim spie szy ło się na po si łek, spo ra część

lu dzi wy ko ny wa ła ko lej ne nur ko wa nia, ale
głów na część te stów te go dnia do bie gła
koń ca, a my przy go to wy wa li śmy już część
pre lek cyj ną, któ ra ru szy ła chwi lę po obie -
dzie. Chęt nych do wy słu cha nia ró żnych
opo wie ści nie bra ko wa ło, zwłasz cza że ten
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blok roz po czął Mi chał Ko sut, któ ry na pro -
wa dze niu wy kła dów zjadł zę by i po dej rze -
wam, że był by w sta nie w spo sób
zaj mu ją cy opo wia dać na wet o wła ści wo -
ściach be to nu. Po je go pre lek cji, do ty czą -
cej ak cji ra tow ni czych w trak cie
nur ko wa nia, na sce nę wszedł Ka mil Ja ku za
Ja czyń ski z opo wie ścią o pod war szaw skich
nur ko wi skach i ak cjach Gru py Eks plo ru ją -
cej Pod war szaw skie Nur ko wi ska. Ka mil też
jest zwie rzę ciem es tra do wym i spraw nie
pro wa dzi swo je pre zen ta cje nie po zwa la jąc
nu dzić się pu blicz no ści. Po nim ja pró bo -
wa łem pod trzy mać ener gię słu cha czy opo -
wia da jąc o mo ich nur ko wa niach na
grec kiej Ke fa lo nii, zwłasz cza o nie zwy kłym
je zio rze z ja ski nią Ka ra vo mi los i o sen sa cyj -
nej hi sto rii ura to wa nia się je dy ne go ma ry -
na rza z za to pio nej u wy brze ży Ke fa lo nii
ło dzi pod wod nej „Per se usz”. Po tym wy kła -
dzie mie li śmy przy jem ność ogło sić li stę
zwy cięz ców kon kur su NFM, któ rzy otrzy -
ma li ró żne upo min ki – war to wspo mnieć o
wspa nia łych ka len da rzach ze zdję cia mi au -
tor stwa Ire ny Stan gier skiej, któ ry mi ob da ro -
wa ła nas au tor ka. W pu li na gród zna la zły
się ta kże już le gen dar ne, żół te oku la ry PA -
DI, mask stra py neo pre no we od CTN Gdy -
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nia i in ne drob ne upo min ki od spon so rów
fe sti wa lu.

Po krót kiej prze rwie na sce nę wkro czył
Ku ba Ja no wicz z San ti i w kil ku kon kret -
nych zda niach od krył przed na mi ta jem ni -
ce sys te mów grzew czych, opo wie dział o
ich ewo lu cji. Zwró cił uwa gę na kil ka szcze -
gó łów do ty czą cych do bo ru ele men tów i
pra wi dło wej kon fi gu ra cji. Był to wstęp do
ostat nie go wa żne go punk tu ofi cjal nej czę -
ści fe sti wa lu – głos po Ku bie prze jął Ka mil
Ja ku za Ja czyń ski i wziął na spyt ki Ku bę i
Pio tra Pió re wi cza, któ rzy sta ra li się od po -
wie dzieć na py ta nie, czy sys te my grzew cze
ma ją sens w nur ko wa niu re kre acyj nym.
Dys ku sja wy szła ka pi tal nie i aż żal by ło
koń czyć tę część, jed nak nad szedł czas ko -
la cji a po tem już tej mniej ofi cjal nej czę ści
fe sti wa lu – wie czo ru in te gra cyj ne go. Kil ku
uczest ni ków nie pla no wa ło jed nak przej -
ścia od ra zu w tryb noc ny, zna leź li się chęt -
ni na noc ne go nur ka. To wła śnie oni
ob wie sze ni du żą ilo ścią te sto wych la ta rek
bac ku po wych znik nę li w trój kę pod wo dą.

W nie dzie lę ci, któ rzy nie prze sa dzi li z
po sie dze niem do wcze snych go dzin po ran -
nych, mo gli za raz po śnia da niu udać się do
wo dy na ko lej ne se sje te sto wa nia sprzę tu,
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jed nak to już w za sa dzie był ko niec czę ści
ofi cjal nej week en du. Za raz po obie dzie go -
ście za czę li się tłum nie roz je żdżać do do -
mów. Gdzieś wła śnie w tym mo men cie
po zo sta łe nie do bit ki noc nych wo jow ni ków

wy chy nę ły ze swo ich po koi i po czła pa ły
spraw dzić, czy zo sta ło coś z obia du. Dla
nas jed nak to był już ko niec im pre zy i za raz
po spa ko wa niu do au ta po że gna li śmy się z
po zo sta ły mi na miej scu go ść mi, po dzię ko -

wa li śmy go rą co go spo da rzom i ru szy li śmy
w dro gę po wrot ną.

Kto był, ten wie, że wy da rze nie by ło war -
te wy rwa nia się z cie pła do mo we go ogni -
ska i do sta nia się w pra wie bez lud ne
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re gio ny la sów oka la ją cych je zio ro Łęsk. Już
te raz mo żna mieć pew ność, że nie za le żnie
od te go jak mroź na bę dzie ko lej na zi ma i
czy śnieg bę dzie ła skaw spaść, my, nur ko -
wie, ma my ko lej ny po wód, by w grud niu
nie cho wać się pod ko cem i nie sie dzieć
przed te le wi zo rem czy mo ni to rem. Mam
na dzie ję, że już te raz spo ro osób za pi su je

w swo ich ka je tach przy po mnie nie, by po -
ja wić się na ko lej nej edy cji fe sti wa lu. Mo gę
już te raz w imie niu wszyst kich au to rów im -
pre zy za pew nić, że Fe sti wal po wró ci w ko -
lej nym wy da niu w tym ro ku. Roz mo wy z
ewen tu al ny mi go ść mi spe cjal ny mi i do -
staw ca mi sprzę tu już trwa ją. Bądź cie czuj -
ni i cze kaj cie na sy gna ły. A co naj wa żniej -

sze, już czuj cie się za pro sze ni. Zno wu bę -
dzie my roz świe tlać noc, grzać się su per
ocie pla cza mi i te sto wać ró żne ko smicz ne
tech no lo gie za adap to wa ne do nur ko we go
świa ta. 

Ku ba Cie ślak

ku ba@4di vers.pl

fot. Michał Bazała
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Któ re goś wie czo ru, jesz cze chy ba
wio sną 2017 ro ku, po sta no wi łem po -
je chać do Sank tu arium Mat ki Bo żej
w Me dju go rie. Z cza sem jed nak myśl
po wę dro wa ła nie co da lej… Prze cież
ja dąc aż do Bo śni i Her ce go wi ny,
war to za wi tać w miej sca nie zwy kle
rzad ko od wie dza ne przez pol skich
nur ków, np. Izvor Rje ki Ce ti ne, o
któ rym już nie gdyś pi sa łem. 

W pod róż wy bra łem się za tem z kom ple -
tem si de mo unt, że tak po wiem – na wszel -
ki wy pa dek. Prze cież nie da ro wał bym
so bie, gdy bym tra fił na pięk ne miej sce do
nur ko wa nia i mu siał bym po dzi wiać je z
brze gu. Bę dąc w Me dju go rie i pod ró żu jąc
sa mo cho dem, nie spo sób nie za uwa żyć
roz miesz czo nych wzdłuż ulic re klam za -
chwa la ją cych wła śnie ten pięk ny za ką tek
Bo śni i Her ce go wi ny, znaj du ją cy się rap tem

Nurkowanie w Bośni i Hercegowinie
Park Narodowy Krevica – Izvor Cetine
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kil ka ki lo me trów da lej. Re kla ma przed sta -
wia nie zwy kle ma low ni czy pej zaż z ka ska -
da mi wo do spa dów, pod pi sa ny – Kre vi ca.
Nie mo głem się po wstrzy mać, mu sia łem
tam za je chać – a nuż bę dzie ina czej niż w

Pli twic kich Je zio rach i jed nak uda się gdzieś
tam za nur ko wać?

Z cen trum Me dju go rie do je cha łem na
miej sce w oko ło 20 mi nut. Za par ko wa łem
na ol brzy mim pla cu, po mię dzy nie zbyt du -

żą ilo ścią aut i au to bu sów. Wi dać by ło, że
już po se zo nie, w do dat ku aku rat po go da
nie roz piesz cza ła słoń cem. Pod cho dząc do
bud ki ka sje ra, aby ku pić bi le ty, po my śla łem
so bie, że sko ro mo żna się tu ką pać, co
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wcze śniej wi dzia łem na zdję ciach, to mo że
i za nur ko wać się uda… Py tam za tem pa na
w ka sie, czy mo żna tu nur ko wać. Ja kże by -
łem zdzi wio ny, gdy ów pan w wiel ką ocho -
tą za an ga żo wał się w mój po mysł. Pod niósł
szla ban i wsiadł w swój sa mo chód, aby po -

ka zać mi, gdzie naj le piej wejść do wo dy i
gdzie mo żna zo ba czyć coś cie ka we go. Za -
praw dę nie spo dzie wa łem się aż ta kiej go -
ścin no ści i przy ja zne go po wi ta nia. Od ka sy,
gdzie stoi szla ban, do wo dy jest ja kieś 300
me trów, więc no sze nie sprzę tu nur ko we go z

par kin gu, a szcze gól nie z po wro tem, by ło by
fak tycz nie bar dzo mę czą ce, zwłasz cza że
by ło dość stro mo. Nie zwy kle sym pa tycz ny
pan po zwo lił mi jed nak wje chać au tem. By -
ło to bar dzo uprzej me. Po zje cha niu na dół,
w cza sie szyb kie go re ko ne san su, zro bi łem
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kil ka zdjęć fe no me nal ne go wi do ku. Uło ży -
łem szyb ki plan – gdzie wejść i wyjść z wo -
dy – i do dzie ła! Mu sia łem pa mię tać, że
jesz cze te go sa me go dnia cze ka mnie po -
wrót do Pol ski, a to prze cież ka wał dro gi.

Nur ko wa nie w Bo śni i Her ce go wi nie –
Izvor Ce ti ne

Park Na ro do wy Kre vi ca to, jak chwa lą się
Bo śnia cy, naj pięk niej sza lo ka li za cja na rze -
ce Tre bi żat, znaj du ją ca się oko ło trzy ki lo -

me try w dół od Vi tal ji ny w Stu den ci w po -
bli żu Lju buški. Wo do spad ten jest pod
ochro ną pań stwa, ja ko na tu ral na rzad kość.
Wo da spa da tu z wy so ko ści od 26 do 28
me trów. Kie dyś przy wo do spa dach by ły
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mły ny, dziś za pra sza bar i ście żki dy dak -
tycz ne dla co raz licz niej szych tu ry stów.

Wsze dłem do wo dy przy je dy nym z ba -
rów. Wo da spa da ją ca z kil ku na stu wo do -

spa dów two rzy coś w ro dza ju roz le wi ska i
da lej wy pły wa ko ry tem rze ki w dół, gdzie
za ja kiś czas po wsta ją ko lej ne ka ska dy. Po -
pły ną łem pod wo do spad, mi ja jąc nie zli czo -

ne ilo ści ryb, zda je się, że by ły to kle nie.
Pod wo dą spo tka łem też tu tej sze wę że, nie -
ste ty nie znam te go ga tun ku. Przez chwi lę
ob ser wo wa łem jak ry by wal czą z prą dem i
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cze ka ją, kie dy ra zem z ka ska dą wo dy spad -
nie coś do je dze nia. W naj głęb szym miej -
scu jest mo że pięć do sze ściu me trów, a w
sa mym środ ku te go za le wu pły wa nie zli -
czo na ilość ryb. Są bar dzo cie ka we świa tła

la tar ki, ale też moc no pło szy ło je po wie trze
wy dy cha ne z au to ma tu od de cho we go.
Wspi na łem się więc na wy ży ny bez de chu,
aby zro bić ja kieś faj ne uję cie ka me rą czy
zdję cie pod wod ne. Oko ło dwu dzie stu mi -

nut spę dzi łem w roz le wi sku, po czym po -
sta no wi łem spły nąć ka wa łek w dół rze ki.
Ależ tam by ło pięk nie… Dno zo sta ło
ukształ to wa ne przez by strą wo dę, wi dać
pod czas wio sen nych roz to pów w gó rach
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wo da gna tu z nie by wa łą si łą. Te raz dla od -
mia ny le ni wie pły nę ła gdzieś tam w dół. Na
dnie uwa gę zwra ca ły pięk ne ko lo nie rdest -
nic, zwa lo ne pnie i ry by pły wa ją ce pod ko -
rze nia mi drzew wra sta ją cych w rze kę. W
naj głęb szym miej scu by ło dzie więć me -

trów. To wła śnie tu zna la zły so bie miej sce
ol brzy mie dra pie żni ki zna ne też w na szych
wo dach – szczu pa ki. Po ko lej nych dwu -
dzie stu pię ciu mi nu tach nur ko wa nia w rze -
ce do tar łem do wą skie go prze wę że nia, nad
któ rym jest kład ka. Tam wy sze dłem z wo -

dy. Wo kół roz cią gał się pięk ny wi dok dzi -
kiej rze ki z za ko la mi i ka ska da mi. Ro ślin -
ność bar dziej przy po mi na ła dżun glę niż
la sy bał kań skie. Oj, zde cy do wa nie mu szę
tu wró cić. Wo da mia ła oko ło 10 me trów
przej rzy sto ści, w su chym ska fan drze nie
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zwró ci łem na wet uwa gi na tem pe ra tu rę, ale
my ślę, że mia ła ko ło 18 stop ni. Jak na po ło -
wę wrze śnia to cał kiem nie zły wy nik, bio -
rąc pod uwa gę, że jest to wo da spły wa ją ca
z gór skiej rze ki.

Wi dzia łem jesz cze śmiał ków, któ rzy
wcho dzi li do wo dy i prze do sta wa li się na
dru gi brzeg za le wu tam, gdzie są wła śnie
ka ska dy wo do spa dów. Wra ca jąc do Pol ski,
jesz cze przed gra ni cą bo śniac ko -chor wac -

ką, zno wu zu peł nie przy pad ko wo od na la -
złem pięk ne miej sce, w któ rym bar dzo
chęt nie bym za nur ko wał. Dwie czy ste rze -
ki spo ty ka ją się w jed nym punk cie two rząc
ma łe je zior ko. 

Nie ste ty nie mia łem już po wie trza w bu -
tli. Jed nak po mysł, któ ry zro dził się na wio -
snę ob ro dził w nie sa mo wi tą przy go dę,
któ rą bę dę po wta rzał jesz cze nie je den raz.
Wie le jest jesz cze ta kich miejsc  – za rów no

w Chor wa cji, Bo śni, Czar no gó rze czy Al ba -
nii – jak je zio ro Ohrid, któ re też przy pad -
kiem od kry łem w Ma ce do nii czy wy wie rzy-
sko Blue Eye w Al ba nii. Tak więc ko lej nym
ra zem rów nież nie omiesz kam po dzie lić się
wra że nia mi z miejsc, któ re wła śnie od kry -
łem.

