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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
W koń cu na sta ła pięk na sło necz na wio sna, za ro iło się od śpie wa ją cych pta ków, w ruch po szły za po mnia ne

gril le. Z tych mniej opty mi stycz nych nie spo dzia nek, oka za ło się, że nie uży wa na od je sie ni pian ka nie co się skur -
czy ła, choć pro du cent nie uprze dzał nas o ta kiej mo żli wo ści. Re kla ma cja z pew no ścią nie bę dzie tu naj lep -
szym roz wią za niem, du żo sku tecz niej sze mo że oka zać się za sto so wa nie in dy wi du al nie do bra ne go pla nu
tre nin go we go i po skro mie nie ła kom stwa, któ re jak twier dzą znaw cy, mo że być efek tem de fi cy tów w in nych sfe -
rach ży cia – w na szym wy pad ku cho dzi za pew ne o nur ko wa nie. Na szczę ście przed na mi wy jąt ko wo dłu gi w
tym ro ku ma jo wy week end, więc z ra do ścią opu ści my wy god ne fo te le lub nie do sto so wa ne do na szej syl wet ki
biu ro we krze sła i uda my się w kie run ku po bli skie go je zio ra lub cie płe go, ba jecz ne go mo rza, a mo że na wet
gdzieś pod bie gun... 

Przy go to wu jąc się do tej przy jem nej chwili po wro tu pod wo dę, pa mię taj cie jed nak, że po za re zer wa cją miejsc
ho te lo wych i bi le tów ko niecz ne jest rów nież, a mo że przede wszyst kim, skon tro lo wa nie swo je go sta nu zdro wia,
prze gląd i ser wis sprzę tu, ze szcze gól nym uwzględ nie niem apa ra tu bądź ka me ry, aby już po wy pra wie móc
po dzie lić się prze ży cia mi z naj bli ższy mi, ale rów nież z Czy tel ni ka mi Nu ras.in fo, do cze go nie usta ją co za chę ca -
my. W naj now szym nu me rze, pu bli ku jąc re la cje z pod ró ży na szych współ pra cow ni ków, być mo że za in spi ru je -
my Was, aby po raz ko lej ny po wró cić do egip skich raf, a mo że tym ra zem po znać mek sy kań skie ce no ty? Na
pew no ka żdy z Was ma swo je ulu bio ne miej sce, któ re ocza ro wa ło go na ty le, że chciał by tam wciąż wra cać.
Mo że war to po dzie lić się tą fa scy na cją z Czy tel ni ka mi. Cze ka my na Wa sze re la cje.
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To tu, na pół wy spie Ju ka tan znaj -
du ją się nie zli czo ne ki lo me try pod -
wod nych ko ry ta rzy, pod wod nych rzek,
rzeź bio nych przez mi lio ny lat przez
słod ką wo dę desz czo wą. Kro pla po
kro pli, w wa pien nej ska le two rzy ły się
ko ry ta rze peł ne nie zwy kłych form na -
cie ko wych – sta lak ty ty, sta lag mi ty,
sta la gna ty i in ne cu dow ne kształ ty
wy two rzo ne mo zol nie przez Mat kę
Na tu rę. 

Kru che i de li kat ne, cią gną się ki lo me tra -
mi pod po wierzch nią zie mi i co ja kiś czas
otwie ra ją się tak zwa ny mi ce no ta mi – czy li
na tu ral ny mi stud nia mi kre so wy mi. Ce no te
po cho dzi z ję zy ka Ma jów (dzo not) i ozna -
cza – dziu ra, stud nia, prze past ny, głę bo ki.

W kul tu rze Ma jów by ły to miej sca pro wa -
dzą ce do in ne go świa ta, świa ta du chów, za -
świa tów, zwa ne go przez Ma jów – Xi ba ba.

Świat ten był też je dy nym źró dłem wo dy
pit nej, dla te go pod cho dzo no do nie go z
wiel kim sza cun kiem. Czę sto w ce no tach

Meksyk –Tulum
– mekka nurków jaskiniowych



Nuras.info 3/2018

5

skła da no ofia ry, do dziś mo żna tam zna leźć
wie le przed mio tów kul tu czy co dzien ne go
użyt ku.

Obec nie ce no ty to przede wszyst kim nie -
sa mo wi te skar by przy cią ga ją ce na pół wy -
sep Ju ka tan tu ry stów, tych zwy kłych, któ rzy
po dzi wia ją ich pięk no z ze wnątrz, snor ku -

jąc z ma ską i faj ką po po wierzch ni w prze -
pięk nych ogrom nych stud niach oraz tych
szcze gól nych – nur ków re kre acyj nych i ja -
ski nio wych, któ rzy dzię ki swo jej pa sji mo -
gą po dzi wiać rów nież tę ukry tą, ta jem ni czą,
„bo ską” część cu dow ne go pod wod ne go
kró le stwa.

Ja dąc do Mek sy ku, po pierw sze trze ba
wy brać miej sce, w któ rym chce my spę dzić
nasz urlop. Ja ko nur ko wie wy bie ra my zwy -
kle mię dzy Playa del Car men a Tu lum lub
le żą cy mi po mię dzy ni mi ho te la mi. My
przez la ta wy bie ra li śmy Playa del Car men
– mie li śmy tam za przy jaź nio ną pro fe sjo nal -
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ną, po wszech nie zna ną przez ja ski nio wy
świat nur ko wy ba zę PRO TEC Playa, któ ra
zaj mo wa ła się na szy mi nur ka mi re kre acyj -
ny mi, a nam ja ko nur kom ja ski nio wym udo -
stęp nia ła głów nie ba last i za wsze słu ży ła
po ra dą i po mo cą w or ga ni za cji nur ko wań.

Mie li śmy też w Playa del Car men świet ną i
ta nią wy po ży czal nię bu tli, ulu bio ne go Pa -
na Socz ka i naj wspa nial sze pod słoń cem
kur cza ki. Nie ste ty Playa del Car men to mia -
sto bar dzo tu ry stycz ne, peł ne gło śnych noc -
nych klu bów, re stau ra cji, skle pów,

hu czą cej na uli cach mu zy ki i peł ne roz -
wrzesz cza nych tu ry stów. Co praw da po ło -
żo ne nad sa mym brze giem mo rza, ale pla że
wzdłuż mia sta w se zo nie peł ne są tu ry stów,
po dob nie jak na sze bał tyc kie. Mo żna tu
jed nak zna leźć faj ne za kwa te ro wa nie w do -
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brej ce nie w spo koj niej szej czę ści mia sta,
czy to w ho te lu, czy w kom for to wych apar -
ta men tach. Pew nie da lej by śmy jeź dzi li do
Playa gdy by nie to, że w ze szłym ro ku,
przez zu peł ny przy pa dek, spę dzi li śmy tro -
chę wię cej cza su w Tu lum.

Tu lum – to sto sun ko wo ma łe mia stecz ko,
któ re nas nie wie dzieć cze mu przy cią gnę -

ło. Ni by nic spe cjal ne go. Cen trum mia sta
po ło żo ne jest wzdłuż głów nej dro gi, oko ło
czte rech ki lo me trów od pla ży. Część ho te -
lo wa, luk su so wa i dro ga, usy tu owa ła się
wzdłuż li nii brze go wej. Są też pla że pu -
blicz ne, z ba ra mi i nie ska zi tel nie bia łym
pia skiem, któ re w po rów na niu z Playa są po
pro stu pu ste. W cen trum mia sta jest tro chę

skle pów, bar dzo faj ne lo kal ne re stau ra cje,
w któ rych za na praw dę nie wiel kie pie nią -
dze mo żna zjeść do bre i nie ro bio ne pod tu -
ry stów, tra dy cyj ne je dze nie. Nie wąt pli wą
za le tą Tu lum jest to, że nie ma tu tłu mów
tu ry stów, a więk szość któ rych mo żna spo -
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tkać to nur ko wie ja ski nio wi. Tak, Tu lum to
nie wąt pli wie mek ka nur ków ja ski nio wych.
To z Tu lum jest bli sko do więk szo ści ce no -
tów, to w Tu lum mie ści się więk szość baz
nur ko wych ob słu gu ją cych nur ków ja ski nio -
wych – to tu jest głów na sie dzi ba na szej za -

przy jaź nio nej z Playa ba zy PRO TEC, ale co
naj wa żniej sze dla nas, jest tu też na sza pol -
ska ba za nur ko wa, prę żnie się roz wi ja ją ca –
CA VE ME XI CO, któ rą w tym ro ku wy bra li -
śmy do współ pra cy, i któ rą z czy stym su -
mie niem mo że my po le cić ka żde mu, kto

wy bie ra się do Mek sy ku na nur ko wa nia tu -
ry stycz ne, ja ski nio we, a szcze gól nie ka żde -
mu, kto chciał by roz po cząć swo ją przy go dę
z nur ko wa niem ja ski nio wym i od być szko -
le nie na na praw dę wy so kim po zio mie. Bar -
tek Busz ko – wła ści ciel ba zy oraz nasz
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zna jo my jesz cze z cza sów, kie dy miesz kał
w Pol sce bar dzo nam w tym ro ku po mógł z
or ga ni za cją na szych ja ski nio wych nur ko -
wań. W Mek sy ku nie wszyst ko jest ła twe i
bez po mo cy ko goś, kto zna ce no ty jak wła -

sną kie szeń cza sa mi trud no jest tra fić do ta -
kich pe re łek jak prze uro cza ce no ta Ka lim -
ba, po ło żo na bar dzo bli sko Tu lum i
na le żą ca do sys te mu Sac Ak tun. Przez pięć
lat wie lo krot nie prze je żdża li śmy ko ło niej i

na wet nie zwró ci li śmy uwa gi na scho wa ną,
wy glą da ją cą jak opusz czo ne miej sce, za -
mknię tą na kłód kę bra mę, z ma łym ka mie -
niem przy wjeź dzie, fi gur ką ma jań skie go
bo żka i na pi sem Ka lim ba. A na wet gdy by -
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śmy zwró ci li na nią uwa gę, to prze cież mu -
sie li by śmy wie dzieć skąd wziąć klucz do
owej ta jem ni czej bra my – a Bar tek wie -
dział! I po dzie lił się z na mi tą se kret ną wie -
dzą. Dzię ki nie mu od kry li śmy w tym ro ku

ma gicz ne miej sce. Ma gicz ne za rów no pod
wo dą, jak i na po wierzch ni. Oto czo ne owo -
co wy mi drze wa mi, peł ne uro czych fi gu rek
z do sko na le przy go to wa nym miej scem dla
nur ków ja ski nio wych, oto czo nym mo ski tie -

rą, z prze bie ral nią, sto łem do zło że nia
sprzę tu. Po scho dach scho dzi my do nie za -
la nej czę ści ja ski ni z fru wa ją cy mi nad na -
szy mi gło wa mi nie to pe rza mi, z oł ta rzem,
fi gur ka mi bo żków. Ka wa łek da lej za czy na



Nuras.info 3/2018

12

się wo da, nie po zor na, na wet jak by tro chę
brud na w po rów na niu z in ny mi ce no ta mi.
Po za na mi nie ma tu ni ko go, nie ma in nych
nur ków, nie ma też snor klu ją cych, wi dać,
że daw no nikt do tej wo dy nie wcho dził. Je -

ste śmy sa mi, a kie dy za nu rza my się pod
wo dę, do świad cza my ko lej nej ma gii te go
miej sca. Prze pięk ne ko ry ta rze, z nie sa mo -
wi ty mi for ma mi na cie ko wy mi... Prze peł za -
my przez Boa Re stric tion, któ ra rze czy -

wi ście wi je się jak wąż boa, do cho dzi my do
roz sta ju dróg z mar ke rem w kie run ku Grand
Ce no te, pły nie my da lej, ale nie ste ty nie ma -
my na ty le ga zu, że by zro bić tra wers i wró -
cić z po wro tem pod wo dą, a nie bar dzo
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nam się uśmie cha wra cać po sa mo chód na
pie cho tę po po wierzch ni. Tra wers więc mu -
si po cze kać do przy szłe go ro ku – wie my
jed no na 100% – do tej dziu ry bę dzie my
jesz cze wra cać nie raz!