Ru di Stan kie wicz

fot.: autor
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R 2 TEC STAGE SET

TECHNICAL DIVING EQUIPMENT

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

Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak:

wydawnictwo@nuras.info

http://www.explorer.gdynia.pl
http://www.molamolawear.com
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Z pew no ścią więk szość Czy tel ni ków
do sko na le pa mię ta kul to wy se rial pt:
„Czte rej pan cer ni i pies”. W dzi siej -
szym ar ty ku le za pro po nu ję spraw dze -
nie do nie sień do ty czą cych czoł gów
za to pio nych w zbior ni kach wo je wódz -
twa za chod nio po mor skie go. Nie jest
ich wie le, ale z pew no ścią są god ne
uwa gi. 

Je śli więc bę dzie cie gdzieś w po bli żu lub
miesz ka cie w oko li cach tych akwe nów, to
mo że war to je spraw dzić, zwłasz cza że z
ty mi wła śnie miej sca mi jest po wią za nych
spo ro fak tów hi sto rycz nych. Za nim jed nak
przyj rzy my się Szcze ci no wi i oko li cy, war -
to wspo mnieć o zna nym więk szo ści nur -
ków czoł gu z Je zio ra Ra ko we go w
Su lę ci nie, w wo je wódz twie lu bu skim. Jest
tam za to pio ny bo ha ter pierw sze go pla nu to -
po we go se ria lu „Czte rej pan cer ni i pies” –

Odkrywamy podwodne tajemnice 
w województwie zachodniopomorskim cz. 2
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czołg T -34/85, czy li Ru dy 102. Był to pierw -
szy wóz bo jo wy pro du ko wa ny w Pol sce na
ska lę ma so wą. Wra ca jąc do Je zio ra Ra ko -
we go, w któ rym ów obiekt się znaj du je –
jest to zbior nik piasz czy sty, prak tycz nie po -
zba wio ny ro ślin no ści. Do czoł gu nie spo -
sób nie tra fić, znaj du je się bo wiem na

głę bo ko ści 4,5 m. Ma wy cię tą ko mo rę sil -
ni ka, dzię ki cze mu mo żna nie tyl ko swo -
bod nie zaj rzeć do środ ka, ale rów nież do
nie go wpły nąć. To in for ma cja dla osób, któ -
re nie chcą po szu ki wać, ale ma ją ocho tę
obej rzeć ta kie za to pio ne atrak cje. Wróć my
jed nak do obiek tów znaj du ją cych się na te -

re nie wo je wódz twa za chod nio po mor skie -
go…

Pod czas krę ce nia pro gra mu „Za nu rze -
nie” do sta wa łam od wi dzów wie le cie ka -
wych in for ma cji, mię dzy in ny mi na te mat
czoł gów za to pio nych w Za chod nio po mor -
skiem. Nie ste ty więk szo ści tych do nie sień
nie mia łam mo żli wo ści spraw dzić, więc po -
zo sta wiam to ła ko mym przy gód po szu ki wa -
czom.

Pierw szym cie ka wym miej scem są oko li -
ce Gry fi na, a do kład nie je zio ro Trze mesz -
no le żą ce mię dzy miej sco wo ścia mi
Śrem sko i Cio sna. We dług oko licz nych
miesz kań ców na dnie zbior ni ka po zo sta -
wio no czołg ty pu Sher man oraz dzia ło. Być
mo że bę dzie cie świad ka mi od kry cia tych
obiek tów. Hi sto ria Gry fi na w ro ku 1945 by -
ła bar dzo burz li wa. Ro syj skie czoł gi po ja -
wia ły się na po łu dnie od Gry fi na już 5
lu te go. Do bi twy do szło w re jo nie Żó ra wek,
Pnie wa i No we go Czar no wa. Być mo że
uszko dzo ny czołg zo stał ze pchnię ty do je -
zio ra, a mo że za ła mał się pod nim lód i
wpadł do wo dy... Te go na tę chwi lę nie ste -
ty się nie do wie my.

Nie opo dal Gry fi na znaj du je się miej sco -
wość Mar wi ce, wśród jej miesz kań ców

Źró dło: Fo rum Tech ni ki Nur ko wa nia
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rów nież krą żą le gen dy o za to pio nym czoł -
gu. Nie ste ty nie wia do mo, o któ ry z dwóch
po bli skich zbior ni ków cho dzi, więc war to
zaj rzeć do obu. W hi sto rii miej sco wo ści
pró żno jed nak szu kać ja kich kol wiek wska -
zó wek.

Wy je żdża jąc z Gry fi na w stro nę Szcze ci -
na, war to bli żej przyj rzeć się rze ce o na -

zwie Pło nia. We dług po szu ki wa czy znaj du -
ją się w niej czę ści roz trza ska nych fran cu -
skich czoł gów. Mo żli we, że to praw da.
Wspól ni zna jo mi wspo mi na li, że pe wien
star szy czło wiek cho dząc z wy kry wa czem
od na lazł frag men ty tych czoł gów. Na ma -
pie za zna czy łam do kład nie, o któ re miej sce
cho dzi. To dość ob szer ny te ren do po szu -

ki wań, ale w mia rę pro sty, bo wy star czy
kie ro wać się ca ły czas pod gó rę rze ki.

Te mat czoł gów w mo ich po szu ki wa -
niach był bar dzo okro jo ny, nie bę dę tu taj
przy ta czać miejsc, któ re są z pew no ścią tyl -
ko le gen da mi. Chcia ła bym na to miast wspo -

Pło nia

Źró dło: Fo rum Tech ni ki Nur ko wa nia

Źró dło: Fo rum Tech ni ki Nur ko wa nia
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mnieć, że od ja kie goś cza su w na szym re -
gio nie ru szy ły peł ną pa rą po szu ki wa nia ar -
te fak tów, co bar dzo mnie cie szy. W
ubie głym ro ku Eki pa Je zio ra Ta jem nic od -
na la zła wrak sa mo lo tu ty pu Mig -15 na dnie
zbior ni ka Mie dwie przy Star gar dzie Szcze -
ciń skim. Jest to bar dzo po zy tyw na wia do -
mość. Wi dać, że gro no cał kiem
sym pa tycz nych osób in te re su je się hi sto rią i
ro bi to w bar dzo faj ny, pro fe sjo nal ny spo -
sób. Oby tak da lej! 

Za mie siąc po sta ram się przy bli żyć ko lej -
ne fa scy nu ją ce miej sce – pod zie mia szcze -
ciń skie , ale te bli ższe nam nur kom, bo
za la ne. Do zo ba cze nia pod wo dą!

Na ta lia Ka sow ska

Źró dło: Fo rum Tech ni ki Nur ko wa nia

http://4divers.pl/wyjazdy-2/
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Wo da by ła zim na – mia ła kil ka stop ni.
Scho dzi li pio no wo przy li nie. Na głę bo ko -
ści 30 me trów, po pię ciu mi nu tach nur ko -
wa nia, uległ za lo dze niu je den z au to ma tów
– za czął wy rzu cać po wie trze (miał „sta ły
wy da tek”). Nu rek za krę cił za wór za lo dzo -
ne go au to ma tu (miał sprzęt, któ ry umo żli -
wia za sto so wa nie ta kiej pro ce du ry – ze staw
dwu bu tlo wy „twin set” z ma ni fol dem izo la -
cyj nym).

Był tam bar dzo sil ny prąd, znacz nie sil -
niej szy niż na po wierzch ni, gdy roz po czy -
na li nur ko wa nie. Pod czas ma ni pu la cji przy
za wo rach nu rek od pły nął od li ny, bo nie
zdo łał jed no cze śnie krę cić za wo rem i trzy -
mać li ny, wal cząc z prą dem. 

Pro wa dzą cy gru pę po gnał za nim, obaj
po zo sta li part ne rzy rów nież, nie chcąc roz -
dzie lać ze spo łu. Na gle oka za ło się, że już
ca ła gru pa dry fu je w sil nym prą dzie, na głę -

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Zdarzenie
Czte ry oso by nur ko wa ły na wra ku, na bar dzo du żej głę bo ko ści (jak dla nur -

ko wań po wietrz nych) – 50 me trów. Nur ku ją cy byli do świad cze ni i mieli za awan -
so wa ny sprzęt. Przed ak cją oczy wi ście od by ła się od pra wa, uczest ni czył w niej
rów nież ka pi tan trans por tu ją cej nur ków ło dzi. Wcze śniej pro wa dzą cy gru pę in -
struk tor za re zer wo wał tę łódź i zna jo me go szy pra, ale w ostat niej chwili oka -
za ło się, że łódź co praw da jest, tyl ko szy per te go dnia za cho ro wał.
Za stę po wał go in ny, któ ry nie pra co wał do tąd z nur ka mi, pły wał głów nie z
węd ka rza mi, ale miał bar dzo du że do świad cze nie w za wo dzie.
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bo ko ści 30 me trów, bez wi docz no ści dna.
Pro wa dzą cy pod jął de cy zję o wy nu rze -

niu. Wy nu rza li się w to ni, bli sko sie bie.
Przez ca ły czas mie li wra że nie, że prąd sta -
je się co raz sil niej szy. De kom pre sję (nie -
obo wiąz ko wą, bo nur ko wa nie by ło tyl ko na
trzy dzie ści me trów i dość krót kie) wy ko na -
li w to ni, przy bo jach de kom pre syj nych.

Po wy nu rze niu stwier dzi li, że ich łódź

wi dać na ho ry zon cie. Wy strze li li ra kie tę,
ale na ło dzi nikt jej nie za uwa żył. Póź niej
się oka za ło, że ka pi tan był wte dy pod po -
kła dem i nie ob ser wo wał po wierzch ni – na -
sta wił so bie bu dzik, bo umó wił się z
nur ka mi, że wró cą za 50 mi nut!

Do pie ro po na stęp nych dwóch go dzi -
nach, gdy nur ko wie jed nak nie wró ci li, szy -
per wsz czął alarm. W tym cza sie prze -

mar z nię ci nur ko wie dry fo wa li z prą dem. In -
struk tor ca ły czas pod trzy my wał ich na du -
chu i nie do pusz czał do za ła ma nia.
Za bro nił zdej mo wa nia ma sek, na ka zał od -
dy cha nie przez faj ki, aby unik nąć za le wa -
nia ust sło ną wo dą. Po wie trze z apa ra tów
mia ło być oszczę dza ne, nur ko wie mie li bo -
wiem pneu ma tycz ne sy gna ły dźwię ko we,
za si la ne sprę żo nym po wie trzem z bu tli, któ -
re mia ły być uży te, gdy by prze pły wa ła obok
ja kaś łódź. 

Po wią za li się li na mi od bo jek de kom pre -
syj nych, że by się nie po gu bić. Roz sy pa li
bar wią cy wo dę pro szek, któ ry mie li ze so -
bą. Przez pe wien czas nic to nie da ło. Wi -
dzie li dwie ło dzie prze pły wa ją ce w du żej
od le gło ści, uży wa li wte dy sy gna łów aku -
stycz nych i strze la li ra kie ty, lecz nikt ich nie
za uwa żył.

Wresz cie, po pię ciu go dzi nach od za nu -
rze nia, przy pad ko wa łódź ry bac ka za uwa -
ży ła nur ków i, krań co wo wy czer pa nych,
wzię ła na po kład. Wszy scy ży ją.

Ko men tarz
Oczy wi ście zmia na pla nu w ostat niej

chwi li, o czym już wie lo krot nie mó wi li śmy,
ge ne ru je za gro że nie nie ja ko „z de fi ni cji”.
W po da nym przy pad ku zmia na szy pra na
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in ne go, któ ry do tąd nie miał kon tak tu z nur -
ka mi mo gła kosz to wać ży cie.

Dla cze go uwa żam, że wszyst kie nur ko -
wa nia, na wet tu ry stycz ne, po win ny być
pro wa dzo ne przez za wo do wych in struk to -
rów? Otóż na po zór nie ma ta kiej ko niecz -
no ści. Jed nak oka zu je się, że czę sto ma my
ten den cję do uwa ża nia, że to, co dla nas
jest ja sne i oczy wi ste, bę dzie rów nież ja sne
i oczy wi ste dla in nych. W po da nym przy -
pad ku in struk tor chy ba jed nak nie był za -
wo do wym dy dak ty kiem, sko ro rów nież
przy jął ta kie za ło że nie i nie upew nił się, że
szy per na pew no ro zu mie, na czym po le ga
ase ku ra cja po wierzch nio wa gru py nur ków.
Tym cza sem za wo do wy dy dak tyk tym się
wła śnie ró żni od tzw. nor mal ne go czło wie -
ka, że ni gdy nie za kła da, że ktoś coś wie,
do pó ki mu o tym (pięć ra zy) nie po wie. Jest
to jed na z przy czyn, dla któ rych tak trud no
wy trzy mać z za wo do wy mi dy dak ty ka mi,
ro bią bo wiem czę sto wra że nie, jak by trak -
to wa li wszyst kich wo kół jak pół głów ków.

Fak tem jest jed nak, że w po da nym przy -
kła dzie szy per (zwa ny szum nie ka pi ta nem),
choć był na od pra wie, ewi dent nie nie zro -
zu miał, że ma pro wa dzić cią głą ob ser wa cję
akwe nu. Chy ba po pro stu nie po wie dzia no

mu o tym, że mo żli we są sy tu acje awa ryj ne,
że mo że trze ba bę dzie wy nu rzyć się wcze -
śniej lub w in nym miej scu, że ma być czuj -
ny, a nie na sta wiać so bie bu dzik na
umó wio ną go dzi nę. Przy ję to po pro stu, że
on to wszyst ko wie. Za wo do wy in struk tor
nie przy jął by ta kie go za ło że nia.

In nym błę dem jest za krę ca nie za wo rów
pod wo dą, gdy wy stą pi za lo dze nie au to ma -

tu – mó wi li śmy o tym wie le ra zy. Zga dzam
się, że w po da nym zda rze niu kon fi gu ra cja
sprzę tu (ze staw dwu bu tlo wy z ma ni fol dem
izo la cyj nym) po zwa la ła na za sto so wa nie tej
tech ni ki, po ja wia się jed nak py ta nie, po co?
Zgo da – nur ko wie pla no wa li nur ko wa nie
de kom pre syj ne, przy stan ki przy wy nu rze -
niu by ły by ko niecz ne, ze sta wy dwu bu tlo we
i nie trwo nie nie ga zu by ły więc uza sad nio -
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ne. Ale prze cież to kon kret ne nur ko wa nie
oka za ło się jed nak bez de kom pre syj ne (30
me trów, 5 mi nut). Pro wa dzą cy po wi nien
na tych miast pod jąć de cy zję o prze rwa niu
nur ko wa nia i awa ryj nym wy nu rze niu. Na -
le ża ło, zgod nie z re gu ła mi sztu ki, pro wa -
dzić awa ryj ne wy nu rze nie przy li nie,
wprost do po wierzch ni, z omi nię ciem przy -
stan ku, któ ry był prze cież w tej sy tu acji nie -
obo wiąz ko wy. W związ ku z tym rów nież

za my ka nie za wo ru bu tli by ło nie ko niecz ne.
To wła śnie te ma ni pu la cje przy za wo rze

spo wo do wa ły, że nu rek zo stał znie sio ny
prą dem od li ny i w ten spo sób zo sta ła uru -
cho mio na „la wi na zda rzeń”, o któ rej rów -
nież już ob szer nie mó wi li śmy, przy oka zji
po przed nich wy pad ków.

Oczy wi ście przy awa ryj nym wy nu rze niu
wszy scy po win ni chwy cić li nę opu sto wą,
zwłasz cza je śli był tam prąd. Zresz tą na wet

gdy by prą du nie by ło, rów nież bez po śred ni
kon takt z li ną (po pro stu trzy ma nie li ny), jest
pod czas awa ryj ne go wy nu rze nia stan dar do -
wą pro ce du rą. Gdy by zo sta ła za sto so wa na
w opi sa nym zda rze niu – nie ist niał by pro -
blem. Sko ro już ko niecz nie (choć mo im
zda niem nie po trzeb nie) zde cy do wa no się
na za mknię cie za wo ru bu tli, zaś nu rek nie
był w sta nie ma ni pu lu jąc za wo ra mi trzy -
mać jed no cze śnie li ny, to po wi nien być
pod czas tych ma ni pu la cji trzy ma ny przez
ko le gę, że by nie od pły nął od li ny. Gdy by tę
czyn ność wy ko na no, rów nież nie wy stą pił -
by pro blem. Kwe stia bra ku pro fe sjo na li zmu
in struk to ra po ja wia się więc dru gi raz.

Za cho wa nie gru py na po wierzch ni oce -
niam ja ko bar dzo do bre. Za kaz zdej mo wa -
nia ma sek jest bar dzo słusz ny, zda rza się
bo wiem, że uno szą cym się na po wierzch ni
nie przy tom nym nur kom lub roz bit kom me -
wy wy dzio bu ją oczy. Od po cząt ku szko le -
nia na le ży wpa jać nur kom na wyk
zdej mo wa nia ma ski do pie ro po po wro cie
do ło dzi lub wpław do brze gu, a nie na tych -
miast po wy nu rze niu. Bar dzo słusz ne by ło
rów nież po le ce nie po wią za nia się li na mi,
aby się nie po gu bić – gru pę znacz nie ła -
twiej za uwa żyć na po wierzch ni niż po je -
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dyn cze go roz bit ka. Do bre przy go to wa nie
sprzę to we (ra kie ty, pro szek bar wią cy wo dę,
pneu ma tycz ne sy gna li za to ry aku stycz ne)
znacz nie zwięk sza ją szan sę od na le zie nia
nur ka na po wierz- ch ni i oczy wi ście do -
brze, że je za sto so wa no. Za sta na wia fakt,
że gru pa tak do brze przy go to wa na (przy naj -
mniej od stro ny sprzę to wej) zdo ła ła po peł -
nić tak wie le fun da men tal nych błę dów i
zo sta ła oca lo na wła ści wie głów nie dzię ki
zwy kłe mu szczę ściu. Czy ta jąc ten opis nie
mo głem oprzeć się wra że niu, że wszy scy
nur ko wie (włącz nie z in struk to rem) uczy li
się nur ko wa nia z ksią żki lub In ter ne tu, a nie
w trak cie twar dej, la ta mi trwa ją cej ro bo ty
pod okiem mi strza, tak jak to po win no być.

Jest to ogrom ny pro blem, co raz czę ściej
bo wiem za uwa żam nur ków, któ rym kom -
plet nie za gu bi ły się kry te ria oce ny – co jest
w nur ko wa niu wa żniej sze, a co mniej wa -
żne.

Kwe stie sprzę to we, choć są oczy wi ście
bar dzo istot ne, to jed nak w sto sun ku do wy -
szko le nia i świa do mo ści nur ko wej ma ją
zde cy do wa nie dru go pla no wy cha rak ter.
„Ko smicz na” kon fi gu ra cja sprzę tu i na wet
naj ob szer niej szy ze staw środ ków tech nicz -
nych sta ną się po pro stu ku pą śmie ci, je śli

nur ko wie nie bę dą zda wa li so bie spra wy z
te go, co ro bią. Środ ki te nie za stą pią rów -
nież zwy kłe go zdro we go roz sąd ku.

Na krę ca ne przez sprze daw ców sprzę tu
„ga dże ciar stwo” i ro bie nie z nur ko wań
sprzę to wej re wii mo dy jest kro kiem do ni -
kąd. Nie ma w nim jesz cze nic złe go, jed -
nak ła two mo że się zda rzyć, że za fa scy-
no wa ny ta kim „ga dże ciar stwem” mło dy nu -
rek za cznie przed kła dać kwe stie sprzę to we
po nad tro skę o ase ku ra cję part ne ra czy wy -
szko le nie. W pra cy czę sto ob ser wu ję ta kie
przy pad ki. Bar dzo istot ne i nie ste ty rów nież
bar dzo trud ne jest za cho wa nie wła ści wych
pro por cji. W nur ko wa niu bo wiem, po dob -
nie jak we wszyst kim in nym, są spra wy wa -
żniej sze i mniej wa żne. W po wy ższym
zda rze niu wa żniej sze by ło naj zwy klej sze
trzy ma nie się li ny opu sto wej pod czas wy -
nu rze nia, zaś mniej wa żne – wy po sa ża nie
się w gwizd ki, ra kie ty i in ne ak ce so ria.

To masz Stru gal ski

fot.: Miłosz Dąbrowski

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


http://www.dziecisos.org
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(Glo bi ce pha la ma cror hyn chus) z ła -
ci ny to grin dwal krót ko płe twy za li cza -
ny do ro dzi ny del fi no wa tych. Je go
skó ra jest ko lo ru czar ne go bądź
ciem no sza re go. W chwili na ro dzin
mie rzy 1,4 -  1,9 me tra, a do ro słe
oka zy osią ga ją od 3,5 do 6,5 me trów.
Wa żą od 1 do na wet 4 ton. 

Ga tu nek ten ży je w sta dach li czą cych od
10 do 30 oka zów zło żo nych przede wszyst -
kim z ma tek i dzie ci, któ re ro dzą się naj czę -
ściej po mię dzy kwiet niem a lip cem. Ich
po ży wie nie sta no wią mię dzy in ny mi
ośmior ni ce, ka ła mar ni ce i ry by. Po dzi wia -
nie tych i in nych wa le ni jest nie zwy kle po -
pu lar ne na Te ne ry fie, gdzie unor mo wa nia
praw ne bar dzo re stryk cyj nie re gu lu ją tę
dzia łal ność, aby ochro nić ha bi tat i spo sób
ży cia ko lo nii. Szkie let grin dwa la krót ko płe -

Szkielet grindwala krótkopłetwego
w Szczecinie

Har pu ny i na rzę dzia wie lo ryb ni cze
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twe go mo żna zo ba czyć rów nież na Wy -
dzia le Na uk o Żyw no ści i Ry bac twa Za -
chod nio po mor skie go Uni wer sy te tu
Tech no lo gicz ne go w Szcze ci nie, przy ul.
Ka zi mie rza Kró le wi cza 4. Ja kim spo so bem
zna lazł się aku rat tam, sko ro ten ga tu nek,
jak i wie le in nych wa le ni nie ży je w Bał ty -

ku? W daw nych cza sach pol scy ry ba cy da -
le ko mor scy przy po ło wach, np. w wo dach
atlan tyc kich, znaj do wa li w sie ciach tzw.
przy łów nie ryb ny – czę sto nie ste ty kło po tli -
wy. Znaj do wa ły się tam sko ru pia ki, mię cza -
ki, cza sa mi mar twe del fi ny, grin dwa le, or ki
i in ne wa le nie. Za zwy czaj wy rzu ca no je z

po wro tem za bur tę, zda rza ły się jed nak sy -
tu acje, gdy ry ba cy prze ka zy wa li ko ści wie -
lo ry bów ja ko pre zent dla uczel ni w
Świ no uj ściu, Szcze ci nie lub Gdy ni i do in -
sty tu tów ry bac kich. Tak się sta ło wła śnie ze
szkie le tem grin dwa la krót ko płe twe go. Dzię -
ki te mu uczel nia wzbo ga ci ła się o wspa nia -
ły eks po nat. Kil ka in nych cie ka wych
po zy cji, któ re rów nież mo żna zo ba czyć na

Skrzy nia na rze czy ba da czy na Sta cji PAN Że bro i krąg hum ba ka dłu go płe tw ca
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uczel ni to że bra, krę gi, ko ści, żu chwy wie -
lo ry bów. Są rów nież har pu ny i na rzę dzia
wie lo ryb ni cze, któ re zo sta ły przy wie zio ne
przez na ukow ców prze by wa ją cych na Sta -
cji Na uko wej PAN na Wy spie Kró la Je rze -
go. War to rów nież do dać, że za rów no w
prze szło ści, jak rów nież ostat nio zda rza ją
się rzad kie przy pad ki zbłą dze nia i wej ścia
na Bał tyk du żych wie lo ry bów, naj czę ściej

Że bro i krąg hum ba ka dłu go płe tw ca Szkie let Grin dwa la krót ko płe twe go
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nie ste ty koń czą ce się ich śmier cią i wy rzu -
ce niem na brzeg. Jed nym z ta kich gło śnych
przy pad ków by ła sy tu acja na pla ży w Ste -
gnie na Mie rzei Wi śla nej, gdy na brzeg wy -
rzu co ny zo stał mar twy wa leń. Miał dłu gość
17 me trów i był to fin wal. Dwa la ta wcze -

śniej na brzeg jed nej z bał tyc kich plaż mo -
rze wy rzu ci ło wa le nia bu tlo no se go ży ją ce -
go w pół noc nym Atlan ty ku, co by ło
pierw szym ta kim przy pad kiem na pol skim
wy brze żu. Wów czas okaz wszedł w po sia -
da nie Sta cji Mor skiej In sty tu tu Oce ano gra fii

Uni wer sy te tu Gdań skie go im. pro fe so ra
Krzysz to fa Skó ry, gdzie prze pro wa dzo no
sek cję zwłok, oczysz czo no me cha nicz nie
szkie let z tka nek mięk kich, co mia ło przy -
go to wać ko ści do za bie gu pre pa ra cji. Na -
stęp nie zo stał wy sła ny do Mu zeum
Mor skie go w Stral sun dzie, gdzie zo stał pod -
da ny dal szym pro ce du rom w wy spe cja li zo -
wa nej w tej dzie dzi nie pra cow ni. 

W ro ku 2017 zo stał po wie szo ny pod su -
fi tem no wej ha li kon fe ren cyj no - la bo ra to -
ryj nej Sta cji Mor skiej In sty tu tu Oce ano gra fii
Uni wer sy te tu Gdań skie go im. Pro fe so ra
Krzysz to fa Skó ry, usy tu owa nej na te re nie
„Błę kit nej Wio ski”. Są też hi sto rie, któ re za -
koń czy ły się szczę śli we, np. przy go da hum -
ba ka „Buc kie”(na zwa ne go tak przez
nie miec kie me dia), któ ry w 2008 ro ku od -
był nie zwy kłą kil ku mie sięcz ną wy ciecz kę
po bał tyc kich wo dach, wszedł do nas przez
Sun dy, a po tem był wi dzia ny u wy brze ży
Da nii. 

Bał tyk od wie dza ją nie tyl ko oce anicz ne
ssa ki mor skie, ja kie jesz cze mor skie stwo ry
by ły wi dzia ne w na szych wo dach opo wiem
już za mie siąc.

Na ta lia Ka sow ska

fot:. autor
Szkie let Grin dwa la krót ko płe twe go
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Mo że nie ma my w War sza wie ka -
pi tal nych nur ko wisk (choć jak Gru pa
Eks plo ru ją ca Pod war szaw skie Nur ko -
wi ska udo wad nia – kil ka przy zwo itych
się znaj dzie), nie prze szka dza to jed -
nak licz nej lo kal nej spo łecz no ści nur -
ko wej w roz wi ja niu swo jej pa sji
po przez in ne ak tyw no ści. Jed nym z
istot nych punk tów ka len da rza są tar -
gi nur ko we. 

Sto li ca pro po nu je dwie te go ty pu im pre -
zy w nie du żym od stę pie cza so wym. Nie
jest to chy ba naj zdrow szy układ dla or ga ni -
za to rów obu tar gów, ani naj ła twiej szy wy -
bór dla nur ków (bo któż jest go tów
od wie dzić obie im pre zy?). Tar gi Nur ko we
„Pod wod na Przy go da” to już wy da rze nie z
tra dy cja mi, wła śnie od by ła się bo wiem
dzie wią ta edy cja. Za rok okrą gła rocz ni ca,
jed nak nie je stem pe wien, czy or ga ni za to -
rzy ma ją czas, aby świę to wać. We dług
mnie, wła śnie te raz jest naj wa żniej szy mo -

ment, by jesz cze raz do brze prze my śleć for -
mu łę. Pod wod na Przy go da prze cho dzi ła
już ró żne zmia ny, ale na zwij my je ra czej
ewo lu cją niż po wa żną re wo lu cją. Pa mię -

tam pierw sze edy cje od by wa ją ce się w Pa -
ła cu Kul tu ry, wy raź nie za bra kło tam prze -
strze ni, a i lo gi sty ka zwią za na z roz kła dem
po miesz czeń nie by ła naj bar dziej uda na. 