W tym ro ku, rów nież dzię ki Bart ko wi,
Adam miał oka zję spró bo wać nur ko wa nia
w pie kiel nej, jak dla mnie, ma szy nie, ja ką
jest re bre ather. W trak cie na sze go po by tu w
Tu lum by ła bo wiem or ga ni zo wa na pod pa -

tro na tem IANTD kon fe ren cja nur ków ja ski -
nio wych, pod czas któ rej Bar tek wspól nie z
Mar ci nem Bram so nem by li or ga ni za to ra mi
nur ko wań te sto wych na re bre athe rze X -
-CCR w ce no cie Ac tun -Ha, po tocz nie zwa -
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nym Car wash’em. Po zna li śmy też Bre ti sla va
Va isa ra, twór cę te go, jak to ko le dzy okre śli -
li, fer ra ri wśród re bre athe rów. Mnie rów nież
na ma wia li na te sty, jed nak ja, jak na ra zie,

twar do mó wię NIE dia bel skiej ma szy nie.
Mia łam za to dzi ką przy jem ność ob ser wo -
wać pod wo dą Ada ma, któ ry chy ba pierw -
szy raz – od kie dy go znam – la tał w wo dzie

gó ra dół, jak nur ko wa świe żyn ka. Te raz
mam na nie go ha ka w po sta ci pa ru fil mi -
ków z je go wy czy na mi.
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Na ko niec tro chę o za kwa te ro wa niu i
zwie dza niu

W po ło wie dro gi mię dzy cen trum Tu lum
a pla żą znaj du je się dziel ni ca apar ta men to -

wa Al dea Za ma, gdzie Ca ve Me xi co ma
swo ją sie dzi bę, a już nie ba wem bę dzie
mieć też swo je apar ta men ty, sprę żar kow nie
i sklep nur ko wy. To bar dzo do bre miej sce

na za kwa te ro wa nie, ci che i spo koj ne, z
kom for to wy mi apar ta men ta mi, po ło żo ne w
dżun gli, z jed nej stro ny na ubo czu mia sta, z
dru giej cał kiem bli sko za rów no do cen trum,
jak i pla ży, choć oczy wi ście naj wy god niej
mieć wy na ję ty sa mo chód.
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Sa mo chód pod czas po by tu w Mek sy ku
da je do wol ność prze miesz cza nia się. Ka -
żde go dnia mo żna de lek to wać się in ną pla -
żą, do wol nie usta lać pro gram zwie dza nia, a
dla nur ków ja ski nio wych jest nie zbęd ny,

że by do je żdżać do ce no tów. Po ma ga też w
prze wo że niu za ku pów – głów nie wo dy i
tru ska wek na Mar ga ri tę z je dy ne go su per -
mar ke tu, któ ry znaj du je się w Tu lum.

W tym ro ku mie li śmy wy jąt ko wo cie ka -

wą Mek sy ku gru pę i dzię ki wy na ję ciu sa -
mo cho du na ca ły czter na sto dnio wy okres
po by tu, uda ło nam się, po za pię cio ma dnia -
mi nur ko wy mi, na praw dę bar dzo du żo
zwie dzić. Ka żde go dnia de lek to wa li śmy się
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też tru skaw ko wą Mar ga ri tą na in nej, cu -
dow nej, spo koj nej pla ży, po ło żo nej po mię -
dzy Playa del Car men a Tu lum.
Od wie dzi li śmy ru iny w Muy il, Tu lum (do
tych mo gli śmy do je chać na wet na ro we -
rach), Co bę, Ek Ba lam, Chi chen It zę, Val la -
do lid. Do wszyst kich tych miejsc z Tu lum

jest du żo bli żej niż z Playa. Od wie dzi li śmy
Re zer wat Bios fe ry Sian Ka’an z obu stron,
od kry li śmy faj ną la gu nę, gdzie na cie ra li śmy
się bło tem – po noć dla uro dy, ale śmier -
dzia ło nie mi ło sier nie. Do je cha li śmy na ko -
niec świa ta, czy li do Pun ta Alen, skąd
wy ru szy li śmy na po szu ki wa nie ko lo nii fre -

gat, ska czą cych del fi nów i snor ke ling na ra -
fie. Od wie dzi li śmy obo wiąz ko wo żół wie i
cza ple na Aku ma lu, pierw szy raz wy ką pa li -
śmy się w ce no cie przy pla ży w Xa cel. Od -
kry li śmy też ba jecz ną za tocz kę z bar dzo
smacz ną re stau ra cją ryb ną, gdzie nie ste ty
uda ło mi się pod czas snor ke lin gu zgu bić
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na sze pra wie no we Go pro5 – ale to już ma -
te riał na in ną, dłu gą opo wieść o gra ni cach
mo jej wy trzy ma ło ści, o tym jak uzbro je ni w
szpu le, ba nia ki i sprzęt ABC przez po nad

czte ry go dzi ny za ta cza li śmy ko ła na wo dzie
w peł nym słoń cu, szu ka jąc igły w sto gu sia -
na. I o tym, że cu da jed nak się zda rza ją, a
mo że to nie cu da, tyl ko wie lo let nie nur ko -

we do świad cze nie Ada ma. W ka żdym ra zie
pod ko niec na sze go po by tu od wie dzi li śmy
też Playa del Car men, na naj lep sze go pod
słoń cem Mek sy ku kur cza ka, na szyb kie za -
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ku py i na utwier dze nie się w prze ko na niu,
że jed nak od te raz to Tu lum bę dzie na szym
miej scem na ja ski nio wo -wy po czyn ko wy
urlop na Ju ka ta nie, któ ry na 100% bę dzie
miał miej sce na po cząt ku 2019 ro ku, a być
mo że jesz cze pod ko niec 2018 ro ku, bo

gdzie jak gdzie, ale do Mek sy ku eki pa na -
ofo ty.pl uwiel bia wra cać, a nur ko wa nia ja -
ski nio we to jest to, co pod wo dą lu bi my
ro bić naj bar dziej. A prze cież jak nur ko wać
ja ski nio wo, to wła śnie tu, w pod wod nym
świe cie Ma jów. Już te raz za pra sza my ka -

żde go, kto chciał by prze żyć z na mi mek sy -
kań ską przy go dę!

Aga ta Isa jew „Ga ga tek”

Zdję cia z ar chi wum na lo fo ty.pl 

Adam Bor kow ski i Aga ta Isa jew



Nuras.info 3/2018

20

Dziś jed nak mo że my po je chać na trzy
ró żne tra sy sa fa ri pół noc ne go – kla sycz ne
wra ko we, któ re by ło od za wsze; wra ki po -
łą czo ne z Ras Mo ham med przy pół wy spie
Sy naj oraz wra ki plus Da hab, wy spa Ti ran i
Ras Mo ham med, a na wet sa fa ri pół noc ne
po łą czo ne z tra są do wra ku El Ka fa in i Sa -
lem Expres.

W mar cu 2018 ro ku przy szło mi od wie -
dzić tra sę wra ki, Ras Mo ham med i w dro dze
po wrot nej oko li ce Hur gha dy. Na tu ral nie,
aby opły nąć ta ką tra sę ster nik ło dzi też mu -
si znać lo kal ne ra fy. Nie bra ku je prze cież
pod wod nych ło dzi sa fa ri, któ rych ka pi tan
tyl ko my ślał, że zna te wo dy. O do bre go ka -
pi ta na nie ko niecz nie jest ła two.

Safari północne
modyfikowane – marzec 2018

Jesz cze do nie daw na, je śli ktoś chciał je chać na sa fari nur ko we do Egip -
tu, do wy bo ru miał wy łącz nie sta łe, okle pa ne tra sy i nie by ło mo wy o żad -
nych od stęp stwach. Ni czym au to bu sy ko mu ni ka cji miej skiej ło dzie sa fa ri pły wa ły
po tych sa mych tra sach. I na gle... łu bu du! Po re wo lu cji ruch tu ry stycz ny w
Egip cie za marł, a wła ści cie le za częli we ry fi ko wać swój styl my śle nia, wy cho -
dząc na prze ciw klien to wi, któ ry jak wie my jest co raz bar dziej wy ma ga ją cy. Sa -
fa ri pół noc ne zna czy ło kie dyś wy pły nię cie z Hur gha dy, od wie dze nie kil ku
okle pa nych wra ków w pół noc nej czę ści Mo rza Czer wo ne go i ko niec za ba wy.
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W Pol sce po wrót zi my, tem pe ra tu ry
ujem ne, War sza wa za sy pa na śnie giem, ma -
zur skie je zio ra po now nie za ma rza ją, a tu w
Egip cie, no cóż... Słoń ce, tem pe ra tu ry za
dnia do cho dzą do 30 stop ni, ra czej sła by
wiatr, ale…

Mu si my pa mię tać, że gdzieś tak wła śnie
oko ło prze ło mu lu te go i mar ca ko ra low ce
za czy na ją się roz mna żać i przej rzy stość
wo dy mo że być nie co słab sza. Na pew no
nie bę dzie to 30-40 me trów wi zu ry, jak mo -
że my zo ba czyć w środ ku la ta. Jed na ko woż,

po rów nu jąc to z pol ski mi wa run ka mi, prze -
cież nie ma o czym roz ma wiać. Dwa dzie -
ścia me trów by ło naj mniej. Wy star czy? Dla
wy głod nia łe go po zi mie nur ka, któ ry ru sza
na pierw szą wy pra wę w no wym ro ku to
wręcz ra ry tas.

Za nim ru szy li śmy z por tu w Hur gha dzie
cze ka ła nas dość nie co dzien na sy tu acja.
Był to pierw szy rejs ło dzi sa fa ri Red Sea
One po re mon cie. Wła ści ciel, zgod nie ze
sta rym ob rzę dem, za rżnął ba ran ka na ru fie
ło dzi. Ka żdy z uczest ni ków ob rząd ku uma -
czał swo ją dłoń we krwi ba ran ka i przy pie -
czę to wał na bur cie na sze go do mu na
naj bli ższy ty dzień. Wi dok w isto cie rzad ki,
wie lu nie zde cy do wa ło się na wet na to pa -
trzeć. Po my sło wość Egip cjan po szła da lej,
bo wiem po ubi ciu ba ran ka trze ba by ło go
opra wić. Tu przy da ła się bu tla nur ko wa. Po
na dmu cha niu sprę żo nym po wie trzem ba -
ran ka przez no gę, wpro wa dza jąc doń
szlauch, skó ra ode szła od cia ła i ła twiej by -
ło go opra wić. Cwa ne, praw da? A za tem po
por cjo wa niu ba ran ka ru sza my.

Pierw sze nur ko wa nie tzw. check di ve, a
tu ciach, del fi ny przy pły nę ły. Nie źle się za -
czy na, po my śla łem so bie. Cha rak te ry stycz -
na ra fa przy ma łej wy sep ce w kształ cie
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pół księ ży ca na zy wa się do kład nie tak sa mo,
jak wska zu je na to kształt wy spy, po arab -
sku Umm Gam mar. Co jest naj wa żniej sze
na sa fa ri nur ko wym? To wa rzy stwo na ło dzi
oczy wi ście! I tym ra zem by ło wy śmie ni te,
wszy scy się bar dzo szyb ko zin te gro wa li, a
że ka żdy ma w za na drzu mnó stwo opo wie -
ści, to ty go dnia ma ło, aby za sy pać ga wiedź
wszyst ki mi na szy mi mą dro ścia mi ży cio wy -
mi.

A co, my ślisz, że nur ko wa nia są naj wa -
żniej sze na sa fa ri nur ko wym? Mo gą być
naj pięk niej sze nur ko wa nia, ale jak to wa rzy -
stwo nie do pi su je, to li pa. Po jedź na pierw -
sze sa fa ri, a wspo mnisz mo je sło wa – to
bę dzie Twój głów ny cel wy jaz dów nur ko -
wych do Egip tu. Jest prze cież ty le miejsc do
od wie dze nia tyl ko w gra ni cach te go pań -
stwa. Da eda lus, Bro thers Is lands, St. Johns i
wie le in nych, gdzie są to świa to wej re no my
miej sców ki nur ko we.

Dru gie go dnia je ste śmy już na Abu Nu -
has. Przed na mi sław na sta lo wa ra fa z czte -
re ma wra ka mi i pią tym le gen dar nym,
gdzieś tam hen na du żych głę bo ko ściach,
któ re go nikt ni gdy nie wi dział, jed nak mit
ta jem ni czo ści trwa.

Nur ku je my na Car na tic, Mar kus i na ko -

niec Ghian nis D. Po mi nę opi sy tych wra -
ków, bo opo wia da łem o nich już kil ka ra zy.