Podwodna Przygoda na sucho
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Do brym po su nię ciem oka za ło się więc
prze nie sie nie tar gów do hal EXPO przy ul.
Prą dzyń skie go, któ re oprócz ogrom nej
prze strze ni tar go wej, za pew nia ją też do brą
in fra struk tu rę kon fe ren cyj ną. Or ga ni za to rzy
co ro ku chwa lą się wy so ką fre kwen cją i du -
żą sprze da żą bi le tów, jed nak spo strze że nia
od wie dza ją cych w tej kwe stii są ró żne. Nie
znam nie ste ty te go rocz nych sta ty styk. W so -

bo tę tłu my by ły zde cy do wa nie od czu wal -
ne, w nie dzie lę za to pa no wa ła du żo mniej -
sza fre kwen cja. Na ty le, na ile zdo ła łem
za ob ser wo wać z ze wnątrz nur gre so we kon -
fe ren cje – tu za in te re so wa nych nie bra ko -
wa ło. Wie le pre lek cji by ło tak ob le ga nych,
że na wet przy naj więk szej sa li słu cha cze
sta li na ko ry ta rzu przy otwar tych drzwiach.
Po rów nu jąc jed nak dzie wią tą edy cję do

ubie gło rocz nej, kie dy to po dob no padł re -
kord fre kwen cji, tym ra zem z pew no ścią nie
uda ło się go po bić. Pod wod na Przy go da od
dłu ższe go cza su mu si mie rzyć się z tar ga mi
Wiatr i Wo da, ele men tem któ rych jest stre -
fa nur ko wa. Nie zbyt od le głe da ty tych im -
prez po wo du ją, że za wsze na któ rejś z nich
bra ku je kil ku istot nych wy staw ców. Do te -
go oby dwa wy da rze nia pro po nu ją ta ką sa -
mą for mu łę – część wy sta wien ni cza plus
pre lek cje – trud no za uwa żyć ja kieś spe cjal -
ne ró żni ce. 

Gdy or ga ni za to rzy jed nej im pre zy wpad -
ną na po mysł, by na te re nie tar gów po sta -
wić ba sen nur ko wy, za chwi lę kon ku ren cja
pro po nu je to sa mo. W ze szłym ro ku du żym
wy da rze niem mia ło być udo stęp nie nie Di -
ve Spo tu na Pod wod nej Przy go dzie. Du ży
ba sen o głę bo ko ści rzę du trzech me trów,
dłu go ści sied miu me trów, ze wszyst ki mi
ścia na mi z plek si ro bi wra że nie i mo że
przy kuć uwa gę cie kaw skich. Nie ste ty, de -
biut na Pod wod nej Przy go dzie nie wy pa lił z
po wo du pro ble mów tech nicz nych. W tym
ro ku ani Pod wod na Przy go da, ani Wiatr i
Wo da nie za pro po no wa ły tej atrak cji w ja -
kiej kol wiek for mie. Z ja kichś po wo dów na
żad nych war szaw skich tar gach nie ma mo -
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żli wo ści prób ne go nur ko wa nia i te sto wa nia
sprzę tu.

O atrak cjach te go rocz nej Pod wod nej
Przy go dy du żo po wie dzieć się nie da. Na
sto iskach po ja wi ło się kil ka no wi nek, wśród
nich war to za no to wać pre zen ta cję au to ma -
tów, któ re ma ją uka zać się w ofer cie Xde -
epa. Fir ma od kil ku lat moc no pra cu je nad
ugrun to wa niem swo jej po zy cji na mię dzy -
na ro do wych ryn kach ja ko li de ra no wo ści,
sta wia ją ce go na wy so ką ja kość swo ich pro -
duk tów. W tym ro ku do wie dzie li śmy się
też, że pod osob ną mar ką, ale w oczy wi sty
spo sób ko ja rzo ną z Xde epem, po ja wi się
su chy ska fan der. Da ło się rów nież za uwa -
żyć sku te ry Se acraft (wcze śniej pre zen to wa -
ne pod mar ką Sea En gi ne ering) od by wa ją ce
to urnée po chy ba wszyst kich im pre zach
nur ko wych w kra ju. Za pre zen to wa no ta kże
drob ne no wo ści w ofer tach du żych pro du -
cen tów, ale nie by ły to żad ne spek ta ku lar ne
pre mie ry. Je że li więc nie po pi sa li się wy -
staw cy pre zen tu ją cy sprzęt, to kto? Za gra -
nicz ne i kra jo we ba zy nur ko we wal czą ce o
uwa gę po ten cjal nych klien tów. Tych rze -
czy wi ście nie bra ko wa ło, choć prak tycz nie
więk szość ko ja rzę z po przed nich edy cji.
Nie wąt pli wie no win ką by ła wy raź na obec -

ność kil ku pol skich cen trów nur ko wych, re -
pre zen ta cję któ rych do tej po ry ra czej trud -
no by ło spo tkać na tar gach – po dej rze wam,
że w tym wy pad ku du że zna cze nie od gry -
wa ją kosz ty im pre zy. Cen tra nur ko we naj -
wy raź niej nie wi dzia ły do tąd w tar gach tak
istot nej szan sy na pro mo cję, by prze zna -
czać na ten cel nie ma łe prze cież kwo ty. W
tym ro ku, za spra wą spe cjal nej ofer ty za pro -
po no wa nej przez or ga ni za to rów Pod wod -

nej Przy go dy, uda ło się to zmie nić. I za dzia -
ła ło!

Jak to pod su mo wu je Mar cin Woź nia -
kow ski z War szaw skie go Cen trum Nur ko -
we go:

– Dla nas udział w tar gach miał głów nie
cha rak ter wi ze run ko wy. Je ste śmy na ryn ku
już szes na ście lat i war to cza sem pod kre ślić
nasz po ten cjał ja ko fir my z wie lo let nim do -
świad cze niem. Ko lej nym ele men tem po ka -
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zo wym był no wy ze ga rek – kom pu ter Gar -
min De scent Mk1. Pod pi sa li śmy umo wę z
fir mą Gar min Pol ska na sprze daż i re dy stry -
bu cję do in nych cen trów nur ko wych w Pol -
sce.

Za py ta ny o sa mą oce nę tar gów od po wia -
da:

– Smut ne jest to, że mo im zda niem, by ło
za uwa żal nie ma ło wy staw ców. Cie szy za

to, że od wie dza ją cych nie bra ko wa ło. Oso -
bi ście cie szę się naj bar dziej z te go, że w
jed nym miej scu mo głem spo tkać się z wie -
lo ma ko le ga mi i ko le żan ka mi, z któ ry mi
współ pra cu je my i po roz ma wiać o no wych
po my słach na se zon 2018.

Z ko lei Ma ciej Cu rzy dło, szef ba zy nur -
ko wej „Kra ken” na kra kow skim Za krzów ku,
zwra ca uwa gę na to, że: – Od za wsze to czy

się dys ku sja firm, in struk to rów i nur ków o
tym, jak to jest z „Pod wod ną Przy go dą”. Co
ro ku sły chać gło sy, że tar gi się koń czą. Oso -
bi ście uwa żam, że tar gi nur ko we to im pre -
za in struk to rów i fa na ty ków nur ko wa nia,
więc je że li ktoś szu ka kon tak tów z tą wła -
śnie gru pą, to po wi nien być za do wo lo ny.
Jed no cze śnie wy da rze niem in te re su je się
zbyt ma ło przed sta wi cie li tzw. „świe żej
krwi” i to nie po do ba się fir mom, któ re szu -
ka ją kon tak tu z no wym na ryb kiem. Jak ktoś
mnie za py ta, czy war to od wie dzić tar gi lub
się na nich za pre zen to wać, to od po wiedź
brzmi – za le ży cze go ocze ku je. Je że li na
Pod wod nej Przy go dzie szu ka my kon tak tów
z in struk to ra mi i fa na ty ka mi, znaj dzie my tu
pod jed nym da chem po nad stu in struk to rów
PA DI na spo tka niach PA DI Pro. Słu cha cze
sto ją cy, z bra ku miejsc sie dzą cych, na mo -
im wy kła dzie o wy pad kach mo ty wu ją mnie
do te go, by za rok przy je chać zno wu. Faj ne
wy kła dy, mo żli wość po dy sku to wa nia z po -
ło wą nur ko wej Pol ski, su per spo tka nia.
Gdzie in dziej znaj dę ta ką im pre zę?

Na plus te go rocz nej edy cji na le ży za pi -
sać ko mu ni ka cję w me diach spo łecz no ścio -
wych – wpraw dzie dość póź no uru cho -
mio ną, ale bar dzo bo ga tą. Po dej rze wam, że
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du ża w tym za słu ga no we go ko or dy na to ra
tar gów, Krzysz to fa Grze la ka, któ ry sta nął na
wy so ko ści za da nia i bar dzo dbał o dys try -
bu cję in for ma cji. Mó wię to nie tyl ko z po -
zy cji oso by od wie dza ją cej tar gi, ale ta kże
od stro ny wy staw ców. O tym wła śnie wspo -
mi na Ma ciej Cu rzy dło. Wie lo let nia kry ty ka
skie ro wa na pod ad re sem jed nych bądź dru -
gich tar gów, do ty czą ca re la cji ce ny do
atrak cyj no ści im pre zy i spo dzie wa nych
zwro tów na kła dów, wy da je się być nie uza -
sad nio na. Efek ty roz kła da ją się prze cież na
dłu ższy okres, na praw dę cię żko je jed no -
znacz nie po li czyć tak, by uznać, że tar gi się
zwró ci ły. Uczest nic two firm w wy da rze niu
to bar dziej kwe stia pre sti żu, wi ze run ku, a
nie na dzie ja na zro bie nie do bre go biz ne su
w cią gu dwóch dni.

Zda nia wy staw ców są moc no po dzie lo -
ne, ta kże wśród pu bli ki nie po raz pierw szy
po ja wi ły się gło sy, że tar gi są ma lut kie i po
pię ciu mi nu tach ma my za li czo ne wszyst kie
sto iska. Tym ra zem wy staw cy za ję li oko ło
jed nej czwar tej po wierzch ni głów nej ha li
EXPO. Pa mię ta jąc ze szło rocz ne tar gi, śmia -
ło mo gę po wie dzieć, że IX edy cja pre zen to -
wa ła po rów ny wal ny po ziom. W tym ro ku
za uwa żal ne by ły głów nie cen tra i szko ły
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nur ko we z Pol ski, bra ko wa ło za to kil ku du -
żych ma rek obec nych na na szym ryn ku. To
nie tyl ko efekt Wia tru i Wo dy, ale też wy nik
po kry wa nia się ter mi nu z za gra nicz ny mi
tar ga mi, na któ re uda li się na si ro dzi mi pro -
du cen ci. Po raz pierw szy za bra kło rów nież

sto iska re dak cji „Nu ras.in fo”, któ ra re gu lar -
nie go ści ła na Pod wod nej Przy go dzie. 

W tym ro ku re dak tor na czel ny zre zy gno -
wał z obec no ści uzna jąc, że sko ro im pre za
się nie roz wi ja, to nie ma sen su w nią in we -
sto wać.

Na szczę ście tym ra zem Nur gres wró cił
na wła ści we to ry i był Nur gre sem z praw -
dzi we go zda rze nia, a nie ja kimś mar gi nal -
nym wy da rze niem przy oka zji tar gów.
Dwa dzie ścia dwa wy kła dy w ró żnych sa -
lach, do te go spo tka nia in struk tor skie,
warsz ta ty dla pro fe sjo na li stów PA DI i Mem -
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ber Fo rum tej fe de ra cji. War to jed nak za -
uwa żyć, że rów nież or ga ni za to rzy Wia tru i
Wo dy nie sie dzą z za ło żo ny mi rę ko ma i w
tym ro ku też pro po nu ją dość roz bu do wa ną
for mu łę wy kła dów i spo tkań z in te re su ją cy -
mi oso bi sto ścia mi ze świa ta nur ko we go.
Stąd wła śnie wnio sku ję, że je że li Pod wod -
na Przy go da nie od ro bi po rząd nie lek cji, to
bę dzie mia ła pro blem z prze cią gnię ciem

uwa gi klien tów na ko lej ne edy cje. Nie chcę
stra szyć wid mem śmier ci im pre zy i nie ży -
czę ani so bie, ani twór com ta kie go sce na -
riu sza. Uwa żam, że wy da rze nie jest
na szym świę tem i to bar dzo po trzeb nym,
choć by po to, by śro do wi sko nur ko we
wciąż się in te gro wa ło i ko mu ni ko wa ło ze
so bą. Ci cha woj na po mię dzy Wia trem i
Wo dą a Pod wod ną Przy go dą kom plet nie

nie słu ży tej in te gra cji, a wręcz bar dzo
szko dzi. Mo że się oka zać, że do brym po -
my słem – na wzór kon fe ren cji Bal tic tech –
bę dzie or ga ni zo wa nie tar gów co dwa la ta.
Da ło by to wy staw com du żo wię cej cza su
na przy go to wa nie cie ka wej, bo ga tej w no -
wo ści ofer ty przy cią ga ją cej uwa gę od wie -
dza ją cych.

Ku ba Cie ślak

ku ba@4di vers.pl
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Nie gdyś wy spa, dziś pół wy sep Su -
li bórz, 11 sierp nia 2017 roz po czy na my
ko lej ną (XX) mi sję Ak cji Eks plo ra cyj -
no -  Hi sto rycz nej Je zio ro Ta jem nic –
pi sze Da riusz de Lorm, Am ba sa dor
Ak cji.

Przy go to wa nia do ofi cjal nych prac ar -
che olo gicz nych trwa ły prze szło rok. Do -
kład nie 10 czerw ca 2016 ro ku na sza gru pa
eks plo ra cyj na tra fi ła pierw szy raz na pół wy -
sep Su li bórz. Ce lem ów cze snej ak cji by ło
pod wod ne spe ne tro wa nie wej ścia do za to -
ki Klu czew skiej i zwe ry fi ko wa nie do nie sie -

Osa da, a mo że jed nak gród wcze sno śre dnio wiecz ny

Ekipa Instytutu Archeologii UMK w Toruniu                               fot. Dariusz De Lorm



Nuras.info 2/2018

89

nia pa na Ja ro sła wa Ły sko o tor pe dach, któ -
re mia ły się znaj do wać pod wo dą w oko li -
cy pół wy spu Su li bórz. Miej scem
zwo do wa nia na szych ło dzi by ła sta ni ca
har cer ska na pół wy spie Uraz, vis -a -vis pół -
wy spu Su li bórz. Po pra cach pod wod nych,
któ re nie po twier dzi ły obec no ści tor ped,
po sta no wi li śmy przy cu mo wać ło dzie przy

pół wy spie Su li bórz, gdzie znaj du je się dru -
ga część sta ni cy har cer skiej, a do kład nie
dom ki noc le go we i po le na mio to we.

Jak wiel kie by ło na sze za sko cze nie po
wyj ściu z ło dzi na sta ły ląd, gdy pod no ga -
mi, mię dzy ka mie nia mi, uj rze li śmy sko ru py
po cho dzą ce z po roz bi ja nych na czyń ce ra -
micz nych (gli nia nych) z okre su wcze sne go

śre dnio wie cza. Licz ba frag men tów ce ra mi -
ki znaj du ją cych się na po wierzch ni zie mi
by ła za ska ku ją co du ża. Oczy wi ście ze bra -
li śmy więk sze frag men ty i za bez pie czy li śmy
przed znisz cze niem. Mo men tal nie o zna le -
zi sku po in for mo wa li śmy pa na pro fe so ra
Woj cie cha Chu dzia ka z In sty tu tu Ar che olo -
gii UMK w To ru niu, ar che olo ga z ogrom -
nym do świad cze niem w ba da niach nad
wcze snym śre dnio wie czem Po je zie rza
Draw skie go. Wstęp nie umó wi li śmy się na
spo tka nie i prze ka za nie pró bek ze bra nej ce -
ra mi ki.