Pod czas te go wy jaz du, ja ko wciąż ak tyw ny
in struk tor z 26-let nim do świad cze niem w
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nur ko wa niu, pro wa dzi łem kur sy wra ko we i
de ep di ve ra. Mie li śmy tam ide al ne, kom for -
to we wa run ki, aby ćwi czyć umie jęt no ści w

nie ma lże bez stre so wym śro do wi sku. Tak,
już wi dzę te ko men ta rze, któ re po ja wi ły by
się nor mal nie na twa rzo -ksią żce, że w ta -

kich wa run kach lu dzie są źle przy go to wa ni
do nur ko wań w Bał ty ku, gdzie zim na wo da
itd. Uj mę to tak. Szko lę i w Bał ty ku, i w Mo -
rzu Czer wo nym. Ró żni ca jest ta ka, że w
Bał ty ku na kurs wra ko wy prze wa żnie ma -
my je den week end, a w Mo rzu Czer wo nym
ca ły ty dzień. A za tem jest czas na nur ko wa -
nie, na ćwi cze nia, na po wtór ki, na po now -
ne po wtór ki i upew nia nie się w swo ich
umie jęt no ściach. Na Bał ty ku jest tyl ko kurs.
Jak to się mó wi, nie ma te go złe go, co by na
do bre nie wy szło. Niech kur san ci sa mi oce -
nią.

Na noc pły nie my już w oko li ce Par ku
Na ro do we go Ras Mo ham med na Sy na ju. W
ję zy ku arab skim zna czy to gło wa Mo ham -
me da. Pierw sze nur ko wa nie – Yolan da i
Shark Re ef. Po se rii wra ków wspa nia ła ra fa
ko ra lo wa z nie zli czo ną ilo ścią ryb i przede
wszyst kim mięk ki mi ko ra low ca mi nie mo -
że nie zro bić wra że nia, a już szcze gól nie
na po szu ki wa czu ide al ne go uję cia. Ścia na
w tym miej scu opa da, ba ga te la, do 750 me -
trów głę bo ko ści. Czter dzie ści me trów po ko -
nu je my tam jak by w mgnie niu oka. Mu szę
wręcz wy ła py wać po szcze gól ne oso by ro -
bią ce kurs Pa di De ep Di ver, aby nie fru nę -
ły da lej, bo za po mnieć się ła two, a kto na
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kur sie pa trzy na kom pu ter. Prze cież trze ba
zro bić za da nie.

Ostat nio by łem na tej ra fie do bre 5-7 lat
te mu i po now nie stwier dzam, że jest to jed -
no z pięk niej szych miejsc nur ko wym w tej
czę ści Mo rza Czer wo ne go. Te go sa me go
dnia nur ku je my na wra ku Dun ra ven.

Jesz cze stoi na dnie, ale po wo li się za pa -
da. Wi dzę, jak egip skie wra ki zmie nia ją się
na prze ło mie ostat nich 15 lat, czy li od cza -
su, kie dy za czą łem od wie dzać ten naj bar -
dziej zna ny re gion ze Sta re go Te sta men tu.
Księ ga Wyj ścia, Mo jżesz, wę drów ka lu du
wy bra ne go Izra ela przez Sy naj. Na wet je śli

je steś nie wie rzą cy, to na pew no coś tam sły -
sza łeś. Zo ba czy łem zmia ny rów nież na
wra ku Car na tic i Ghian nis D, mniej na Mar -
kus. Noc ne nur ko wa nie na tej sa mej ra fie,
gdzie le ży Dun ra ven przy nio sło nie la da
emo cje, bo wiem mu re ny z gło wą jak łeb
ko nia, jak to ktoś okre ślił, by ły ogrom ną
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atrak cją dla ko goś, kto w ogó le jesz cze nie
wi dział mu re ny.

Ko lej ny dzień, po nie dzia łek. Za czy na my
nur ko wa nie od wra ku King ston na ra fie,
gdzie ża den ka pi tan nie chce zo sta wać na
noc. Dla cze go? Prą dy oka la ją ce tę ra fę są
tak dzi wacz ne, zwod ni cze, na gle zmie nia -

ją ce kie ru nek, że zwy czaj nie ka żdy skip per
boi się zo stać na noc. Jed nak ra fa w tym
miej scu jest rów nie pięk na, jak te na Ma le -
di wach po ze wnętrz nej stro nie ba rie ry ra fo -
wej. Prą dy pod wo dą nio są tlen i mnó stwo
po ży wie nia dla lo kal nej fau ny. Nic więc
dziw ne go, że jest ona tu na praw dę bo ga ta

w ró żno rod ność form i ko lo rów. Sam wrak,
któ ry le ży tu prze szło 150 lat, jest już tak
za ro śnię ty ra fą, że mo gę to po rów nać do
prze mie nio nych fau ną mor ską ma ry na rzy z
ża glow ca La ta ją ce go Ho len dra pod ko men -
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dą Da vi John sa z fil mu Pi ra ci z Ka ra ibów.
Ra fa tak wdar ła się we wrak, że fak tycz nie
trze ba do szu ki wać się je go kształ tów. Bar -
dziej jest to już wspa nia ła ra fa ko ra lo wa z
nie sa mo wi tą ilo ścią ang. Glass Fish, któ re tu

wła śnie zna la zły so bie te re ny do za miesz -
ka nia. Po le cam uję cia tych ma łych ry bek
ka me rą Go Pro na tzw. pa ty ku. Ko ra low ce
sto ło we stwa rza ją tu nie sa mo wi te po le do
po pi su dla fo to gra fów pod wod nych. To

miej sce jest na praw dę god ne po le ce nia.
Wiem, co mó wię, jak wspo mi na łem od 26
lat krę cę się po ra fach na ca łym świe cie.

Jesz cze te go sa me go dnia prze sta wi li śmy
się na wrak Thi stle gor ma, gdzie wy ko na li -
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śmy czte ry nur ko wa nia, łącz nie z noc nym.
Dla mnie jest to już nie do po ję cia, jak to
mo żli we, że wciąż pły wa ją ze mną nur ko -
wie, któ rzy nie wi dzie li te go naj sław niej sze -
go wra ka świa ta. Tak, w ta kich wła śnie
chwi lach do cie ra do mnie, jak bo ga te do -

świad cze nie nur ko we po sia dam. Dzię ku ję
za to Naj wy ższe mu, bo wiem nie ka żde mu
jest da ne zo ba czyć to, co dla in nych jest
wciąż w sfe rze ma rzeń. Był czas, że rząd
egip ski z nur ko wań or ga ni zo wa nych na
wra ku Thi stle gorm za ra biał wię cej niż na

tu ry stach od wie dza ją cych jesz cze prze cież
sław niej sze pi ra mi dy w Gi zie. Dziś, jak
wie my, tu ry sty ka w Egip cie tro chę ku le je,
ale jak pi sa łem w re la cji z gru dnio we go wy -
jaz du do Da hab, coś się ru szy ło i na le ży z
te go ko rzy stać, bo nie wia do mo, ja ka bę -
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dzie przy szłość Egip tu. Re gion jest prze cież
wy so ce nie sta bil ny po li tycz nie i eko no -
micz nie.

Czy wi dzę ja kieś ró żni ce na wra ku Thi -
stle gorm od mo je go pierw sze go ra zu, kie dy
na nim nur ko wa łem?

Ogrom ne! Nie wiem, czy gdzieś, ktoś to
kie dyś po li czył, ale przez ten wrak prze wi -
nę ło się już nie ty sią ce, ale my ślę, że oko ło
mi lio na nur ków. To zna czy dwa mi lio ny
płetw kle pią cych te wszyst kie sa mo cho dy,
mo to ry, czoł gi itd. Po kła dy się za pa da ją, cy -

ster ny za chwi lę wpad ną do pierw szej ła -
dow ni. Nie, nie bę dę opi sy wał, bo jak ktoś
nie nur ko wał tu wcze śniej, to nie ma ska li
po rów naw czej, ale zmia ny są fak tycz nie
ko lo sal ne. Nie ma co ukry wać, za ileś tam
lat wrak bę dzie ru iną, zo sta nie tyl ko hi sto ria
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naj sław niej sze go wra ku na świe cie od kry -
te go prze cież przez le gen dę – sa me go Ja -
cqu es’a Yves Co uste au’a.

Ryb na tym naj sław niej szym wra ku świa -
ta jest jak za wsze mnó stwo. Wszyst kie nur -
ko wa nia na ra fach nie do star czą ty lu
atrak cji, je śli cho dzi o fau nę, jak to jed no
miej sce. Jest tu wszyst ko to, co chciał byś
zo ba czyć. Nie mar nuj więc cza su na de cy -
zję, gdzie ko lej nym ra zem po je chać na nur -
ko wa nie. To jest to miej sce, któ re
zde cy do wa nie war to od wie dzić. I nie ma -
rudź, że cho ro ba mor ska, bu ja nie itp. To są
wiel kie ło dzie sa fa ri, na któ rych naj więk sze
za rzy gań ce spo koj nie da ją ra dę.

Po po ran nym nur ko wa niu na naj sław -
niej szym wra ku na świe cie, we wto rek ru -
sza my już w kie run ku Hur gha dy, po dro dze
jed nak nur ku jąc przy ra fie Go ta Sha’ab el
Erg oraz Siy ul Ke bir. Ostat nie 40 me trów na
za mknię cie kur su Pa di De ep Di ver, ostat nie
uję cia żół wi ka pod wo dą i ostat nie po dzi -
wia nie del fi nów za miesz ku ją cych oko li ce
tej ra fy. Ileż fraj dy da ły nam te del fi ny, fi ka -
jąc po nad po wierzch nię wo dy i po ka zu jąc,
jak by po pi su jąc się przed na mi, udo wad -
nia jąc ile ma ją w so bie ra do ści te pięk ne
ssa ki.

Nie wszy scy uczest ni cy sa fa ri zde cy do -
wa li się na noc ne nur ko wa nie, jed nak ci co
zo sta li, mie li oka zję ła pać ry by fi stul ki rę ka -
mi. Sam zła pa łem pięć sztuk. Ma łe ryb ki
przy pły wa ją do ło dzi w miej sca moc no
oświe tlo ne przez re flek to ry. Tam gro ma dzi

się plank ton, bo pły nie za wsze do świa tła.
Si łą rze czy za ma ły mi ryb ka mi po dą ża ją
więk sze dra pie żni ki, tu oko ło pół me tro we fi -
stul ki. Jed nak i za ni mi przy pły wa ły te więk -
sze. Nie któ re mia ły do bre 120-130 cm. Te
więk sze jed nak czu ły re spekt przed zbli ża -
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niem się do ru fy, gdzie jak cza ple, cze ka li -
śmy z rę ka mi tuż nad po wierzch nią wo dy.
Szyb ki ruch i ciach, trzy mam ry bę w rę ku
wrzu ca jąc ją na po kład. Po oko ło 40 mi nu -
tach na ła pa li śmy ca łą mi skę, oko ło 30 sztuk.

W śro dę wy ko nu je my ostat nie nur ko wa -
nie na wra ku El Mi na w por cie w Hur gha -

dzie, wra ku z cza sów woj ny trzy dnio wej
mię dzy Izra elem i Egip tem.

Nie nur ku je my wię cej, gdyż lot po wrot ny
ma my ko lej ne go dnia o 4.00 ra no, więc
trze ba od sy cić na sze ko mór ki z nad mia ru
azo tu i wy su szyć sprzęt, aby nie by ło nad -
ba ga żu. Po po łu dniu wpły wa my do por tu,

pa ku je my sprzęt, ostat ni raz scho dzi my na
spa cer na ląd i cze ka my na go dzi nę 1.00 w
no cy, kie dy ru szy my na lot ni sko. Ko lej ne
sa fa ri za koń czy ło się dla wie lu z nas no wy -
mi pod bo ja mi. Jak za wsze, wrak Thi stle gor -
ma zro bił naj więk sze wra że nie na tych, co
ni gdy jesz cze go nie wie dzie li, ale by ły też
wspa nia łe ra fy oko lic Ras Mo ham mad. Naj -
wa żniej sze, że nie by ło wiel kich fal, a wo -
da o tem pe ra tu rze 23-24 stop nie by ła do
znie sie nia dla nur ku ją cych za rów no w mo -
krych, jak i su chych ska fan drach.

Co nqu est Mo rza Czer wo ne go trwa, a za -
tem do zo ba cze nia na ko lej nej wy pra wie.

Ru di Stan kie wicz
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Pan Je rzy Jan czu ko wicz od lat 50. wy do -
by wa z dna Bał ty ku i po mor skich je zior nie -
zwy kłe przed mio ty po cho dzą ce z okre su II
woj ny świa to wej. Na prze strze ni lat brał
udział w wie lu in te re su ją cych eks pe dy cjach
ba daw czych. Pry wat nie to cie pły czło wiek,
ko lek cjo ner i ga wę dziarz. Je go dom „Wil la
Re kin” w gdań skiej Oli wie jest zna na
wszyst kim miesz kań com Trój mia sta. Mia -
łam ogrom ną przy jem ność spo tkać się z
tym nie sa mo wi tym czło wie kiem i prze pro -
wa dzić wy wiad, w któ rym zdra dza nam
mię dzy in ny mi hi sto rię roz po czę cia swo jej
pa sji.