Jesz cze więk szym za sko cze niem dla na -
szej eki py by ło to, że w li te ra tu rze nie zna -
leź li śmy in for ma cji o tym miej scu. Nikt
wcze śniej go nie opi sał, ani nie ba dał, nie
od by ły się tu żad ne pra ce ar che olo gicz ne.
Miej sce to nie by ło wpi sa ne do re je stru sta -
no wisk ar che olo gicz nych. Za sta na wia li śmy
się, jak to mo żli we, że nikt wcze śniej nie
zwró cił uwa gi na to sta no wi sko, mi mo ob -
ję cia te go ob sza ru ak cją sys te ma tycz nych
ba dań po wierzch nio wych pro wa dzo nych
wcze śniej w ra mach tzw. AZP (Ar che olo -
gicz ne Zdję cie Pol ski).

Ca łą eki pą obe szli śmy do kład nie pół wy -
sep, za sta na wia jąc się nad funk cją te go
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miej sca. Czy to osa da, czy mo że gro dzi sko?
Nie zna leź li śmy cha rak te ry stycz nych wa -
łów dla gro dzi ska, ale by ło wzgó rze, wo kół
któ re go le ża ło peł no frag men tów ce ra mi ki.

Po uzy ska niu nie zbęd nych po zwo leń, ru -
szy li śmy na Su li bórz z „ma gicz ny mi ki ja -

mi”. Na szym oczom uka za ły się ol brzy mie
ilo ści „za byt ków PRL -u”. Kró lo wał PO -
LMOS, kap sle ró żnych bro wa rów, sre ber ka
po cze ko la dzie, gwoź dzie, spo ro mo net
PRL. Za sta na wia li śmy się, jak moc no sta no -
wi sko ar che olo gicz ne zo sta ło znisz czo ne
po II woj nie świa to wej przez pra ce zwią za -
ne z bu do wą sta ni cy. Do cza su spo tka nia z
pro fe so rem Woj cie chem Chu dzia kiem jesz -

cze kil ka krot nie cho dzi li śmy po pół wy spie
z „ma gicz ny mi ki ja mi”, szu ka jąc cze goś, co
po twier dzi ło by, czy dzia ło się tu coś we
wcze snym śre dnio wie czu. Na efek ty mu sie -
li śmy po cze kać do dnia..., dnia w któ rym
coś cie ka we go „wy szło”…

Nad szedł ocze ki wa ny lip co wy week end.
W miej sco wo ści Żół te nad je zio rem Za rań -
sko, gdzie od lat pro wa dzo ne są ba da nia ar -
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che olo gicz ne ta jem ni czej wy spy na zy wa nej
„Wy spą Świę tych Ko ni”, spo ty kam się oso -
bi ście z pro fe so rem Woj cie chem Chu dzia -
kiem w ce lu prze ka za nia sko rup z pół wy spu
Su li bórz do eks per ty zy. Tak jak przy pusz cza -
li śmy, pro fe sor po twier dził, że frag men ty ce -
ra mi ki po cho dzą z X i XI wie ku. Po zo sta łe

że la zne przed mio ty co dzien ne go użyt ku też
po twier dza ją ten sam okres. Pa dło py ta nie:

– Pa nie pro fe so rze, co ro bi my z tym fak -
tem?

– Mu si my tam po je chać i prze pro wa dzić
pra ce roz po znaw cze! – od po wie dział pro -
fe sor.

– To kie dy za czy na my, pro fe so rze?
– Za rok, w wa ka cje, po uzy ska niu od po -

wied nich po zwo leń.
Świet nie się skła da ło, gdyż In sty tut Ar -

che olo gii re ali zo wał wła śnie pro jekt ba -
daw czy we ry fi ka cji gro dzisk po wia tu
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draw skie go i za ist nia ła mo żli wość uję cia te -
go punk tu w pro gra mie prac (na zwa pro jek -
tu: Atlas wcze sno śre dnio wiecz nych
gro dzisk Pol ski, Na ro do wy Pro gram Roz -
wo ju Hu ma ni sty ki re ali zo wa ny przez
MNiSzW)

Przed mio ty zna le zio ne na pół wy spie
prze ka za li śmy po my sło daw cy Ak cji Je zio ro
Ta jem nic, Sta ro ście Draw skie mu pa nu Sta -
ni sła wo wi Ku czyń skie mu, któ ry zgod nie z
pra wem o zna le zi sku po in for mo wał Mu -
zeum Ar che olo gicz ne w Ko sza li nie. Ar te -
fak ty zo sta ły prze ka za ne do Mu zeum, co
po twier dza pro to kół znaj du ją cy się w Sta -
ro stwie. Po prze ka za niu zna le zi ska, Mu -
zeum w Ko sza li nie zgło si ło sta no wi sko
ar che olo gicz ne do kon ser wa to ra za byt ków

w Ko sza li nie i obec nie te ren ten jest już
praw nie chro nio ny i wpi sa ny do ewi den cji
sta no wisk ar che olo gicz nych.

Kil ka roz mów te le fo nicz nych, wstęp nych
ter mi nów i… uzy ska li śmy zgo dę kon ser wa -
to ra za byt ków dla In sty tu tu Ar che olo gii
Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru -

niu na prze pro wa dze nie prac ar che olo gicz -
nych na pół wy spie Su li bórz, o czym po in -
for mo wał mnie ty dzień przed ak cją pro fe sor
Woj ciech Chu dziak.

W koń cu nad szedł week end 11-
14.08.2017. Część eki py Je zio ra Ta jem nic
do tar ła na miej sce już w pią tek. W so bo tę o
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godz. 10:00 przy był pierw szy przed sta wi -
ciel In sty tu tu Ar che olo gii UMK w To ru niu –
pro fe sor Woj ciech Chu dziak. Po nie speł na
dwóch go dzi nach przy je cha ła ca ła za ło ga
In sty tu tu: dr Ry szard Kaź mier czak, dr Mar -
cin We in kauf, mgr Piotr Błę dow ski, mgr
Ma te usz Skrza tek, mgr An ge li ka Bo gusz,
To masz Tu row ski oraz do świad cze ni nur -
ko wie mgr Ja cek Nie gow ski i Se ba stian Li -
piej ko.

Po go da nie ste ty nie roz piesz cza ła, ar che -
olo dzy pod ję li de cy zję, aby za pla no wa ne
pra ce wy ko pa li sko we roz po cząć na stęp ne -
go dnia, tj. w nie dzie lę. Zła po go da nie
prze szka dza ła na to miast, aby prze pro wa -
dzić pierw szy re ko ne sans pod wod ny pod
ką tem ar che olo gicz nym. Nie ste ty pierw sze
go dzi ny pra cy nur ka nie za po wia da ły suk -
ce sów, dno je zio ra by ło za ro śnię te i nie by -

ło wi dać żad nych re lik tów z okre su wcze -
sne go śre dnio wie cza.

Na stęp ne go dnia (13.08.2017) wy star to -
wa ły pierw sze pra ce ar che olo gicz ne na pół -
wy spie Su li bórz, pro wa dzo ne przez In sty tut
Ar che olo gii UMK w To ru niu. Po prze pły -
nię ciu na pół wy sep wraz z pro fe so rem ru -
szy li śmy na oglę dzi ny oko li cy, tak jak
po przed nio, bez ko pa nia, wi dać by ło licz ne
frag men ty ce ra mi ki śre dnio wiecz nej roz -

wle czo ne po ca łym te re nie wo kół wzgó rza
na pół wy spie.

Pra cow ni cy In sty tu tu Ar che olo gii po sta -
no wi li spraw dzić wy spę od wier ta mi w wy -
bra nych miej scach, zwłasz cza tych, gdzie
wcze śniej zna leź li śmy za byt ko we przed -
mio ty. Eki pa eks plo ra cyj na Je zio ra Ta jem -
nic z de tek to ra mi wspie ra ła ko le gów z
Uni wer sy te tu. Pra ce ar che olo gicz ne już po
trzech go dzi nach przy nio sły za ska ku ją ce
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efek ty. W pierw szym son da żu, za ło żo nym
na kul mi na cji wy spy, ar che olo dzy wko pa li
się do śre dnio wiecz nej cha ty, tu też zo stał
zna le zio ny że la zny nóż i gli nia ny przę ślik,
zna le zio no też spo ro wę gla drzew ne go, co
mo że wska zy wać, że cha ta spło nę ła. Oczy -
wi ście wy szła też spo ra ilość frag men tów

ce ra mi ki. To, co za sko czy ło ar che olo gów z
UMK to fakt, że po zo sta ło ści cha ty wy szły
bar dzo płyt ko pod war stwą ar che olo gicz ną,
oko ło 40 cm, zwy kle war stwa ta ka ma o
wie le więk szą mią ższość.

W tym sa mym cza sie trwa ły pra ce pod -
wod ne, tu taj po pew nym cza sie rów nież

wy szły przed mio ty z okre su wcze sne go śre -
dnio wie cza, pierw szy zo stał zna le zio ny
sierp. Nu rek na tknął się rów nież na pa le dę -
bo we, z któ rych po brał prób ki. Wśród zna -
le zisk pod wod nych po ja wi ło się kil ka
spo rych frag men tów ce ra mi ki ty po wej dla
XI wie ku. Spod wo dy wy cią gnię to też ce ra -
mi kę z cza sów kul tu ry łu życ kiej, co świad -
czy o tym, że osad nic two na tym te re nie
roz po czę ło się du żo wcze śniej.

Ba da nia wier ce nio we wy ka za ły, że pier -
wot ny te ren wy spy zo stał sil nie prze obra żo -
ny, nie wy klu czo ne na wet, że ist nia ły w tym
miej scu wa ły, któ re mo gły być splan to wa -
ne w ce lu uzy ska nia rów nej po wierzch ni
pod upra wy rol ne. Zna le zio ne no wo żyt ne
pod ko wy do wo dzą, że pro wa dzo no tu te go
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ro dza ju pra ce. Po woj nie nie by ło tu nic po -
za sta ni cą har cer ską, więc mo żna przy pusz -
czać, że to nie za na szych cza sów
znisz czo no to sta no wi sko, a du żo wcze -
śniej. Mo że w cza sach, kie dy osu sza no
sztucz nie je zio ro, czy li mię dzy 1750 a
1850 ro kiem, osad ni cy zni we lo wa li ten te -
ren nisz cząc wa ły śre dnio wiecz ne go gro -
dzi ska.

Wstęp ne pra ce wy ko pa li sko we świad czą
o tym, że „gro dzi sko” zo sta ło opusz czo ne
przez osad ni ków pod ko niec XI lub na po -
cząt ku XII wie ku. Z ja kie go po wo du? Ar te -
fak ty zna le zio ne na Su li bo rzu są po dob ne
do tych, któ re od kry to pod czas prac ar che -
olo gicz nych na „Wy spie Świę tych Ko ni” na
je zio rze Za rań skim. Kto miesz kał w tym
miej scu? Na od po wiedź mu si my po cze kać
do za koń cze nia prac ar che olo gicz nych.

Ar che olo dzy z To ru nia wstęp nie su ge ru -
ją, że na nie gdy siej szej wy spie, dziś pół wy -
spie Su li bórz, znaj do wa ła się osa da
gra nicz na daw ne go za chod nio po mor skie go
księ stwa z dru giej po ło wy XI w., po wią za na
po li tycz nie i te ry to rial nie z osa dą znaj du ją -
cą się na wy spie zna nej ja ko „Wy spa Świę -
tych Ko ni” w oko li cy Draw ska Po mor skie-
go.

Ak cja od by ła się dzię ki po mo cy i oso bi -
ste mu za an ga żo wa niu, po my sło daw cy Ak -
cji Hi sto rycz no -Eks plo ra cyj nej Je zio ra
Ta jem nic, Sta ro sty Draw skie go pa na Sta ni -
sła wa Ku czyń skie go oraz In sty tu to wi Ar che -
olo gii UMK w To ru niu pod kie row nic twem
pro fe so ra Woj cie cha Chu dzia ka.

Wiel kie po dzię ko wa nia wo lon ta riu szom,
któ rzy wspie ra li ak cję oso bi ście: An na i Da -
riusz Ku ter now scy, Ho no ra ta Ma tu szew ska,
Ma rek To ma szew ski, Bar tosz Drze wiec ki,
Piotr Ja nic ki, dy rek tor Ro bert Pa trzyń ski,
Alek san dra, An na i Da niel de Lorm, Prze -
my sław Glanc, Do ro ta i An drzej Kur piel,
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Bar ba ra i Mi chał Fo ciń scy, Adam Brzu ska,
Ra do sław Ma li now ski, An drzej Ko sko, Ma -
rze na Wie lo wiej ska, Ma riusz Kap czyń ski,
Pa weł No wa kow ski, Ra fał Ja ros, Łu kasz Or -
lic ki, Sła wo mir Ko la siń ski, Sła wo mir Sko -
niecz ny, Ja cek Rencz kow ski, har ce rzom z
Ura zu i wszyst kim, któ rych nie wy mie ni -
łem.

Dzię ku ję pa nu pro fe so ro wi Woj cie cho -
wi Chu dzia ko wi za kon sul ta cje me ry to rycz -
ne.

Da riusz de Lorm

Na ma pie je zio ra Draw sko opu bli -
ko wa nej przez Wy daw nic two EKO -
- MAP od na leźć mo żna po mnik
He in za Pac ka po ło żo ny na Bie la wie.
Kim by ła ta po stać – pi sze Zbi gniew
Ja nu sza niec, re gio na li sta z Cza plin ka.

Du żą po pu lar no ścią wśród tu ry stów od -
wie dza ją cych Bie la wę cie szy się czte ro ki -

lo me tro wa ście żka przy rod ni cza z ośmio -
ma przy stan ka mi edu ka cyj ny mi. Miej sca do
od po czyn ku, ta bli ce in for ma cyj ne, wie ża
ob ser wa cyj na, mo żli wość ob ser wa cji przy -
ro dy, w tym ko lo nii lę go wej kor mo ra nów,
spra wia ją, że wa lo ry edu ka cyj ne tej ście żki
są bar dzo ce nio ne przez mi ło śni ków na tu -
ry.