Na ta lia Ka sow ska: W Trój mie ście jest
Pan uwa ża ny za jed ną z naj bar dziej ma -
low ni czych po sta ci. Czy Gdańsk za wsze
był Pa na do mem ro dzin nym, czy po cho dzi
Pan z zu peł nie in nych za kąt ków Pol ski?

Je rzy Jan czu ko wicz: Mo ja ro dzi na po -
cho dzi z Kre sów. Oj ciec z Ba ra no wicz, ma -
ma z Wil na. Oj ciec ukoń czył Wy dział
Bu dow nic twa i Ar chi tek tu ry na Po li tech ni ce
War szaw skiej, ma ma Se mi na rium Na uczy -

ciel skie. W 1945 ro ku zo sta li śmy wy sie dle -
ni z Wil na, naj pierw był obóz w Ło dzi, po -
tem w Byd gosz czy, gdzie przez Czer wo ny
Krzyż od na lazł nas oj ciec, któ ry wy do stał
się z Ofla gu. Zo sta li śmy skie ro wa ni do
Gdań ska, gdzie ro dzi ce za ję li zruj no wa ny
w po ło wie dom. Za miesz ka li w nim ro dzi -
ce oraz sio stra Kry sty na. Kry sty na jest star -
sza ode mnie, ukoń czy ła Aka de mię
Me dycz ną w Gdań sku, młod szy brat Zby -
szek jest po Po li tech ni ce Gdań skiej, Wy -
dział Me cha nicz no - Tech no lo gicz ny.
Dru ga sio stra uro dzi ła się w 1947 ro ku,
ukoń czy ła Wy ższą Szko lę Rol ni czą w Olsz -
ty nie. W tym do mu miesz kam do dziś.

NK: Jak wy glą da ły po cząt ki Pa na pa sji?
JJ: W kla sie ma tu ral nej wpa dła mi do rąk

ksią żka o przy ro dzie. W jed nym z roz dzia -
łów był opis dzia łal no ści an giel skich płe -
two nur ków, zwal cza ją cych wło ską
ma ry nar kę ze swo jej ba zy w za to pio nym
okrę cie w Gi bral ta rze. To bar dzo po bu dzi -
ło mo ją wy obraź nię. Od ra zu po sta no wi łem

zo stać bo jo wym płe two nur kiem. By ły tam
opi sy ich sprzę tu, pod wod nych dwu oso bo -
wych tor ped, sko pio wa nych ze zdo bycz -
nych wło skich „kwa dryg” etc. To mnie tak
za fa scy no wa ło, że za czą łem in te re so wać
się tą dzie dzi ną, zu peł nie jesz cze nie zna ną
w Pol sce. Za czą łem od sa mo dziel ne go wy -
ko na nia płetw i ma ski, bo cze goś ta kie go
jesz cze nie by ło u nas na ryn ku. Jak już by -
łem na dru gim ro ku Po li tech ni ki Gdań skiej,
ra zem z grup ką za in te re so wa nych stu den -
tów po wo ła li śmy do ży cia Klub Płe two nur -
ków przy Zrze sze niu Stu den tów Pol skich
Po li tech ni ki Gdań skiej. Opie ku nem na uko -
wym zo stał prof. Szym bor ski z Hy dro tech -
ni ki PG. Roz po czę li śmy od wy ko ny wa nia
pro stych ba dań dna, po bie ra nia pró bek ro -
ślin no ści, etc.

NK: Ja ką przy go dę nur ko wą wspo mi na
Pan naj bar dziej i dla cze go?

JJ: Rok 1973. Wa ka cyj na przy go da. Naj -
więk szą przy go dą, nie tyl ko mo ją, ale kil -
ku dzie się ciu na szych człon ków -

Niezwykła sylwetka polskiej archeologii…
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płe two nur ków by ło nur ko wa nie do wra ku
trans por to we go okrę tu Krieg sma ri ne „Wil -
helm Gu stloff”, któ ry przed woj ną był stat -
kiem pa sa żer skim. Gu stloff był dru gi co do
wiel ko ści wśród za to pio nych okrę tów wo -
jen nych na Bał ty ku, po lot ni skow cu „Graf
Zep pe lin”. 

Do te go nur ko wa nia, zor ga ni zo wa ne go
jesz cze w la tach „głę bo kiej ko mu ny”, przy -

go to wy wa li śmy się po nad rok! Dwu to ro wo.
Naj pierw trze ba by ło zdo być ze zwo le nia
na nur ko wa nia po za gra ni ca mi PRL, w stre -
fie eko no micz nej. Mie li śmy wspa nia ły po -
mysł – na szym „sztan da ro wym” ha słem był
cel: po szu ki wa nie i wy do by cie Bursz ty no -
wej Kom na ty, naj więk-  sze go za gi nio ne go
skar bu na sze go „Wiel kie go Bra ta” i prze ka -
za nie im... Rów no le gle zbie ra li śmy wia do -

mo ści o tym wra ku, bo wszyst ko by ło taj ne!
W „Księ dze Wra ków” spo rzą dzo nej przez
Urząd Mor ski w Gdy ni przy współ pra cy z
Pol skim Ra tow nic twem Okrę to wym na poz.
73 za no to wa no: „wrak okrę tu o na zwie ŁE -
BA 1”. Dla cze go utaj nio no na zwę te go wra -
ka? Czy żby w je go ła dow niach Niem cy
wy wo zi li ja kieś bo gac twa, dzie ła sztu ki czy
de po zy ty mu ze al ne i ban ko we? Mie li śmy
trud no ści z uzy ski wa niem in for ma cji po -
trzeb nych nam do spraw ne go i bez piecz ne -
go nur ko wa nia. Na szczę ście ha sło o
po szu ki wa niu Bursz ty no wej Kom na ty wszę -
dzie otwie ra ło nam drzwi. Praw do po dob -
nie więk szość urzęd ni ków wo la ła da wać
nam zie lo ne świa tło, bo to w koń cu spra wa
po li tycz na! 

In ten syw nie tre no wa li śmy aż do głę bo -
ko ści 60 me trów w je zio rze Wdzy dze. Dla -
cze go do 60 me trów? Bo ta kie in for ma cje o
wra ku uzy ska li śmy od nur ków Pol skie go
Ra tow nic twa Okrę to we go: głę bo kość 60
me trów, wrak ca ły za ro śnię ty, brak prze zro -
czy sto ści wo dy, sil ne prą dy... Wy szko li li -
śmy i wy po sa ży li śmy do nur ko wań po nad
trzy dzie stu na szych płe two nur ków. Wśród
przy go to wu ją cych się do nur ko wa nia płe -
two nur ków tyl ko je den po sia dał su chy ska -
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fan der, tro je mia ło ka mi zel ki. Wszy scy by li
bar dzo do brze wy szko le ni i przy go to wa ni
na naj gor sze... 

Z Urzę du Mor skie go otrzy ma li śmy for -
mal ne zle ce nie na zba da nie te go wra ka, po -
mia ry, zba da nie sta nu ogól ne go,
zna le zie nie od po wie dzi na py ta nie – czy
wrak mo żna wy do być? W su mie dwa dzie -
ścia je den za py tań. Ca ła na sza gru pa, w ilo -
ści dwu dzie stu ośmiu nur ków, po mie ści ła
się na dwóch stat kach Urzę du Mor skie go:
„Kon ste la cja” i „Kon tro ler 10”. Do na sze go
bez pie czeń stwa przy dzie lo no sta tek ra tow -
ni czy PRO „Cza pla” z ko mo rą de kom pre -
syj ną i le ka rzem nur ko wym na po kła dzie.
Dla bez piecz niej sze go nur ko wa nia wy ko -
na li śmy lek ki dzwon nur ko wy Ania, któ ry
był za ko twi czo ny na głę bo ko ści 25 me trów,
na wy so ko ści po kła du wra ka. Na wy po sa -
że niu Ani by ło czter na ście bu tli prze my sło -
wych ze sprę żo nym po wie trzem. Ania
słu ży ła nam ja ko przy sta nek na od po czy -
nek, prze pom po wa nie po wie trza, uzgod -
nie nia co do ko lej nych stref ba da nia
obiek tu, etc. Pod czas kil ku ty go dnio wych
nur ko wań nie mie li śmy żad nej awa rii, żad -
ne go pro ble mu z nur ka mi! By ła to NAJ -
WIĘKS ZA pol ska, mor ska wy pra wa nur ko-

wa! Fi na łem by ło od zy ska nie jed nej śru by
okrę to wej (dru ga po zo sta ła na wra ku),
trzech ko twic oraz wy sa dze nie tyl ne go
masz tu. Nad na szy mi stat ka mi, sto ją cy mi
nad wra kiem, mie li śmy przy jem ność za ob -
ser wo wać nie pro szo nych go ści w po sta ci
sa mo lo tów wy wia dow czych RFN. Po wy -
pra wie zaś go ści łem pa nów z UB, któ rzy

za żą da li ode mnie spi su wszyst kich nur ku -
ją cych do wra ka...

NK: Gdań ski Klub Płe two nur ków Re kin
– skąd aku rat ta ka eg zo tycz na na zwa? Czy
zwią za na z nią jest ja kaś hi sto ria?

JJ: Po cząt ko wo wy stę po wa li śmy ja ko
Klub Płe two nur ków przy ZSP Po li tech ni ki
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Gdań skiej, ale pod na ci skiem „czyn ni ków”
zmie ni li śmy na zwę na Na uko we Ko ło Ba -
dań Pod wod nych. Bra ko wa ło jesz cze krót -
kiej na zwy. Del fin, Krab, Cier nik i sze reg
in nych by ło już po zaj mo wa nych. Wol ny
był jesz cze Re kin, choć w tam tych cza sach
nie wszyst kim się ta na zwa spodo ba ła, tak
już zo sta ło.

NK: Od sa me go po cząt ku in te re so wał się
Pan ar che olo gią pod wod ną? Ktoś z ro dzi -
ny za szcze pił w Pa nu tę cie ka wą pa sję?

JJ: Mo żna po wie dzieć, że wła ści wie pra -
wie wszyst ko, co znaj du je się na dnie jest
cie ka we. Naj pierw uda ło nam się zna leźć i
wy do być du ży nie miec ki sa mo lot wy wia -
dow czy da le kie go za się gu – ca ły – le żą cy
na dwu na sto me tro wej głę bo ko ści, na dnie
je zio ra Mam ry. To zna le zi sko zo sta ło za -
kwa li fi ko wa ne ja ko obiekt ar che olo gii mi li -
tar nej. Na to miast z obiek tów wcze snej
ar che olo gii war to wspo mnieć pra ce przy
okrę cie szwedz kim za to pio nym w Bi twie
pod Oli wą w 1627 r. To był „So len”. Przy
oka zji pe ne tro wa nia więk sze go akwe nu na
dnie Za to ki Gdań skiej, na głę bo ko ści 16
me trów, uda ło mi się na tra fić na dwie spi -
żo we lu fy ar mat nie. Dziś te dwie ar ma ty

spo czy wa ją w Cen tral nym Mu zeum Mor -
skim w Gdań sku. Ta kże w mu zeum, ale ar -
che olo gicz nym, znaj du je się łódź –
dłu ban ka zna le zio na pod czas na sze go obo -
zu let nie go nad Je zio rem Ra duń skim. W
Gre cji pod czas nur ko wań znaj do wa li śmy
pięk ne am fo ry, ma łe gli nia ne fa jecz ki i in ne
cie ka wost ki, jed nak z ich przy wo zem by ły
pro ble my.

NK: Ja kie by ły po cząt ki Gdań skie go Klu -
bu Płe two nur ków Re kin?

JJ: Na po cząt ku by ło du żo en tu zja zmu i
pró by zdo by cia ja kie go kol wiek sprzę tu do
nur ko wa nia, a w tym cza sie żad ne go sprzę -
tu w skle pach nie by ło. W skle pie che micz -
nym ku po wa li śmy pod gu mo wa ne pła ty i z
te go wy ko ny wa li śmy wy kro je (ka żdy dla
sie bie), zszy wa li śmy, a szwy by ły uszczel -
nia ne kle jem do dę tek ro we ro wych. Oczy -
wi ście ta ki ska fan der za wsze prze cie kał, ale
ja kaś na miast ka ochro ny ciepl nej by ła. Raz,
przy pad kiem je den z nas ku pił w ko mi sie –
to ta ki sklep, gdzie sprze da wa ło się przy -
wie zio ne z za gra ni cy ra ry ta sy, któ rych nie
by ło w kra ju – gór ną część ory gi nal ne go
fran cu skie go pian ko we go ska fan dra. Dol nej
czę ści nie ste ty nie by ło. Z wiel ką cie ka wo -

ścią oglą da li śmy ten pa tent. Blu za wy ko na -
na by ła ze skle jo nych pła tów ma te ria łu
pian ko we go, rę ce na prze gu bach uszczel -
nia ne man kie ta mi, skle jo ny z blu zą cze pek,
a łą cze nie z dol ną czę ścią ska fan dra na
zwi ja nie na brzu chu. Sam ma te riał pian ko -
wy był nam nie zna ny, ja kiś ma ło ela stycz -
ny, ale by ła to spie nio na ma sa, któ ra da wa ła
ja kąś na miast kę ocie pla cza, nie opi na ła cia -
ła nur ka, by ła za ma ło ela stycz na. Ni gdy
wię cej ta kie go wy ro bu nie wi dzie li śmy. Po -
stęp tech ni ki wy two rzył już ma te riał z gu -
my pian ko wej i wpa dli śmy na po mysł
ku po wa nia z za gra ni cy (np. z fir my Bar ra -
ku da) i sa mo dziel ne go (na wzór fran cu -
skich) skle ja nia ska fan drów. To był świet ny
po mysł! Ka żdy, kto chciał, mógł się za opa -
trzyć w ta ki ska fan der pian ko wy, to już by -
ły praw dzi we ska fan dry, po zwa la ją ce nam
na nor mal ne nur ko wa nie. Sa me skraw ki gu -
my pian ko wej, ja ko od pad po pro duk cyj ny,
by ły nie dro gie, więc ka żdy mógł so bie na
to po zwo lić. Ja rów nież tą sa mą dro gą –
czy li za kup od pa dów i wła sno ręcz nie skle -
je nie – do ro bi łem się ska fan dra, któ ry słu -
żył mi kil ka lat. Akwa lun gi też nie by ły dla
nas prze szko dą tech nicz ną. Pod sta wą by ły
ga śni ce śnie go we, czy li ośmio - czy dzie się -
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cio li tro we sta lo we bu tle, po wy mia nie za -
wo rów i mo co wa ne na ple cach. Ostat nim
pro ble mem był au to mat od de cho wy. Był to
już 1956 rok, gdzie „po lu zo wa no” ży cie w
na szym kra ju. Pol ska Aka de mia Na uk, Za -
kład Geo lo gii w So po cie otrzy mał ze zwo -
le nie na za kup kom ple tu do nur ko wa nia.
Na pod sta wie ory gi na łu fran cu skie go sko -
pio wa li śmy au to mat. Po mo gli nam pa no wie
to ka rze -me cha ni cy z Po li tech ni ki Gdań -
skiej. W mię dzy cza sie w skle pach uka za ły
się zie lo ne, gu mo we płe twy i ma ski fir my
„Spo łecz ność”. I wte dy już nam świat pod -
wod ny sta nął otwo rem! A ksią żka „Pod -
wod ny świat” by ła na szym pierw szym
prze wod ni kiem. Czy tę ksią żkę jesz cze ktoś
pa mię ta? Ma jąc kil ku na stu płe two nur ków z
ta kim sprzę tem roz po czę li śmy nur ko wa nia
tu ry stycz ne, po zna jąc dno na szych je zior,
ale rów nież nur ko wa nia „za wo do we”. Jed -
ną z ta kich ak cji by ło po szu ki wa nie me te -
ory tu czy in nej czę ści „spa dłej z nie ba” –
mo że to ele ment sztucz ne go sa te li ty? Zo sta -
li śmy po pro sze ni o spe ne tro wa nie ba se nu
por to we go w Gdy ni, gdzie wie lu świad ków
wi dzia ło upa dek ja kie goś roz grza ne go do
bia ło ści przed mio tu. By ło to sze ro ko opi sy -
wa ne w ga ze tach. Nie ste ty nie uda ło się od -

na leźć te go przed mio tu: ilu prze py ty wa li -
śmy świad ków, ty le otrzy my wa li śmy in for -
ma cji na te mat re jo nu upad ku. In ną trud ną
i nie bez piecz ną (dla nas...) ak cją by ła pró ba
spe ne tro wa nia wy sa dzo ne go po cią gu, któ ry

spadł z wia duk tu po nad Je zio rem Rut ki. Ale
to nie był Zło ty Po ciąg... Na głę bo ko ści
oko ło 10 me trów, w dość męt nej wo dzie
po ru sza li śmy się po zwa lo nych wa go nach
po cią gu, któ ry coś prze wo ził tuż pod ko -
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niec woj ny. Do dziś ta za gad ka nie zo sta ła
roz wi kła na. W tych cza sach nie by ło jesz -
cze klu bów płe two nur ków i je dy ny mi na -
szy mi kon ku ren ta mi by ły dwa przed się bior -
stwa pań stwo we, czy li Pol skie Ra tow nic two
Okrę to we oraz Przed się bior stwo Ro bót
Czer pal nych i Pod wod nych Te dwa przed -
się bior stwa dys po no wa ły je dy nie tra dy cyj -
nym, kla sycz nym sprzę tem, więc by ły
ocię ża łe i nie po dej mo wa ły się ma łych zle -
ceń, jak np. po szu ki wa nie to piel ców. By ła
to bar dzo fru stru ją ca pra ca. W 1960 ro ku
opra co wa li śmy na ma szy nie an kie tę, któ rą
ro ze sła li śmy do wszyst kich Pań stwo wych
Go spo darstw Ry bac kich w Pol sce (zna le -
zio nych w ksią żce te le fo nicz nej). Po ja kimś
cza sie za czę ły spły wać do nas wy peł nio ne
an kie ty. By ło co i w czym wy bie rać! Je sie -
nią 1961 ro ku, dzię ki ry ba kom z je zio ra
Mam ry, otrzy ma li śmy in for ma cję, że na głę -
bo ko ści 12 me trów znaj du je się du ży sa mo -
lot. Zor ga ni zo wa li śmy sze ścio oso bo wy
ze spół, któ ry z po mo cą ho low ni ka i dwóch
ba rek, uży wa jąc ręcz nych wy cią ga rek, w
cią gu sze ściu dni pod niósł z dna ten du ży,
wy wia dow czy, dwu sil ni ko wy sa mo lot da le -
kie go za się gu Jun kers Ju -188 D2. To był ca -
ły sa mo lot! Ale to by ły zu peł nie in ne

cza sy...To by ło po hi tle row skie tru chło! Na -
le ża ło to znisz czyć! I tak się do ko nał ży wot
tej tech nicz nej kon struk cji. Woj sko we cią -
gni ki gą sie ni co we „Ma zur” z jed nost ki Woj -
sko wej z Wę go rze wa wy cią gnę ły zdo bycz
na pla żę w Ka lu i tam ten pięk ny (z punk tu
wi dze nia kon struk cji i no wo cze snej tech ni -
ki) sa mo lot zo stał po ka wał ko wa ny, prze -
wie zio ny do pod sta wio nych wa go nów
ko le jo wych i do star czo ny do hu ty alu mi -
nium w Ska wi nie ko ło Kra ko wa. Tam alu -
mi nium zo sta ło prze to pio ne i wy ko na no z
nie go 12648 sztuk ły żek alu mi nio wych dla
na szych ba rów mlecz nych. Ta ka to by ła
ów cze sna „wal ka o po kój”. Dziś ta ki sa mo -
lot był by naj więk szym, naj świet niej szym
eg zem pla rzem wy sta wo wym w ka żdym
mu zeum lot nic twa. Czy te raz mo że my spo -
koj nie ni cze go nie ża ło wać? Je dy nie stwier -
dzić zgod nie z ha słem, że „woj na jest
mo to rem po stę pu”. I dziś to ha sło się nie ze -
sta rza ło. Ca łą ak cję wy do by cia te go ro dzyn -
ka mo żesz po oglą dać w Pol skiej Kro ni ce
Fil mo wej Nr 42 A. Ta ka to by ła sen sa cja na
tam ten czas. Cie ka wost ką by ło to, że w ka -
bi nie pi lo tów zna leź li śmy skó rza ną tecz kę,
a we wnątrz by ły ma py – co nas za in te re so -
wa ło – na kle jo ne na fo lię alu mi nio wą. A co

jesz cze cie kaw sze, ma py by ły z te re nów
Wło chy - Ju go sła wia. Z ta blicz ki zna mio no -
wej zdję tej z ka dłu ba wy ni ka ło, że sa mo lot
opu ścił fa bry kę w paź dzier ni ku 1944, ale
po szu ku jąc da nych o sa mo lo cie, ni gdzie
nie uda ło nam się zna leźć nu me ru z ta blicz -
ki, któ ra by by ła zgod na z ja ką kol wiek jed -
nost ką lot ni czą. Sa mo lot był wy po sa żo ny w
ra dar. We wnątrz ka dłu ba zna leź li śmy dwie
du że ka me ry fo to gra ficz ne. Mo że ty mi apa -
ra ta mi już coś zo sta ło sfo to gra fo wa ne – na -
sza cie ka wość zwy cię ży ła. 

Wy mon to wa li śmy obie ka me ry i prze -
trans por to wa li śmy do Gdań ska. Oka za ło
się, że we wnątrz ka mer znaj du ją się rol ki
bło ny fo to gra ficz nej dość ści śle zwi nię tej,
tyl ko po oko ło 5 cm z ka żdej stro ny by ło
wy płu ka nej emul sji. Ale jak wy wo łać trzy -
dzie sto me tro wej dłu go ści ne ga tyw? I na to
też zna leź li śmy spo sób. Co oko ło metr wy -
ci na li śmy w ciem ni wą ski pa sek fil mu i wy -
wo ły wa li śmy go. Nie ste ty, ca ły trud
wy ka zał je dy nie, że sa mo lot jesz cze nie do -
le ciał do stre fy, gdzie miał roz po cząć fo to -
gra fo wa nie. W ko lej ne wa ka cje, ma jąc
wy peł nio ne an kie ty, ru szy li śmy na Ma zu ry.
Nie ste ty wie le in for ma cji by ło nie tra fio nych
– du że gła zy na dnie, po wa lo ne drze wa i



Nuras.info 3/2018

38

in ne prze szko dy. Ni by skąd ry bak za cze pia -
jąc sie cią mógł wie dzieć, o co ona tam za -
cze pia? Aż w koń cu na tra fi li śmy na
sa mo lot. Był ca ły roz trza ska ny. „Pan Dzia -
dek”, któ ry tę an kie tę nam przy słał, opo wie -
dział, że był świad kiem wal ki po mię dzy
dwo ma sa mo lo ta mi w trak cie zi my. Sa mo -

lot nie miec ki ze strze lił „Ru ska”, któ ry spadł
na lód i się roz bił. Szyb ko tra fi li śmy na miej -
sce ka ta stro fy, czy li ośmio me tro wą głę bię o
kom plet nie nie prze zro czy stej wo dzie. Wy -
do by li śmy 37 mm dział ko umiesz czo ne w
pia ście śmi gła, sa mo śmi gło, skrzy dło i bar -
dzo du żo drob nych czę ści i ele men tów.

Bar dzo się dzi wi li śmy, gdy na wie lu czę -
ściach od naj dy wa li śmy ame ry kań skie ozna -
ko wa nia. Wresz cie oka za ło się, że to
ame ry kań ski sa mo lot AIRA CO BRA. Bar dzo
nas to zdzi wi ło, bo ni by skąd ame ry kań ski
my śli wiec zna lazł się na Ma zu rach?