Po czą tek ście żki, z po mo stem umo żli -
wia ją cym do god ne przy bi cie i za cu mo wa -
nie jed nost ki pły wa ją cej, znaj du je się przy
brze gu od stro ny Sta re go Draw ska. Nad tym
miej scem aż do 2008 ro ku gó ro wał po tę -
żny, oko ło trzy dzie sto me tro wej wy so ko ści
czte ro pien ny buk – po mnik przy ro dy – któ -
ry przez wie le lat był sym bo lem wy spy.
Drze wo to by ło uwa ża ne za naj więk sze na
ob sza rze ca łe go Draw skie go Par ku Kra jo -
bra zo we go. Wi chu ry wie ją ce zi mą
1999/2000 zwa li ły je den z pni. To był po -
czą tek koń ca te go wiel kie go drze wa. Na -
stęp ny pień ru nął w lip cu 2007 ro ku. W
koń cu sierp nia 2008 ro ku ru nę ły dwa po zo -
sta łe. Zwa lo ne pnie te go po nad dwu stu let -
nie go bu ka po zo sta wio ne zo sta ły ja ko

Bie la wa – wy spa ma rzeń He in za Pac ka
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cie ka wost ka przy rod ni cza i wciąż ro bią
wiel kie wra że nie na zwie dza ją cych.

O po wsta niu ście żki przy rod ni czej na
wy spie Bie la wa w istot ny spo sób za de cy do -
wa ło oso bi ste za an ga żo wa nie He in za Pac -
ka z Nie miec, przed wo jen ne go miesz kań ca
Cza plin ka. Zo sta ło to do ce nio ne przez
nada nie mu w ro ku 2003 ty tu łu Ho no ro we -
go Oby wa te la Mia sta Cza plin ka. W po bli -
żu zwa lo nych pni sta re go bu ka usta wio ny
jest głaz z na pi sem upa mięt nia ją cym He in -
za Pac ka.

Przyj rzyj my się cie ka wej po sta ci He in za
Pac ka. Uła twi nam to za ło żo na przez nie -
go stro na in ter ne to wa, na któ rej opi sał naj -
wa żniej sze wy da rze nia swe go ży cia (link :
http://www.he inz -pack.de ). Uro dził się w
1926 ro ku w Cza plin ku. Je go ro dzin nym
do mem by ła ka mie ni ca z bal ko nem sto ją ca
w środ ko wej czę ści za chod niej pie rzei cza -
pli nec kie go ryn ku (Si kor skie go 31). W mło -
do ści ma rzył, by zo stać le śni czym, ale
pla ny te zni we czy ła woj na. Po za koń cze -
niu woj ny nie mógł już wró cić do swe go ro -
dzin ne go mia sta. Ukoń czył stu dia
pe da go gicz ne (kie ru nek – bio lo gia) i pra co -
wał ja ko na uczy ciel. W 1965 ro ku za miesz -
kał w mia stecz ku Plön, któ re go ma low ni cze

Fo to gra fie z fol de ra mi pre zen tu ją cy mi ście żkę przy rod ni czą na wy spie Bie la wie
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po ło że nie wśród je zior przy po mi na ło mu uko cha ny
Cza pli nek. Ob fi tość je zior spra wia, że Plön po sia da
świet ne wa run ki do upra wia nia że glar stwa. He in zo -
wi Pac ko wi jed nak nie wy star czy ły tam tej sze je zio ra.
W okre sie 1983-1998 co ro ku wie le cza su spę dzał
pod ża gla mi na Ma le di wach. Sa mot nie że glo wał
wśród wysp te go eg zo tycz ne go ar chi pe la gu po ło żo -
ne go na Oce anie In dyj skim, a je go ulu bio nym miej -
scem po by tu by ła jed na z tam tej szych bez lud nych
wysp o na zwie Ma aho ras. Swo je że glar skie wy pra -
wy opi sał w kil ku ksią żkach i udo ku men to wał licz ny -
mi fo to gra fia mi, a ta kże fil ma mi. Two rzą one
nie zwy kły ob raz że glar skich wę dró wek „w po szu ki -
wa niu wy spy ma rzeń” i po ka zu ją, jak bar dzo He inz
Pack ce nił bez po śred ni kon takt z na tu rą. Gdy oka za -
ło się, że stan zdro wia nie po zwa la mu już na da le -
kie wy pra wy, swo ją „wy spę ma rzeń” od na lazł
znacz nie bli żej, na je zio rze Draw sko. Wy spą tą by -
ła Bie la wa. Sta ło się to – jak wy ni ka z za pi sów na je -
go stro nie in ter ne to wej – w 1998 ro ku. Jak do te go
do szło?

W 1993 ro ku, na fa li za cho dzą cych w Eu ro pie
prze mian, pod pi sa ne zo sta ło part ner skie po ro zu mie -
nie mię dzy Cza plin kiem a nie miec kim mia stem Bad
Schwar tau. Dzię ki na wią za nej współ pra cy pol sko -
-nie miec kiej wie lu przed wo jen nych miesz kań ców
Cza plin ka za czę ło od wie dzać swe ro dzin ne mia sto.
Na le żał do nich m.in. He inz Pack, miesz ka ją cy w

Fo to gra fie z fol de ra mi pre zen tu ją cy mi ście żkę przy rod ni czą na wy spie Bie la wie
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Plön po ło żo nym w nie wiel kiej od le gło ści od Bad Schwar tau. Peł nił on w tam tym cza -
sie funk cję pre ze sa sto wa rzy sze nia sku pia -
ją ce go by łych miesz kań ców Cza plin ka.
He inz Pack, nie za le żnie od ofi cjal nych wi -
zyt w Cza plin ku, za czął wie le cza su spę -
dzać na że glo wa niu po je zio rze Draw sko.
An ga żo wał się w ró żne przed się wzię cia
zwią za ne ze współ pra cą mię dzy Cza plin -
kiem a Bad Schwar tau. Go ścił w swym
miesz ka niu człon ków de le ga cji z Cza plin -
ka. W 1997 ro ku udo stęp nił swą bo ga tą ko -
lek cję daw nych cza pli nec kich pocz tó wek
na wy sta wę za ty tu ło wa ną „Cza pli nek
wczo raj i dziś” zor ga ni zo wa ną w no wo
otwar tej sa li eks po zy cyj nej cza pli nec kiej
Izby Mu ze al nej. Wy sta wę tę od no to wa no w
księ dze pa miąt ko wej Izby Mu ze al nej ja ko

po czą tek dzia łal no ści. Jed nak naj więk szą
za słu gą He in za Pac ka by ło urzą dze nie na
Bie la wie atrak cyj nej ście żki przy rod ni czej.
Je go wiel kie za an ga żo wa nie w two rze nie
tej ście żki wy ni ka ło za rów no z oso bi ste go
sen ty men tu do ro dzin nych stron, jak i z za -
in te re so wań przy rod ni czych, po par tych du -
żą wie dzą bio lo gicz ną, dzię ki któ rej ście żka
urzą dzo na zo sta ła bar dzo pro fe sjo nal nie w
spo sób umo żli wia ją cy po zna nie śro do wi ska
na tu ral ne go Bie la wy. He inz Pack zmarł 27
ma ja 2007 ro ku.

Zbi gniew Ja nu sza niec

Am ba sa dor w Ak cji
Z praw dzi wą przy jem no ścią pre zen -

tu je my fil mo wą wy po wiedź Am ba sa -
do ra Ak cji Je zio ro Ta jem nic Wie sła wa
Pio trow skie go, wy ró żnio ne go nie daw -
no ty tu łem Za słu żo ny dla Po wia tu
Draw skie go.

Wnio sek o nada nie ty tu łu „Za słu żo ny dla
Po wia tu Draw skie go” Wie sła wo wi Pio trow -
skie mu zgło si ła Ko mi sja Oświa ty Ra dy Po -
wia tu Draw skie go. Je go uza sad nie niem jest
uzna nie za sług pa na Wie sła wa na rzecz Po -

Frag ment ma py fir my EKO - MAP z po mni kiem
He in za Pac ka

Fo to gra fia z za zna czo nym czer wo ną strzał ką do -
mem ro dzin nym He in za Pac ka na cza pli nec kim
ryn ku
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wia tu Draw skie go. Od 1980 r. jest stra ża -
kiem za wo do wym. Od 1982 r. pra cu je w
Jed no st ce Woj sko wej w Olesz nie, ak tu al nie
ja ko stra żak -ra tow nik. Pan Wie sław Pio -
trow ski to mi ło śnik i pa sjo nat hi sto rii Pol ski,
a w szcze gól no ści hi sto rii Po wia tu Draw -
skie go. Jest po sia da czem ogrom nych zbio -
rów zwią za nych z hi sto rią Po wia tu, a ta kże
hi sto rią woj sko wo ści, ży cia spo łecz ne go i
kul tu ral ne go Pol ski i Eu ro py. Po pu la ry zu je
wie dzę hi sto rycz ną wśród dzie ci, mło dzie -
ży oraz do ro słych po przez or ga ni zo wa nie
wy staw i warsz ta tów hi sto rycz nych, na któ -
rych eks po nu je swo je cen ne zbio ry.

Współ pra cu je z wie lo ma szko ła mi na te -
re nie po wia tu draw skie go, mię dzy in ny mi
są to: Szko ła Pod sta wo wa w Draw sku Po -
mor skim (obec nie Szko ła Pod sta wo wa Nr 1
w Draw sku Po mor skim), Gim na zjum w
Draw sku Po mor skim (obec nie Szko ła Pod -
sta wo wa Nr 2 w Draw sku Po mor skim), Ze -
spół Szkół Po nad gim na zjal nych w Ka li szu
Po mor skim, Ze spół Pla có wek Edu ka cyj no -
Te ra peu tycz nych w Bo bro wie, Szko ła Pod -
sta wo wa w Cza plin ku.

Pan Wie sław Pio trow ski utwo rzył Izbę
Re gio nal ną w Miej skiej i Po wia to wej Bi blio -
te ce Pu blicz nej im. Ste fa na Że rom skie go w

Draw sku Po mor skim, któ ra za wie ra wie le
eks po na tów pry wat nych się ga ją cych VII
wie ku. Za dzia łal ność spo łecz ną i za wo do -
wą pan Wie sław Pio trow ski zo stał od zna -
czo ny i wy ró żnio ny od zna cze nia mi
pań stwo wy mi oraz lo kal ny mi m.in. Zło tą
Od zna ką Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go „Za opie kę nad za byt ka mi”;
Ho no ro wym Zło tym Ża glem; Ty tu łem
„Czło wiek Ro ku 2016” w ple bi scy cie Gło -
su Ko sza liń skie go; Zło tym me da lem Sił
Zbroj nych „W słu żbie dla Oj czy zny”; Me -
da lem za za słu gi dla obron no ści kra ju; Ty -
tu ła mi: „Przy ja ciel Szko ły Pod sta wo wej Nr
1w Draw sku Po mor skim” i „Przy ja ciel Ze -
spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych w Ka li szu
Po mor skim”.

FILM:  www.youtu be.com

Tajemnice regionu ma 
w jednym palcu

Niedawno tytuł „Zasłużony dla
Powiatu Drawskiego” otrzymały dwie
osoby związane z Akcją „Jezioro
Tajemnic”. Dziś wywiad z kolejną –
Eugeniuszem Piecewiczem.

Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla

Powiatu Drawskiego” Eugeniuszowi
Piecewiczowi zgłosiło Stowarzyszenie
Przyjaciół Drawska „MEANDER”. Jego
uzasadnieniem jest uznanie zasług pana
Piecewicza na rzecz Powiatu Drawskiego.
To społecznik, z inicjatywy którego powstał
w Drawsku Pomorskim Pomnik
Solidarności przy placu Bałtyckim oraz
ustawione zostały megality na polanie z
zabytkowym dębem w Parku Chopina. 

Miłośnik przyrody, odkrywca śladów
przodków sprzed tysięcy lat, promotor
naturalnych walorów przyrodniczych,
propagator rozwoju regionu drawskiego. Z
jego inicjatywy promowano walory Ziemi
Drawskiej w kilku programach TVP oraz w
Radiu Koszalin i Radiu Szczecin. 

Propagator szlaków rowerowych,
pomysłodawca utworzenia atrakcyjnej
ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej
kolejki wąskotorowej. 

Pan Eugeniusz Piecewicz to człowiek z
pasją. Już wcześniej, bo w 2005 r. za
działalność społeczną i zawodową
otrzymał tytuł „Zasłużony dla Drawska
Pomorskiego”.

Serdecznie gratulujemy!
FILM: www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=HoL8iMn10EQ
http://www.youtube.com/watch?v=fqpFoJ8oFUs
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Ta jem ni ca 76 me tra co raz
bli żej

Pod czas III Mi sji w III Se zo nie Ak -
cji „Je zio ro Ta jem nic” sku pio no się
na po szu ki wa niu naj od po wied niej sze -
go miej sca na ba zę lo gi stycz ną wy -
pra wy na 76 metr je zio ra Draw sko.
To tam so nar ujaw nił obiekt przy po -
mi na ją cy po szu ki wa ne go „U - Bo ota”.

Przez ostat nie dni stycz nia 2018 r. (26-
28.01.2018) „Ta jem ni ca 76 me tra” za sta na -
wia ła spo rą gru pę „explo rer sów”. Na
miej scu by ły ta kże me dia. Ak cja po szu ki -
waw cza wy ma ga wie lu przy go to wań tech -
nicz nych i for mal nych, dla te go od bę dzie
się do pie ro po uzy ska niu wszel kich nie -
zbęd nych po zwo leń. Za in te re so wa nie re ko -
ne san sem nur ko wym na tej eks tre mal nej

głę bo ko ści wy ra zi ła już Eki pa Na uko we go
Ko ła Ba dań Pod wod nych „Re kin”, wraz z
Pre ze sem Je rzym Jan czu ko wi czem, in struk -
to rem nur ko wa nia i sze fem klu bu płe two -
nur ków Po li tech ni ki Gdań skiej, a ta kże
go ściem nie zli czo nych ar ty ku łów, au dy cji
ra dio wych i te le wi zyj nych, a przede wszyst -
kim wiel kim au to ry te tem po szu ki wań pod -
wod nych. Na miej scu by li ta kże nie za-
wod ni człon ko wie i sym pa ty cy po wsta ją ce -
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go Sto wa rzy sze nia Hi sto rycz no -Kul tu ral ne -
go TEM PEL BURG. Ci ostat ni w trak cie re ko -
ne san su w re gio nie od wie dzi li m.in. Za mek
Sta ry Dra him (ca ły czas czy ny w week en -
dy!), któ ry jest jed nym ze spon so rów na gro -
dy za „U -Bo ota” z je zio ra Draw sko.

W I Mi sji III Se zo nu Je zio ra Ta jem nic
uczest ni czy li: Bar tosz Na wa ra, Do ro ta Na -
wa ra, Alek san dra de Lorm, Da niel de Lorm,

Da riusz de Lorm, Piotr Ja nic ki, Ro bert Pa -
trzyń ski, An drzej Kur piel, Sła wo mir Ko la siń -
ski, Sła wo mir Sko niecz ny, Ma rek To ma -
szew ski, Wie sław Pio trow ski, Mo ni ka Kap -
czuk, Ma riusz Kap czuk, Ali na Cyw ka, Ar tur
Cyw ka, Syl we ster Re szu tek, Pa weł No wa -
kow ski, Ho no ra ta Ma tu szew ska. Eki pę od -
wie dził Sta ro sta Draw ski Sta ni sław
Ku czyń ski.