Wszyst ko to dzia ło się w cza sie głę bo kiej
ko mu ny, a ko mu ni ści za fał szo wy wa li hi sto -
rię, nie przy zna wa li się, że ta kich my śliw -
ców jak ten ku pi li od Ame ry ka nów po nad
pięć ty się cy! To by ły przy go dy wa ka cyj ne.
A pro za ży cia, to roz po czę cie dzia łal no ści
za rob ko wej nur ków. Czę sto otrzy my wa li -
śmy te le fo ny z por tu w Gdań sku czy Gdy ni,
od ry ba ków z Wła dy sła wo wa z proś bą o
po moc, bo PRO czy PRCiP nie chcia ły się
po dej mo wać drob nych prac, któ re my chęt -
nie wy ko ny wa li śmy. Za czę li śmy za ra biać!
Jed nak, na dal to przy po mi nam, to by ły in ne
cza sy... Pie nią dze mo gli śmy je dy nie przyj -
mo wać na kon to Zrze sze nia Stu den tów Pol -
skich, aby po tem wy ko rzy stać je do
or ga ni za cji wy cie czek, fi nan so wa nia wy -
jaz dów za gra nicz nych do Buł ga rii, Ru mu -
nii czy Ju go sła wii. Wraz z po stę pem
roz luź nia nia sy tu acji po li tycz nej, uda ło
nam się zor ga ni zo wać wy pra wy do Gre cji,
gdzie naj mo wa li śmy się do pro wa dze nia
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du że go jach tu, a przy oka zji cze ka ło nas
nur ko wa nie, nar ty wod ne, sur fing... To by -
ły pięk ne dni! Naj dal szą na szą wy pra wą
jest osią gnię cie Ceu ty. Po po wro cie z wy -
praw pra co wa li śmy przy oczysz cza niu ob -
ro śnię tych ka dłu bów stat ków, przy
po le ro wa niu śrub, etc. To, że nie otrzy my -
wa li śmy żad nych pie nię dzy, mo men ta mi
by ło bar dzo do bre, bo dzię ki te mu za wsze
by ły środ ki na za kup te go, cze go aku rat by -
ło nam trze ba: a to łód ki, a to sil ni ka elek -
trycz ne go, a to wy jaz do we go szko le nia
gdzieś na Ma zu rach. By ło bar dzo faj nie,
mie li śmy ta ki ma ły swój świat...

NK: Po szu ku je Pan i wy do by wa wspa nia -
łe ar te fak ty z wo dy. Czy jest mo żli wość,
aby przy to czył Pan Czy tel ni kom naj cie -
kaw szą hi sto rię?

JJ: W 1978 ro ku zwró ci ła się do nas TVP,
pierw szy pro gram, z pro po zy cją wspól ne go
na krę ce nia fil mu pod wod ne go pod ro bo -
czym ty tu łem „Ta jem ni ca za to pio ne go U -
-Bo ota”. Na sza gru pa mia ła do stęp do
naj now sze go wów czas w kra ju pod wod ne -
go sprzę tu fil mo we go i te le wi zyj ne go za ku -
pio ne go przez „Hy dro bu do wę” do
re je stro wa nia ak tu al nie bu do wa ne go Por tu
Pół noc ne go. I to za de cy do wa ło, że wła śnie

nas wy bra no. Był to sprzęt pro duk cji fran -
cu skiej fir my SPI RO -THOM SON. W skład
sprzę tu wcho dzi ła ka me ra te le wi zyj na,

czar no -bia ła, na ka blu o dłu go ści 300 me -
trów umiesz czo nym na spe cjal nym bęb nie.
Ka me ra w obu do wie her me tycz nej, z ate -
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stem do opusz cza nia na głę bo kość do 300
me trów. Oświe tle nie to 1000-wa to wy ha lo -
gen o za si la niu 110V. Na po wierzch ni mie -
li śmy kon tro l ny mo ni tor z mo żli wo ścią
usta wia nia ostro ści ka me ry pod wod nej, za -
pa la nie i ga sze nie re flek to ra. Ob raz re je stro -
wa ny był na szpu lo wym ma gne to wi dzie
SHI BA DEN Pod ręcz na ka me ra fil mo wa na
szpu le 16 mm z wła snym oświe tle niem ha -
lo ge no wym, mon to wa ne bez po śred nio na
bu tli nur ka - fil mow ca.

Z War sza wy przy je chał wóz trans mi syj ny
TVP i dźwi giem zo stał usta wio ny na po kła -
dzie na sze go naj więk sze go woj sko we go
okrę tu ra tow ni cze go „ORP PIAST”. Okręt
ten ma wbu do wa ną kil ku prze dzia ło wą ko -
mo rę de kom pre syj ną i oczy wi ście miał na
po kła dzie le ka rza nur ko we go. Za ła du nek
od był się w por cie wo jen nym na Oksy wiu.
Nasz ze spół płe two nur ków też sta wił się
„na bur cie” wraz z ca łym na szym sprzę tem
nur ko wym i spe cja li stycz nym. Na dnie, nie -
opo dal He lu, znaj du je się osiem za to pio -
nych nie miec kich okrę tów pod wod nych,
za re je stro wa nych w „Księ dze Wra ków”
Urzę du Mor skie go. Do fil mo wa nia zo stał
wy bra ny okręt le żą cy na głę bo ko ści 48 me -
trów, oko ło 500 me trów od la tar ni mor skiej

na „Gó rze Szwe dów”. Że by nie by ło nam
za do brze, oka za ło się, że wzdłuż ze -
wnętrz ne go brze gu pół wy spu Hel pły nął
dość sil ny prąd po wierzch nio wy, któ ry
utrud niał nam wcho dze nie i wy cho dze nie
z wo dy. Pły nął jak wart ka rze ka. Okręt, dla
na sze go bez pie czeń stwa, mu siał być moc -
no za ko twi czo ny, ma ry na rze usta wi li go na
czte rech ko twi cach. Nur ko wie przy go to wa -
li sprzęt, po dzie li li śmy się na dwu oso bo we
ze spo ły re ko ne san so we. Na le ża ło do brze
roz po znać wrak, zna leźć wszyst kie nie bez -
pie czeń stwa. Ko lej ny ze spół miał za za da -
nie roz po zna nie wra ku, oce nę mo żli wo ści
fil mo wa nia – jak du żo na wra ku jest sie ci
ry bac kich, czy obiekt jest moc no za mu lo -
ny? Przy wej ściu do wo dy nur ko wie mu sie -
li się moc no trzy mać li ny - opu stów ki, aby
nie dać się ode rwać od okrę tu...

Cie ka wost ką, na któ rą zwró ci li śmy uwa -
gę, by ły wy su nię te z kio sku oba pe ry sko py:
bo jo wy i na wi ga cyj ny, a wia do mo, że okręt
pod wod ny wy su wa pe ry skop w trak cie pły -
nię cia na głę bo ko ści pe ry sko po wej, czy li
oko ło kil ku na stu me trów. Dzio bo we ste ry
głę bo ko ści by ły wy su nię te do po ło wy, kiosk
oraz ar ma ta by ły moc no oplą ta ne sie cia mi
ry bac ki mi. Wrak stoi na rów nej stęp ce, nie

jest za mu lo ny, nie zna leź li śmy żad nych
uszko dzeń ze wnętrz nych ka dłu ba. Oba wy -
ła zy i ten na kio sku, i w ru fo wej czę ści okrę -
tu (do za ła dun ku tor ped 533 mm) by ły
za mknię te. Dla cze go ten okręt za to nął?
Wa run ki nur ko wa nia mie li śmy iście luk su -
so we. Ka żdy nu rek na ple cach miał apa rat
„Kaj man”, a do dat ko wo bra li ze so bą dłu gi
wąż „na rgi la”. Mi mo głę bo ko ści 48 me trów
mo żna by ło na wra ku prze by wać do wol nie
dłu go, bo po ta kim przed łu żo nym cza sie
nur ko wa nia wcho dzi li śmy od ra zu do ko -
mo ry de kom pre syj nej, gdzie się roz bie ra li -
śmy ze ska fan drów, przez spe cjal ny rę kaw
po da wa no nam obiad, go rą cą her ba tę, cza -
so pi sma do czy ta nia. 

Do wnę trza (przez przed sio nek ci śnie -
nio wy) wcho dził le karz, aby skon tro lo wać
na sze zdro wie. Jak już wszyst ko by ło wia -
do me, wszel kie nie bez pie czeń stwa roz pra -
co wa ne, przy go to wa łem ka me rę fil mo wą i
stwier dzi łem, że nie chcę, że by mi się ktoś
z ko le gów krę cił przed obiek ty wem i mą cił
wo dę. Idę sam! Li na opu sto wa by ła do pro -
wa dzo na do kio sku U -Bo ota. Skok do wo -
dy, ko le dzy po da li mi ka me rę, któ rą
ka ra bin kiem za mo co wa łem do pa sa, i no -
ga mi do do łu opusz cza łem się na wrak. By -
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łem w su chym pian ko wym ska fan drze Po -
sej don. Wraz ze wzro stem głę bo ko ści wo da
z błę kit nej prze cho dzi ła w zie leń, a pian ko -
wy ska fan der lek ko mnie uci skał, wy du sza -
jąc z nie go reszt ki po wie trza. Nie by ło na
czym za wie sić oka, więc nie zła pa łem mo -
men tu, kie dy za czą łem le cieć w dół co raz
szyb ciej na sku tek ści ska nia ska fan dra... I
wpa dłem z lek kim im pe tem na sie ci opla ta -

ją ce kiosk i ar ma tę. Za czą łem się wy plą ty -
wać, ale sku tek był mier ny, za głę bia łem się
co raz głę biej w sie ci... 

Za czą łem się de ner wo wać, sza mo tać się,
wpa dać w pa ni kę... Od dy cha łem z „na rgi -
la” i przy pa nicz nym od dy cha niu za czy na -
ło mi bra ko wać po wie trza, bo do sta wa łem
je dłu gim wę żem ze stat ku. Śred ni ca prze -
wo du od ace ty le nu nie da wa ła mi ty le po -

wie trza, ile płu ca po trze bo wa ły, spa ni ko -
wa ny or ga nizm po trze bo wał wię cej, za czą -
łem się dła wić i wte dy utra ci łem świa do-
mość. Ura to wał mnie bar dzo pro sty pa tent.
Koń ców ką od de cho wą był au to mat Kaj ma -
na o dość krót kich wę żach od de cho wych,
któ re lek ko mnie uci ska ły, przy le ga ły do ust,
nie po zwa la ły na wy pad nię cie ust ni ka z ust.
I to mnie ura to wa ło! Po wró ci ła świa do -
mość, ustą pi ła pa ni ka, za czą łem my śleć.
Su che ska fan dry ma ją za wo ry do usta la nia
pły wal no ści nur ka. Do pusz cza jąc za wo rem
po daw czym po wie trze do wnę trza ska fan -
dra, od zy ska łem pły wal ność i mo głem już
no żem za cząć od ci nać sie ci, któ re mnie
trzy ma ją...

Wresz cie się wy swo bo dzi łem i po wo li
pod no sząc się ku po wierzch ni ode pchną -
łem się od kio sku. Tu wy padł mi z rę ki mój
wy baw ca, czy li nóż nur ko wy. Mam proś bę
– jak bę dziesz nur ko wał na te go U -Bo ota i
znaj dziesz le żą cy ko ło kio sku nóż nur ko wy
MA RES, z czar ną rącz ką, to zwróć mi go,
te go mo je go wy baw cę... Czy to by ła naj cie -
kaw sza przy go da nur ko wa? Ka żda z mo ich
przy gód jest in na. Ale to by ła jed na z kil ku
mo ich dra ma tycz nych przy gód.

cdn.
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Pra wi dło wo prze pro wa dzo ne i
zor ga ni zo wa ne nur ko wa nie, np. pod
lo dem, nie jest bar dziej nie bez -
piecz ne niż ja ka kol wiek in na for ma
nur ko wa nia. Jed nak na po ziom stra -
chu u nie któ rych nur ków nie ma to
wpły wu, po nie waż strach jest uczu -
ciem bar dzo su biek tyw nym i czę sto
w ogó le nie za le żnym od ra cjo nal -
nych ana liz.

Jed nym z ele men tów fe no me nu, ja kim są
klu by płe two nur ko we w Pol sce, jest spo sób
wspól ne go ra dze nia so bie ze stre sem, stra -
chem i te go ty pu psy chicz ny mi ob cią że nia -
mi. Ta ki klub to gru pa przy ja ciół
za in te re so wa nych na wza jem swo im lo sem,
a nie tyl ko lu dzie, któ rzy przy pad kiem przy -
je cha li za nur ko wać w ja kiejś ba zie, bo wy -
go ogla li jej stro nę i by ła ko lo ro wa.

Szcze gó ło we wy ja śnie nie te go fe no me nu
wy kra cza po za za kres ar ty ku łu, wię cej na
ten te mat znaj dzie cie w ksią żce „Wszy scy
mu szą wró cić – fi lo zo fia nur ko wa nia”.

Wy da je się, że trud ne wa run ki nur ko wa nia,
z ja ki mi ma my do czy nie nia w Pol sce (przej -
rzy stość kil ka me trów, ni ska tem pe ra tu ra, czę -
sty nie do bór świa tła) sprzy ja ją bu do wa niu
ze spo łu, trzy ma niu się ra zem i wza jem ne mu
za in te re so wa niu swo im lo sem – i to za rów no
pod wo dą, jak i na po wierzch ni.

Być mo że tym da się wy tłu ma czyć fakt,
że nur ko wa nie w Pol sce, choć bar dzo trud -
ne, oka zu je się jed nak sto kroć bar dziej war -
to ścio we niż nur ko wa nie np. w Egip cie,
za rów no pod wzglę dem szko le nio wym, jak
i czy sto ludz kim. Po mi mo trud nych wa run -
ków nur ko wa nia ma my w Pol sce sto sun ko -
wo nie wie le wy pad ków nur ko wych. Ist nie ją
na wet pro fe sjo nal nie i ry go ry stycz nie pod

wzglę dem bez pie czeń stwa pro wa dzo ne ba -
zy nur ko we, w któ rych wy ko nu je się dzie -
siąt ki ty się cy oso bo nur ko wań i nikt nie
gi nie. Na to miast w cie płych mo rzach – trup

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Strach i radzenie sobie z nim
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na tru pie. Wciąż sły chać o nur kach uto pio -
nych, roz je cha nych przez mo to rów ki, po -
zo sta wio nych w to ni przez part ne ra (sic!) –
a wszyst ko to po mi mo ła twych wa run ków,
wy so kiej przej rzy sto ści itd., ja kie wy stę pu -
ją w cie płych mo rzach.

W Pol sce dla ka żde go jest oczy wi ste, że
nur ko wie mu szą trosz czyć się na wza jem o
sie bie, sta ran nie się ase ku ro wać i trzy mać
się bli sko. Nie tyl ko pod lo dem, gdzie je ste -
śmy ze so bą zwią za ni, na wet w do słow nym
zna cze niu te go sło wa.

W cie płym mo rzu te spra wy scho dzą na
dal szy plan, czę sto w ogó le nie pa trzy my na
part ne ra, po nie waż ra fa ko ra lo wa, del fi ny
czy ko lo ro we ry by wy gry wa ją w kon ku ren -
cji o na szą uwa gę. Re zul tat jest ta ki, że płe -
two nu rek wy szko lo ny w cie płym mo rzu jest
nie tyl ko wy szko lo ny du żo go rzej niż w Pol -
sce (to są fak ty), ale ta kże wy da je się w ogó -
le po zba wio ny ro zu mie nia, czym jest
nur ko wa nie part ner skie! Dla te go tak trud no
po tem ta kich lu dzi „zre so cja li zo wać”, na -
uczyć nur ko wa nia jak gdy by od no wa, po -
nie waż nie tyl ko kom plet nie nie ra dzą so bie
z re al ny mi pro ble ma mi, np. pod nie sio nym
na gle ob ło kiem mu łu z dna je zio ra, ale też
ma ją zu peł nie prze sta wio ne prio ry te ty. Dla

twar de go „pol skie go” nu ra jest ja sne, że jak
part ner źle się czu je, boi się, czy ma pro -
blem ze sprzę tem, to trze ba pro blem roz -
wią zać – wy mie nić się sprzę tem,
wy grze bać aspi ry nę z ap tecz ki, prze stra szo -
ne go po trzy mać za rę kę, po ga dać z nim,
mo że na ra zie pły cej pójść, niż by ło za mie -
rzo ne, a jak w ogó le nie da ra dy, no to trud -
no. Trze ba zo sta wić sprzęt w ma ga zy nie i
iść wspól nie na pi wo, po śmiać się, po śpie -
wać szan ty przy ogni sku – to prze cież też
jest klub płe two nur ków. Nie ma sen su na si -
łę nur ko wać, bo „nie gra my o zło te ka le so -
ny”. W nur ko wa niu, jak w po ke rze – nie
prze gry wa ten, kto wie, kie dy po wie dzieć
„pas”. Na to miast „Egip cja nin” czę sto w
ogó le te go nie ka pu je. On wszak pra gnie
oglą dać pięk no pod wod ne go świa ta – to
jest je go prio ry tet, po to przy je chał ta ki ka -
wał dro gi, ja kże mógł by te raz zre zy gno wać.
Part ner, któ ry ma kło po ty sta je się cię ża rem,
i mo że le piej, że by go wca le nie by ło? Kon -
takt mię dzy ludź mi, któ ry po wi nien być tre -
ścią war to ścio we go ży cia, sta je się
prze szko dą w oglą da niu ja kichś ro ślin, ryb,
wra ków, czy in nych ru pie ci na dnie, al bo
po pro stu w „za li cze niu” głę bo ko ści. Na -
wia sem mó wiąc, wła śnie stąd się wzię ło

pseu do nur ko wa nie so lo: wy my śli li je chłop -
cy, któ rzy naj zwy czaj niej w świe cie nie
umie li się z ni kim za przy jaź nić, bo mie li
zbyt kłó tli we cha rak te ry.

W pra wi dło wo pro wa dzo nej ba zie nur ko -
wej pro blem stra chu nie ist nie je. Je śli ktoś się
boi, to niech na ra zie nie wcho dzi. Niech
po uczest ni czy tro chę w klu bo wym ży ciu na
po wierzch ni. Ta kie uczest ni cze nie w gru pie
szczę śli wych, god nych za ufa nia lu dzi naj -
sku tecz niej le czy z wszel kich lę ków. Nur ko -
wa nie pod lo dem ni czym się tu nie ró żni.
Trze ba nur ko wać z przy ja ciół mi, ludź mi,
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któ rych zna my, któ rym ufa my – bo wie my,
że są god ni za ufa nia. Je ste śmy spię ci li ną ze
so bą na wza jem i z sy gna li stą, któ ry wie, co
ro bi, zna się na swo jej ro bo cie i w ra zie cze -
go wyj mie nas na pew no. W sy tu acji awa ryj -
nej zbli ża my się do sie bie, chwy ta my się
na wza jem tak, że by ka żdy (a zwłasz cza za -
gro żo ny part ner) po czuł, że nie jest sam –
praw dzi wych cu dów w opa no wy wa niu stra -
chu po tra fi do ko nać sa mo tyl ko trzy ma nie za
rę kę, al bo na wet za świe ce nie na sie bie la tar -
ką, że by wszy scy w ze spo le mo gli wy raź nie
zo ba czyć spo koj ne go pro wa dzą ce go! Oczy -

wi ście nie na le ży być fra je rem i trze ba tak
świe cić, że by się nie ośle pić wła snym świa -
tłem – to błąd czę sto po peł nia ny przez mło -
dych i gor li wych in struk to rów. I wy cho-
dzi my, za wsze ra zem, aż do koń ca.

Mo że to za brzmi dziw nie, ale ta ka sy tu -
acja awa ryj na, np. za lo dze nie au to ma tu,
dzie le nie się po wie trzem, nar ko za azo to wa,
czy in ne, po tra fi być da rem od Bo ga. Wią -
że ze spół bar dziej niż co kol wiek in ne go.
Jest spo so bem na zdo by cie przy ja ciół na za -
wsze. Jest szan są na wy pró bo wa nie swe go
czło wie czeń stwa i od po wie dzial no ści za
sie bie i in nych. Jest wiel kim suk ce sem i
wiel kim kro kiem we wła snym czło wie czym
roz wo ju. Ale tyl ko dla nur ka, któ ry ro zu mie
isto tę part ner stwa. Ja sam je stem dum ny ze
wszyst kich sy tu acji awa ryj nych, w któ rych
udzie la łem po mo cy, a by ło to set ki ra zy, bo
w szko le nio wej ro bo cie, zwłasz cza na ni -
skich stop niach, ka żdy dzień pra cy mo że
przy no sić no we awa ryj ne „atrak cje”. Jak
ma wiał wy bit ny in struk tor An drzej Mróz,
mój na uczy ciel nur ko wa nia „w pra cy w ba -
zie dzień jak co dzień – sześć nur ko wań,
sie dem awa ryj nych wyjść”. Tym cza sem dla
„Egip cja ni na” sy tu acja awa ryj na jest wy -
łącz nie pro ble mem, któ ry „psu je” nur ko wa -

nie! Jest po wo dem do iry ta cji, na rze kań,
kwa śnej mi ny... A je śli jest nie opa no wa na,
przez zwy kły brak umie jęt no ści, po tra fi być
po pro stu kro kiem do gro bu.

Stra chu nie wol no „prze ła my wać”! To
mo gło by się skoń czyć na wet ura zem psy -
chicz nym. Na le ży po wo li go oswa jać, po -
przez stop nio we zbli ża nie się do za da nia,
któ re go nu rek się boi. Np. pierw sze nur ko -
wa nie z kur su pod lo do we go mo żna prze -
pro wa dzić w świe tle prze rę bla, czy li jak
gdy by w otwar tej wo dzie, z mo żli wo ścią
wy nu rze nia się w pio nie do po wierzch ni.
Po tem do pie ro wejść pod ta flę na pół me tra,
czy metr, nie for so wać te go, nie spie szyć
się. I UWA GA! Naj wa żniej sze, że by wszy -
scy wie dzie li, że w nur ko wa niu war to ścią
jest to co ra zem, wspól nie prze ży je my, a
nie zej ście na dno, za li cze nie głę bo ko ści,
wy rwa nie na pa miąt kę ko ła ste ro we go z
wra ka czy tym po dob ne wy głu py.

Przy ta kim ro zu mie niu ce lu nur ko wa nia
nie bę dzie pro ble mem, że trze ba ko muś po -
móc, re zy gnu jąc przy tym z for so wa nia
pier wot ne go pla nu. Nie bę dzie pro ble mem,
że trze ba chwy cić hi per wen ty lu ją ce go się
part ne ra, wy pusz cza jąc przy tym z rę ki dro -
go cen ną ka me rę, któ ra co praw da i tak jest
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przy pię ta, ale o coś ude rzy itd.
Ksiądz Ja cek Bo cheń ski po wie dział kie -

dyś, że je go zda niem jed ną z naj wa żniej -
szych rze czy w gó rach jest ko niecz ność
zre zy gno wa nia z wła sne go pla nu wy ciecz -
ki po to, że by udzie lić ko muś po mo cy.
Upa try wał w tym wiel ką szan sę i wiel ką
war tość. Wi dział, że tak prze ży ty dzień to
lep szy dzień niż ten, w któ rym wszyst ko od
po cząt ku szło cał kiem we dług pla nu. Ro zu -
mie nie to mo żna prze nieść – i mo im zda -
niem trze ba – do nur ko wa nia.

Je śli w klu bie czy ba zie bę dzie wia do mo,
że nie ma my do sie bie na wza jem ża lu o

„psu cie” nur ko wa nia, nu rek, któ ry ma pro -
blem, nie bę dzie się wsty dził do te go przy -
znać i po pro stu zwy czaj nie po wie, że się
boi. To wie le uła twia, po nie waż naj bar dziej
nie bez piecz ny jest ten lęk, o któ rym in ni nie
wie dzą – nie mo gą więc prze ciw dzia łać –
lęk wsty dli wie scho wa ny być mo że na wet
przed sa mym so bą. To on po tra fi wy strze lić
na gle jak mi na spod tra wy i na ro bić praw -
dzi wych kło po tów.

Tra dy cyj nie wa żną ro lę peł ni or ga ni za tor
nur ko wa nia, bio rą cy na sie bie peł ną od po -
wie dzial ność za po wo dze nie ak cji i bez pie -
czeń stwo wszyst kich nur ku ją cych – tak
sa mo pod czas nur ko wań pod lo do wych, jak
i ka żdych in nych, szko le nio wych, czy sto
tu ry stycz nych, tech nicz nych, re kre acyj nych
czy w ogó le ja kich kol wiek. Mu si on ko -
niecz nie dys po no wać ta kim przy go to wa -
niem i do świad cze niem, któ re umo żli wi mu
za po bie ga nie sy tu acjom awa ryj nym, w tym
ta kże zwią za nym ze stre sem i stra chem. Or -
ga ni za tor ta ki ma bo ga ty ar se nał ró żnych
środ ków, np. de cy du je lub co naj mniej
współ de cy du je o tym, w ja kich ze spo łach
nur ko wie wej dą do wo dy, pil nu jąc, że by ci
mniej do świad cze ni nur ko wa li z ty mi bar -
dziej do świad czo ny mi itd. Mo że też oczy -

wi ście nie do pu ścić do nur ko wa nia oso by
zbyt sil nie prze stra szo nej, lub nie obli czal -
nej z in nej przy czy ny. Po ja wia ją ce się nie -
kie dy przy pad ki pseu do - or ga ni za to rów
nur ko wań – któ rzy tyl ko wy po ży cza ją
sprzęt, na bi ja ją bu tle, ewen tu al nie or ga ni -
zu ją do wóz nur ków na nur ko wi sko, na to -
miast od po wie dzial no ści za bez pie czeń-
stwo brać na sie bie nie chcą – są oczy wi -
ście z pro fe sjo nal ne go punk tu wi dze nia
skan da lem i po win ny być su ro wo tę pio ne.