Ak cja pącz ku je na re gion
Ak cja „Je zio ro Ta jem nic” za czy na

być wi zy tów ką pro mo cyj ną wo je -
wódz twa za chod nio po mor skie go.

– To dzię ki wam Po mo rze Za chod nie jest
co raz bar dziej zna ne – po twier dza Wi ce -
mar sza łek Wo je wódz twa Ja ro sław Rze pa.

I rze czy wi ście. To wszyst ko sta je się mo -
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żli we dzię ki rze szy pa sjo na tów, któ rzy oso -
bi ście pro mu ją Ak cję, a za jej po śred ni- c -
twem wła śnie Po mo rze, w ró żnych
za kąt kach kra ju.

By ły już pre lek cje m.in. w Dęb nie, kon -
fe ren cja w Star gar dzie, sto isko na dniu
otwar tym w ko sza liń skim mu zeum, a pod
ko niec stycz nia br. człon ko wie Sto wa rzy -
sze nia H.K. „TEM PEL BURG” uczest ni czy li

w Ostró dzie w zam ko wej wy sta wie do ty -
czą cej te ma ty ki Tem pla riu szy.

– Za pro szo no nas do mi kro fo nu, aby
przed sta wić Je zio ro Ta jem nic i Sto wa rzy -
sze nie H.K. Tem pel burg. Mi łe by ło to, że lu -
dzie ko ja rzy li ak cję – re la cjo nu je Da riusz
de Lorm z Eki py „Je zio ra Ta jem nic”.

Hi sto ria za ko nu Tem pla riu szy, któ rzy osie -
dli nad je zio rem Draw sko, sta no wi je den z
naj bar dziej za gad ko wych wąt ków Ak cji „JT”.
Wia do mo, że tam by li, są ta kże śla dy po ostat -
nim z nich. Cią gle cze ka ją na zba da nie…

W ostródz kiej eks pe dy cji uczest ni czy li:
Pa weł No wa kow ski, Mo ni ka Kap czuk,
Alek san dra de Lorm, Ma riusz Kap czuk i Da -
riusz de Lorm.

FILM ZNA NI O AK CJI: http://je zio ro ta -
jem nic.pl/zna ni -o -ak cji/

http://jeziorotajemnic.pl/znani-o-akcji/
http://jeziorotajemnic.pl/znani-o-akcji/
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Na ta lia Woj ta szyk –
Dziew czy na 
Je zio ra Ta jem nic 2018

To wy cho wa na nad je zio rem Draw -
sko stu dent ka dru gie go ro ku stu diów
ma gi ster skich na Uni wer sy te cie
Szcze ciń skim. Uczy pły wać, umie nur -
ko wać, świet nie zna te ren i ma sze -
ro kie kon tak ty w bra nży wod niac kiej.
Wy gra ła 2 ty sią ce zło tych, a jej twarz
ozdo bi ma te ria ły pro mo cyj ne Ak cji Je -
zio ro Ta jem nic.

Na ta lia pra cu je w szko le pły wa nia w
Szcze ci nie. Od naj młod szych lat mia ła oka -
zję po zna wać uro ki je zio ra Draw sko, roz wi -
ja jąc tym sa mym swo je umie jęt no ści
że glar skie. Zdo by ła 601 gło sów in ter nau tów
i ocza ro wa ła Ko mi sję Kon kur so wą przed sta -
wia jąc swo ją wi zję pro mo wa nia Ak cji.

Roz mo wy z fi na list ka mi Kon kur su, w tym
Oli vią Pra żych i Na ta lią Wi śniew ską w
ostat ni pią tek prze pro wa dzi ła Ko mi sja w
skła dzie: Ro bert Pa trzyń ski (Dy rek tor Ze -
spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych w Cza -

plin ku, je den z ko or dy na to rów Ak cji), Wie -
sław Pio trow ski (Am ba sa dor Je zio ra Ta jem -
nic, Za słu żo ny dla Po wia tu Draw skie go)
oraz Krzysz tof Bed na rek (Re dak tor Gło su
Ko sza liń skie go/ Gło su Draw ska, Pa tro na
Me dial ne go Ak cji).

Pu la na gród to dwa ty sią ce zło tych –
1500 zł ufun do wa ne przez Sta ro stę Draw -
skie go Sta ni sła wa Ku czyń skie go oraz 500 zł
od Bur mi strza Zło cień ca Krzysz to fa Za cha -
rzew skie go.

Wszyst kim Kan dy dat kom ser decz nie
dzię ku je my za udział.

Wy gra li śmy.
Tu taj jest Przy ja zny Brzeg!

Grand Prix dla Po wia tu Draw skie -
go w jed nym z naj wa żniej szych kon -
kur sów bra nży tu ry stycz nej –
Na gro dzie Przy ja zne go Brze gu. W ty -
le zo stał na wet szcze ciń ski fi nał The
Tall Ships Ra ces 2017, któ ry wy grał
w ka te go rii „Przed się wzię cia”. Wrę -
cze nie na gród od bę dzie się 10 mar -
ca 2018 ro ku w War sza wie o godz.
12.00.

– Przy szcze gó ło wej oce nie dzia łal no ści
po wia tu nie ba ga tel ne zna cze nie mia ła re -
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ali za cja pro jek tu Je zio ro Ta jem nic. Jest to
jed nak jed na ze skła do wych oce ny, a po -
tem wer dyk tu Ju ry – po wia do mił nas Dy rek -
tor Cen trum Tu ry sty ki Wod nej PTTK
Woj ciech Skó ra.

Kon kurs or ga ni zo wa ny jest przez Cen -
trum Tu ry sty ki Wod nej Pol skie go To wa rzy -
stwa Tu ry stycz no -Kra jo znaw cze go pod
pa tro na tem ho no ro wym Mi ni stra Spor tu i
Tu ry sty ki, Mi ni stra Go spo dar ki Mor skiej i
Że glu gi Śród lą do wej, Pre ze sa Pol skiej Or -
ga ni za cji Tu ry stycz nej oraz Pań stwo we go

Go spo dar stwa Wod ne go Wo dy Pol skie. Ce -
lem na gro dy jest m.in. pro mo cja atrak cji
wod niac kich i tu ry stycz nych Pol ski oraz
wy ró żnie nie miej sco wo ści naj bar dziej ak -
tyw nych na tym po lu.

Do kon kur su Po wiat Draw ski zgło sił Ma -
rek An drzej Hal ter, wie lo let ni re dak tor pre -
sti żo wych pism wod niac kich i znaw ca
te ma ty ki że glar skiej, a ta kże Lau re at tej na -
gro dy za 2013 rok.

– Ak cja zo sta ła po my śla na ja ko for ma
pro mo cji re gio nu po przez uka za nie wy jąt -
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ko we go akwe nu ja kim jest je zio ro Draw -
sko. Po mysł na ro dził się nie speł na dwa la ta
te mu w ze spo le urzęd ni ków Sta ro stwa
Draw skie go pod prze wod nic twem Sta ro sty
pa na Sta ni sła wa Ku czyń skie go – opi su je.

Or ga ni zo wa ny już po raz czter na sty kon -
kurs Na gro da Przy ja zne go Brze gu od pierw -
szej edy cji od by wa się pod pa tro na tem
ho no ro wym Mi ni stra Spor tu i Tu ry sty ki, któ -
ry przy zna je rów nież swo ją na gro dę do
Grand Prix, tra dy cyj nie wrę cza ną pod czas
co rocz nych Tar gów Spor tów Wod nych i
Re kre acji „Wiatr i Wo da” or ga ni zo wa nych
w War sza wie. To wła śnie pod czas tych tar -
gów od bę dzie się wrę cze nie na gro dy dla
Po wia tu Draw skie go.

Pa sjo na ci ta jem nic
na kon fe ren cji

17 lu te go 2018 r. w bu dyn ku cza -
pli nec kie go li ceum od by ła się III kon -
fe ren cja po pu lar no nau ko wa „Je zio ro
Ta jem nic”. Wy da rze nie zgro ma dzi ło
oko ło 150 osób.

– Kon fe ren cja nie by wa ła, z bar dzo licz ną
fre kwen cją i po czu ciem uczest ni ków, że
ka żdy ma swój udział w mar ce ja ką się sta -

ła. Pięk na pra ca i pięk ne efek ty – pod su mo -
wu je jej or ga ni za tor, Sta ro sta Sta ni sław Ku -
czyń ski.

Pierw szy wy kład au tor stwa dr. Łu ka sza
Gła dy sia ka (Stu dio Hi sto rycz ne Hu zar), któ -
ry jed no cze śnie pro wa dził kon fe ren cję, no -
sił wy mow ny ty tuł „Je zio ro Ta jem nic kon tra
Zło ty po ciąg, czy li jak sku tecz nie wy ko rzy -
stać za gad kę z prze szło ści”. Ko lej na pre lek -
cja na le ża ła do Am ba sa do ra Ak cji Da riu sza
de Lorm, któ ry mó wił o tym, jak pod ję te
dzia ła nia wpły wa ją na roz wój tu ry sty ki nad
je zio rem Draw sko, przed sta wia jąc kon kret -
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ne wy li cze nia. Pu blicz ność in try go wa li
rów nież bra cia Mi ko łaj i Hu bert Klo rek.

Mi łym mo men tem by ło wrę cze nie na gro -
dy dla lau re at ki kon kur su „Dziew czy na Je -
zio ra Ta jem nic 2018” Na ta lii Woj ta szyk.
Na ta lia otrzy ma ła na gro dę w wy so ko ści
2.000 zł, z cze go 1.500 zł ufun do wał Sta ro -
sta Draw ski, a 500 zł Bur mistrz Zło cień ca
Krzysz tof Za cha rzew ski. Na ta lia otrzy ma ła
rów nież ga dże ty pro mo cyj ne ak cji.

Ko lej ny wy kład przed sta wił Je rzy Jan czu -
ko wicz, choć za mie rzo ny te mat „Ba da nia
pod wod ne je zio ra Draw sko w prze szło ści”
na sku tek py tań pu blicz no ści zo stał zmie -
nio ny. Pan Je rzy opo wie dział o… pod wod -
nych po szu ki wa niach UFO, któ re mia ło
spaść do ba se nu por to we go w Gdy ni pod
ko niec lat pięć dzie sią tych XX w. Je rzy Jan -
czu ko wicz to Pre zes Na uko we go Ko ła Ba -
dań Pod wod nych „Re kin”, ży ją ca – lecz bar dzo skrom na – le gen da. Był jed nym z

pre kur so rów nur ko wa nia swo bod ne go w
Pol sce.

Tuż po tej zna ko mi to ści głos za brał Ro -
bert Krasz czuk. Je go pre lek cja pt. „Wy spy
w cza sach daw nych na Zie mi Draw skiej”
wzbu dzi ła spo ro emo cji. Ro bert Ka rasz czuk
to ama tor i mi ło śnik hi sto rii zie mi pil skiej,
wa łec kiej, zło tow skiej i trzcia nec kiej, a ta -
kże za ło ży ciel Brac twa Ry ce rzy Bez i mien -
nych, czy li gru py re kon struk cyj nej, któ ra
spe cja li zu je się we wcze snym śre dnio wie -
czu.

Na za koń cze nie Dziew czy na Je zio ra Ta -
jem nic 2018 Na ta lia Woj ta szyk lo so wa ła
atrak cyj ne ga dże ty z lo go ak cji, któ re wrę -
czał Sta ro sta Sta ni sław Ku czyń ski. Są one
przy kła da mi pro duk tów, któ re mo gli by
sprze da wać miej sco wi przed się bior cy.
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Ka żdy wy trwa ły uczest nik Kon fe ren cji
otrzy mał słod ki upo mi nek – cze ko la dę Je -
zio ra Ta jem nic. Na pod kre śle nie za słu gu je
nie zwy kła ak tyw ność uczest ni ków i go rą ca
dys ku sja, któ ra wy wią za ła się na sa li. By ły
też in dy wi du al ne ini cja ty wy, jak mi ni -kon -
kurs wie dzy prze pro wa dzo ny przez re gio -
na li stę Zbi gnie wa Ja nu szań ca.

Kon fe ren cja zo sta ła do fi nan so wa na
przez Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa
Za chod nio po mor skie go. Ser decz nie dzię -
ku je my wszyst kim za udział i po moc or ga -
ni za cyj ną. Wkrót ce za pre zen tu je my
kil ku czę ścio wy film z wy po wie dzia mi zza
ku lis.

Ko smicz nie 
nad Je zio rem Ta jem nic

Tuż po III kon fe ren cji „Je zio ro Ta -
jem nic”, kil ka dzie siąt me trów da lej,
na pla ży miej skiej w Cza plin ku od by -
ło się II Mię dzy ga lak tycz ne Mor so -
wa nie z Po chod nia mi. Mor sów
„na ma wia ło” (choć na ma wiać wca le
nie trze ba by ło) do ką pieli m.in.
dwóch Am ba sa do rów Ak cji – Da riusz
de Lorm i Wie sław Pio trow ski, któ -
rzy opo wie dzieli też o sa mej Ak cji.
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Wy da rze nie po raz dru gi zor ga ni zo wał
Cza pli nec ki Klub Mor sów „Mor sy bez for sy”,
a za pro sze nie do wspól nej za ba wy przy ję ły
mor sy m.in. z Pi ły, Świ dwi na, Po łczy na -
-Zdro ju, Bia łe go Bo ru czy Bia ło gar du.

Im pre za roz po czę ła się w so bo tę (17.02)
na pla ży miej skiej nad je zio rem Draw sko.

O go dzi nie 16:00 przy wi ta no wszyst kich
obec nych, zaś o go dzi nie 17:00 na stą pi ła
roz grzew ka oraz kon kur sy. Wiel ki fi nał
mor so wa nia – ką piel z po chod nia mi – na -
stą pił o go dzi nie 18:00. Na miej scu by ła
gro chów ka, kieł ba ski, her ba ta, a przede
wszyst kim – wspa nia ła at mos fe ra.

Fot. W. Pio trow ski

Na tro pie ta jem ni czych
pod wod nych sko ru pia ków

W ró żnych pu bli ka cjach tu ry stycz -
nych (za rów no w dru ko wa nych, jak
in ter ne to wych) w opi sach je zio ra
Draw sko mo żna spo tkać za gad ko wo
brzmią ce in for ma cje na te mat ta jem -
ni cze go stwo rze nia za miesz ku ją ce go
to je zio ro – pi sze Zbi gniew Ja nu sza -
niec, re gio na li sta z Cza plin ka. – Są
to prze wa żnie bar dzo krót kie
wzmian ki nie po da ją ce żad nych
szcze gó łów.

W opi sie je zio ra Draw sko na jed nej z
map Po je zie rza Draw skie go czy ta my na
przy kład: „W głę bi nach ży je re lik to wy sko -
ru piak”. Ma pa tu ry stycz na je zio ra Draw sko
pre zen tu je tę in for ma cję w ta kiej wer sji: „W

głę bi nach ży je re lik to wy krab z okre su dy lu -
wium”. Brak peł nych i rze tel nych in for ma -
cji bar dzo czę sto pro wa dzi do po wsta wa nia
plo tek i mi tów. Tak sta ło się na przy kład z
fak tem XVIII -wiecz ne go osu nię cia grun tu
do są sia du ją cej z mia stem za to ki je zio ra
Draw sko. Nie do sta tek in for ma cji uzu peł ni -
ła fan ta zja. Wy ol brzy mio no to wy da rze nie
do te go stop nia, że w wie lu pu bli ka cjach
zna la zła się sen sa cyj na, lecz nie praw dzi wa
wia do mość, ja ko by w wy ni ku za pad nię cia
grun tu po wsta ła no wa, po łu dnio wa część
je zio ra. Po dob nie się dzie je z in for ma cja mi
o stwo rze niu za miesz ku ją cym je zio ro
Draw sko. Po da wa ne w wie lu miej scach
nie do kład ne in for ma cje przy czy ni ły się do
po wsta wa nia fan ta stycz nych do my słów.
Szcze ciń ski na uko wiec An drzej Osad czuk
na pi sał w swym ar ty ku le „Zo ba czyć nie wi -
dzial ne. Ta jem ni ce Je zio ra Draw sko” opu -
bli ko wa nym w „Ma ga zy nie Nur ko wa nie”
nr 12 z 2010 ro ku, że ze tknął się z krą żą cy -
mi wśród miej sco wej lud no ści nie wia ry god -
ny mi do nie sie nia mi o ja kimś nie zwy kłym
stwo rze ży ją cym w głę bi nach te go je zio ra
od cza su zlo do wa ceń, do da jąc, że w ró -
żnych opo wie ściach nie by ło zgod no ści,
czy to wiel ki rak, czy krab.
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Za in te re so wa łem się spra wą ta jem ni cze -
go stwo rze nia z je zio ra Draw sko. W swych
po szu ki wa niach do tar łem do ar ty ku łu „Der
Dra zig see”, umiesz czo ne go przez pro fe so -
ra uni wer sy tec kie go z Je ny, Wil hel ma Halb -
fas sa, w ze szy cie nr 5 wy daw nic twa „Unser
Pom mer land” z 1932 ro ku. Ar ty kuł ten
wszyst ko wy ja śnia. Czy ta my w nim, że w
1905 ro ku zo sta ły opu bli ko wa ne wy ni ki ba -
dań prze pro wa dzo nych przez nie miec kich
bio lo gów: M. Sam te ra i W. We lt ne ra, któ -
rzy stwier dzi li, ż w je zio rze Draw sko ży ją
trzy ga tun ki re lik to wych sko ru pia ków: My -
sis re lic ta, Pal la sio la qu adri spi no sa, Pon to -
po re ia af fi nis. Au tor ar ty ku łu pod kre ślił, że
na Po mo rzu, po za je zio rem Draw sko, te
trzy ga tun ki ży ją ra zem jesz cze tyl ko w je -
zio rze Mie dwie, z cze go mo żna wnio sko -
wać, że jed no cze sne wy stę po wa nie tych
ga tun ków w tym sa mym słod ko wod nym
akwe nie jest du żą rzad ko ścią.

Się gną łem do do stęp nych w In ter ne cie
współ cze snych tek stów o te ma ty ce hy dro -
bio lo gicz nej, w tym do pu bli ka cji wy bit ne -
go pol skie go hy dro bio lo ga prof. Lu dwi ka
Żmu dziń skie go, by do wie dzieć się cze goś
wię cej o tych sko ru pia kach. Chy ba naj wa -
żniej szą in for ma cją – wy ja śnia ją cą, dla cze -

go stwo rzeń tych nie wi du je my prze by wa -
jąc nad wo dą – jest nie tyl ko to, że ży ją one
na pew nej głę bo ko ści, ale ta kże to, że są
bar dzo ma łych roz mia rów. To jest po pro stu
plank ton, a kon kret nie zoo plank ton! Te
drob ne sko ru pia ki uwa ża ne są przez na -
ukow ców za po lo dow co we re lik ty. Ich oj -
czy zną jest Ark ty ka. Do Bał ty ku i do
nie któ rych je zior po lo dow co wych – w tym
do je zio ra Draw sko – tra fi ły w wy ni ku pro -
ce sów hy dro lo gicz nych, ja kie za cho dzi ły w
na szej czę ści świa ta w epo ce zlo do wa ceń.
Roz prze strze nia niu się ark tycz ne go plank -
to nu sko ru pia ko we go sprzy ja ło pa smo zim -
nych akwe nów po wsta ją cych u czo ła
top nie ją ce go lo dow ca ze spły wa ją cych z
nie go wód roz to po wych. Re lik to we ark tycz -
ne sko ru pia ki za li cza ne są do naj bar dziej
oso bli wych po zo sta ło ści z okre su lo dow co -
we go. Mi mo ocie ple nia kli ma tu prze trwa ły
w osto jach o sprzy ja ją cych wa run kach. W
na szych je zio rach na le żą jed nak do ga tun -
ków gi ną cych.

W po wszech nym mnie ma niu sko ru pia ki
ko ja rzą się ra czej z ra ka mi i kra ba mi, a nie
z plank to nem. To pew nie dla te go w jed nej
z in for ma cji za cy to wa nych na po cząt ku ar -
ty ku łu ktoś błęd nie na pi sał o kra bie. Tym -

cza sem re lik to we sko ru pia ki (a ra czej ma -
lut kie „sko ru piacz ki”) z je zio ra Draw sko są
tak nie wiel ki mi stwo rzon ka mi, że miesz -
kań cy oko lic je zio ra praw do po dob nie do
dnia dzi siej sze go nie wie dzie li by o ich ist -
nie niu, gdy by nie ba da nia na ukow ców. O
ist nie niu tych sko ru pia ków od daw na za to
wie dzą ry by plank to no żer ne (np. sie la wa,
sie ja, styn ka), dla któ rych plank ton sko ru -
pia ko wy jest pod sta wo wym po ży wie niem.
W skła dzie plank to nu sko ru pia ko we go w
na szych je zio rach jest co raz mniej sko ru -
pia ków po lo dow co wych, któ re gi ną ustę pu -
jąc miej sca ga tun kom po spo li tym.

Nad szedł czas, by przed sta wić Czy tel ni -
kom spraw ców ca łe go za mie sza nia:

My sis re lic ta (La so nóg je zior ny) – ma ły,
wszyst ko żer ny sko ru piak o dłu go ści do 16
mm u sam ców, a do 22 mm u sa mic, wy ma -
ga śro do wi ska wod ne go o du żej za war to ści
tle nu, za sie dla głęb sze, chłod niej sze war -
stwy wo dy. Roz mna ża się zi mą w tem pe ra -
tu rze po ni żej 7°C. Nie lu bi świa tła, dla te go
w dzień kry je się w głę bi nach; no cą wy pły -
wa nie co bli żej po wierzch ni, po lu jąc na in -
ne drob ne ży jąt ka wod ne. Na ob sza rze
Pol ski wy stę pu je już tyl ko w kil ku – czy -
stych, głę bo kich i do brze na tle nio nych – je -
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zio rach po lo dow co wych na pół no cy kra ju.
Pal la sio la qu adri spi no sa (zna ny też pod

na zwą Pal la sea qu adri spi no sa) – w Pol sce
wy stę pu je tyl ko w nie któ rych głę bo kich i
czy stych po lo dow co wych je zio rach Po je -
zie rza Po mor skie go i Po je zie rza Ma zur skie -
go, dłu gość cia ła te go ma łe go sko ru pia ka
wy no si 15-20 mm. Jest to ga tu nek zim no -
lub ny, den ny. La tem trzy ma się głę bin, wio -
sną i je sie nią mo żna go spo tkać na
głę bo ko ści oko ło 4 m, na to miast zi mą ta kże
w stre fie przy brze żnej. Licz ba sta no wisk
wy stę po wa nia te go sko ru pia ka w Pol sce w
cią gu ostat nich kil ku dzie się ciu lat dra stycz -
nie zma la ła i wy no si oko ło 30.

Pon to po re ia af fi nis (Pon to po re ja czar no -
oka) – nie ste ty, te go ma łe go ży jąt ka o nie -
zwy kle sym pa tycz nej na zwie nie mo gę
Czy tel ni kom przed sta wić, gdyż – zda niem
bio lo gów – ten ga tu nek sko ru pia ka już u
nas wy gi nął i obec nie nie ma go w pol skich
je zio rach. Szko da.

Mo żna przy pusz czać, że w je zio rze
Draw sko ży ją jesz cze dwa z przed sta wio -
nych wy żej sko ru pia ków, tzn. My sis re lic ta
i Pal la sio la qu adri spi no sa. Mu szę jed nak za -
zna czyć, że pu bli ka cje, do któ rych do tar -
łem tro piąc śla dy tych ma łych stwo rzeń,

mó wią ce o ist nie niu tych ga tun ków w na -
szym je zio rze, opie ra ją się na ba da niach z
koń ca XX stu le cia. Tyl ko no we ba da nia mo -
gą dać jed no znacz ną od po wiedź na te mat
ak tu al nych lo sów po lo dow co wych sko ru -
pia ków w je zio rze Draw sko.

Rzad ko so bie uświa da mia my, że plank ton
sko ru pia ko wy jest głów nym po ży wie niem
dla ła wic sie la wy, któ ra na le ży do naj bar -
dziej ce nio nych ryb wy stę pu ją cych w je zio -
rze Draw sko. Za łą czam link do stro ny
in ter ne to wej z fo to gra fią sko ru pia ka My sis
re lic ta: www.wi ki pe dia.org)

Zbi gniew Ja nu sza niec

Od Ak cji: Nie daw no w In ter ne cie po ja -
wił się fil mik. Je go in ter pre ta cję po zo sta wia -
my Czy tel ni kom: www.youtu be.com

Stry cho wych zna le zisk
ciąg dal szy

Od na lazł się ko lej ny do ku ment ze
stry chu jed nej z draw skich ka mie nic.
Tym ra zem jest to bar dzo szcze gó -
ło wy ra chu nek z 1876 ro ku.

O spra wie po in for mo wał Eki pę Je zio ra
Ta jem nic Wie sław Pio trow ski, Am ba sa dor

Ak cji. Do ku ment wy sta wił pod ko niec XIX
wie ku von A. Kuh se, któ ry był wów czas
wła ści cie lem od po wied ni ka współ cze snej
hur tow ni al ko ho li. Pół to ra wie ku póź niej
od na lazł go Ar tur Ka miń ski z Draw ska Po -
mor skie go, pod czas re mon tu.

https://www.youtube.com/watch?v=dFge2sg8sxk
https://en.wikipedia.org/wiki/Mysis_relicta
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– Da niel Pu chal ski z Urzę du Miej skie go
w Draw sku Po mor skim prze tłu ma czył treść
i stwier dził, że to ra chu nek hur tow ni al ko -
ho lo wej ist nie ją cej nie gdyś w Draw sku Po -
mor skim – mó wi Wie sław Pio trow ski. – Pan
Kuh se był tu taj oso bi sto ścią. Na po cząt ku
XX wie ku w wy ni ku swo jej przed się bior -
czo ści stał się ren tie rem. Za miesz ki wał w
jed nej z ka mie nic na dzi siej szym Pla cu
Kon sty tu cji. We dług mnie, jest to je den z

naj star szych ist nie ją cych ra chun ków z daw -
ne go Dram bur ga.

O po cząt ku tej hi sto rii pi sa li śmy tu taj:
http://je zio ro ta jem nic.pl/se kre ty -na -wy cia -
gnie cie -re ki/

W. Piotrowski z dokumentami

http://www.bestdivers.pl
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Wręczenie Nagrody Przyjaznego Brzegu
Już w sobotę 10 marca 2018 roku o godz. 12.00.w Warszawie Starosta Drawski Stanisław Kuczyński wraz

ze współpracownikami odbierze Grand Prix dla Powiatu Drawskiego w jednym z najważniejszych konkursów
branży turystycznej – Nagrodzie Przyjaznego Brzegu. 

Wrę cze nie na gro dy od bę dzie się pod czas ju bi le uszo wej trzy dzie stej edy cji Tar gów Wiatr i Wo da. W ty le zo stał na wet
szcze ciń ski fi nał The Tal l Ship sRa ces 2017, któ ry wy grał w ka te go rii „Przed się wzię cia”. 
Do kon kur su Po wiat Draw ski zgło sił Ma rek An drzej Hal ter, wie lo let ni Re dak tor pre sti żo wych pism wod niac kich i znaw -
ca te ma ty ki że glar skiej, a ta kże Lau re at tej Na gro dy za 2013 rok.Or ga ni zo wa ny już po raz czter na sty Kon kurs Na gro da
Przy ja zne go Brze gu od pierw szej edy cji od by wa się pod pa tro na tem ho no ro wym Mi ni stra Spor tu i Tu ry sty ki, któ ry przy -
zna je rów nież swo ją na gro dę do Grand Prix, tra dy cyj nie wrę cza ną pod czas
Tar gów.
Pod czas war szaw skiej edy cji tar gów swo je pro duk ty pre zen tu je po nad 400
firm ofe ru ją cych sprzęt i ak ce so ria ze wszyst kich dzie dzin ak tyw ne go wy po -
czyn ku i spor tów zwią za nych z wo dą: że glar stwa, jach tin gu mo to ro we go, ka -
ja kar stwa czy nur ko wa nia. Zna czą cy pro cent wy staw ców sta no wią fir my z
za gra ni cy, m.in. z Chor wa cji, Egip tu, Gre cji, Li twy, Nie miec, Sło we nii,
Szwe cji, Sta nów Zjed no czo nych, Wę gier, Wiel kiej Bry ta nii i Włoch.
Tar gi Wiatr i Wo da to oprócz eks po zy cji wy staw ców, ta kże wy jąt ko wo bo ga ty
pro gram wy da rzeń to wa rzy szą cych – wy kła dy, pre lek cje, spo tka nia z mi strza -
mi spor tów wod nych, po ka zy, do rocz ne pod su mo wa nia do ko nań bra nży, spo -
tka nia sym pa ty ków spor tu i re kre acji na wo dzie oraz licz ne atrak cje dla
naj młod szych go ści. 