To masz Stru gal ski

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

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

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

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

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

Au tor jest in struk to rem nur ko wa nia, a ta kże ad -

wo ka tem, dok to rem na uk praw nych, pro wa dzi wła -

sną Kan ce la rię Ad wo kac ką www.ad wo kat.

stru gal ski.pl Jest zwo len ni kiem su ro wej, wy so kiej

od po wie dzial no ści or ga ni za to rów spor tu czy re kre -

acji za bez pie czeń stwo uczest ni ków. W cza sach

gdy pro wa dził ba zy nur ko we, w pro wa dzo nych

przez nie go ba zach w Pol sce i za gra ni cą, przez bli -

sko 20 lat ni gdy nie zda rzył się wy pa dek.

http://www.adwokat.strugalski.pl
http://www.adwokat.strugalski.pl
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
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Daw no, daw no te mu, kie dy by łem
jesz cze mło dym nur kiem, zde cy do wa -
łem się na za kup kom ple tu Ba re –
su chy ska fan der Tech Dry i ocie placz
Hi - loft. Ja kim kie ro wa łem się kry te -
rium wy bo ru? Żad nym. Po le cił mi go
in struk tor, któ ry mnie szko lił. 

Wi dzia łem ska fan der, po do bał mi się,
ocie placz był za to ta ki, ja kie wi du je my
czę sto na pol skich nur ko wi skach – wa to wa -
ny, pi ko wa ny gru by miś. Nic szcze gól ne go.
Ja jed nak uzna łem, że sko ro mi się go po le -
ca, do dat ko wo w opty mal nej ce nie, to cze -
mu mam kom bi no wać. I tak mi nę ło pa rę
ład nych lat, ja na bra łem ro zu mu, ob nur ko -
wa łem ró żne roz wią za nia i już wiem, że
sto jąc te raz przed po dob nym za ku pem, po -
wa żniej za sta no wił bym się nad tym, co
wte dy ocho czo wy bra łem. Z Ba re się nie

roz sta łem, choć roz wód pa rę ra zy był bli -
sko, ale to te mat na osob ną hi sto rię. Su chy
ma się do brze, da lej jest pie kiel nie wy god -
nym try la mi na tem, choć te raz wi dzę w nim
ró żne wa dy. Ocie placz wciąż funk cjo nu je,
ale cze kam tyl ko na oka zję, by rzu cić się na
no wy. Je że li pla nu jesz w naj bli ższym cza sie
za kup su cha ra i ocie pla cza, al bo sa me go
ocie pla cza, to jest to ar ty kuł dla cie bie. Je -
że li bę dzie to za kup obu – pa mię taj, w za -
sa dzie po wi nie neś za cząć ca łą ope ra cję od
za ku pu ocie pla cza, a do pie ro po tem za bie -
rać się za su cha ra.

Ocie placz w przy pad ku try la mi na to wych
su cha rów ma fun da men tal ne zna cze nie dla
na sze go kom for tu nur ko wa nia. Po sia dacz
ta ko we go ska fan dra do bie ra ocie placz ja ko
swo ją dru gą skó rę pod kon kret ne wy ma ga -
nia nur ko we. Nur ku jąc w umiar ko wa nie
cie płych lub po pro stu cie płych wo dach,

Wielki pojedynek ocieplaczy
Fourth Element Halo3D, Kwark Navy, Santi Flex360
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wy bie rze cien ki ocie placz lub trosz kę grub -
szą bie li znę ter micz ną. Nur ko wie wód zim -
nych bę dą szu ka li po łą cze nia do brej
bie li zny ter micz nej z od po wied nio moc -
nym (i tu prze strze gam – wca le nie od po -
wied nio gru bym) ocie pla czem. Wie dząc
mniej wię cej, gdzie bę dziesz nur ko wać,
mo żesz brać się za wy bór ocie pla czy, a po -
tem ska fan dra. Je że li pla nu jesz nur ko wa nia
w Pol sce lub in nych „nie co mniej cie płych”
wo dach (ale wciąż wspa nia łych i war tych
te go ca łe go in we sto wa nia i wy sił ku ubie ra -
nia!), zde cy do wa nie na two ją li stę po ten -
cjal nych ocie pla czy tra fi coś ze
stan dar do wych pi ko wa nych ocie pla czy,
mo że bę dzie to San ti BZ400, mo że wła śnie
Ba re Hi -loft, ale być mo że zwró cisz uwa gę
na te mniej ty po we roz wią za nia i tu taj li sta
w za sa dzie za mknie się na trzech roz wią -
za niach: Fo urth Ele ment Ha lo 3D, Kwark
Na vy, San ti Fle x360. Oczy wi ście mo je te -
sty mo gą po móc w wy bo rze, ale za chę cam
do sa mo dziel ne go te sto wa nia. Tym wy gry -
wa ją po wa żniej si dys try bu to rzy (lub pro du -
cen ci), że in we stu ją w swo ją flo tę te sto wą
lub two rzą pro gra my wspie ra ją ce sprze -
daw ców in we stu ją cych w swo je flo ty.
Wszy scy wy mie nie ni z na zwy pro wa dzą
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swo je pro gra my de mo i mo żna na wie le
spo so bów zor ga ni zo wać test wszyst kich
wska za nych ocie pla czy. Z Ba re mo że być
pro blem, gdyż pol ski dys try bu tor nie pro wa -
dzi pro gra mu de mon stra cyj ne go, ma bar -
dzo wą ski wy bór rze czy do te stów, a szkół
nur ko wych z peł ną flo tą te sto wych ocie pla -
czy mo że my szu kać ze świecz ką. San ti mo -
że po chwa lić się nie tyl ko wła sną bo ga tą
flo tą te sto we go sprzę tu, ale też ma na te re -
nie kra ju kil ku rą czych przed sta wi cie li, któ -
rzy są do brze wy po sa że ni w te sto we
jed nost ki. Fo urth Ele ment w Pol sce ofer tu je
peł ną roz mia rów kę ocie pla czy Ha lo 3D (ta -
kże Arc tic) i na ży cze nie wy sy ła je w do -
wol ne miej sce w kra ju. Kwark ro bi
do kład nie to sa mo ze swo imi wszyst ki mi
pro duk ta mi.

Ocie placz Kwark Na vy idzie na pierw szy
ogień. Na ryn ku nie jest to je dy ny ocie placz
po la ro wy, ale kon ku ren cja Kwar ka nie mo -
że po chwa lić się tak do brą re no mą, flo tą te -
sto wą i bo ga tą ofer tą do dat ków i opcji.
Wi dząc pierw szy raz Kwar ka mia łem wra -
że nie, że chy ba trze ba być sza lo nym, by z
tak cien kim ocie pla czem iść do zim nej wo -
dy. Przy szło mi te sto wać Kwar ka w wy ma -
ga ją cych wa run kach – stycz nio we nur ko -

wa nia w ka mie nio ło mie piech ciń skim to
by ło nie la da wy zwa nie dla sprzę tu. Tem -
pe ra tu ra po wie trza ni ższa od tem pe ra tu ry
wo dy. Przy po wierzch ni wo da aku rat nie
by ła po kry ta lo dem, ale i tak ter mo me try nie
chcia ły po ka zać na wet tych prze klę tych
czte rech stop ni. Pa trzy łem na gru bość ocie -
pla cza z nie do wie rza niem i ze szkol nej pół -
ki ze swo je go cen trum za bra łem te sto we
do cie ple nie Fo urth Ele ment X Co re. Na
pierw sze nur ko wa nie ocie placz „wszedł”
do wo dy bez do cie ple nia – stwier dzi łem, że
je że li mam te sto wać ocie placz, to mu szę go
spraw dzić bez żad nych kom bi na cji. I o ile
cho dze nie w sa mym ocie pla czu po „po -
wierzch ni” bez su che go ska fan dra nie na -
pa wa ło mnie opty mi zmem, to już pod
wo dą by łem bar dzo po zy tyw nie za sko czo -
ny za cho wa niem się ocie pla cza. Po nur ko -
wa niu stwier dzam z cał ko wi tym
prze ko na niem, że po mi mo nie bu dzą cej za -
ufa nia gru bo ści, ocie placz do sko na le ra dzi
so bie w zim nej wo dzie. Co wię cej, uda ło
mi się za lać de li kat nie ska fan der i na wet te -
go nie po czu łem. Ge ne ral nie ocie placz jest
bar dzo wy god ny w ru chu, ela stycz ny i do -
brze ukła da ją cy się do cia ła. Jesz cze ta ni -
ska gra ma tu ra a mi mo to re we la cyj ne



Nuras.info 3/2018

49

ter micz ne pa ra me try sta wia ją go bar dzo
wy so ko po śród ark tycz nych ocie pla czy –
ma te riał nie trzy ma po wie trza, nie wy ma ga
du żej ilo ści ba la stu, przy czym w przy pad -
ku skom pre so wa nia try la mi na tu nie czu łem
kon tak tu z zim ną wo dą. Ocie placz ład nie
od da je wil goć i wen ty lu je. Zwra cam też
uwa gę na de ta le wy koń cze nia, któ re mo gą
zde cy do wać o wy bo rze wła ści we go po la -
ro we go ocie pla cza – uszczel nia ją ce osło ny
zam ka, roz miar i roz ło że nie kie sze ni, stój ka
nie ko li du ją ca z kry zą, bar dzo wy god ne ta -
śmy na pal ce – tu taj jest wszyst ko prze my -
śla ne i ide al nie gra ją ce. Trzy cał kiem
sen sow ne kie sze nie, co ja uwa żam za rzecz
istot ną, kie dy na nur ko wi sku spę dzam cza -
sa mi ca ły dzień w ocie pla czu i si łą rze czy w
kie sze niach lą du je te le fon, pie nią dze i in ne
drob nost ki. W za sa dzie je dy ną wa dą Kwar -
ka Na vy jest je go od por ność na wa run ki po -
go do we na po wierzch ni. W sa mym kwar ku
(z bie li zną me ri no) bez kurt ki by ło mi zwy -
czaj nie chłod no.

San ti Flex 360 to tak na praw dę dwa ocie -
pla cze. Spodnie po łą czo ne z bez rę kaw ni -
kiem (tak zwa ny kom bi ne zon) i do te go
kurt ka. Mo żna je na być od dziel nie, uży wać
sa mo dziel nie, mo żna je ku pić w kom ple cie.

Kurt ka mo że słu żyć nam też na co dzień ja -
ko zwy kły ele ment odzie nia. San ti już nas
przy zwy cza iło do te go, że ich rze czy wy -
glą da ją po pro stu do brze, mod nie. Ten ze -
staw ku pu je się przede wszyst kim ocza mi.
Ce na jest nie ste ty wy so ka, ale ocie placz
pra cu je do sko na le na swo ją war tość, o
czym prze ko na łem się pod czas te stów.
Zno wu przy szło mi go te sto wać w wa run -
kach zi mo wych, nie te sto wa łem więc po je -
dyn czych ele men tów tyl ko ca ły kom plet.
Oczy wi ście nie od mó wi łem so bie przy jem -
no ści pa ra do wa nia w kurt ce w „nie nur ko -
wym cza sie” i bar dzo mi tę przy jem ność
kurt ka spra wia ła. Wy god na, ele ganc ka i
prak tycz na. Po do ba ły mi się zwłasz cza bez -
pal cza ste rę ka wicz ki – man kie ty ma ją otwo -
ry na kciu ki, w związ ku z tym mo żna ich
uży wać ja ko „wrist war me rów” (nie mam
na to do brej pol skiej na zwy po za „bez pal -
czat ką”). Przed nur ko wa niem do zbro iłem
się w resz tę ze sta wu i czu łem się w nim
rów nie wy god nie i cie pło na po wierzch ni,
jak i pod wo dą. Flex 360 jest cał ko wi tą
prze ciw no ścią fla go we go San ti BZ400, któ -
re go nie je stem fa nem – gru be go, cię żkie -
go, „trzy ma ją ce go po wie trze” i pan cer ne go.
Flex 360 da je ta ki sam kom fort ciepl ny, a
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wy go da użyt ko wa nia jest nie po rów ny wal -
nie więk sza, do te go po wie trze z nie go ład -
nie scho dzi i ni gdzie nie cią gnie, nie
ogra ni cza ru chów. San ti do rzu ci ło do kom -
bi ne zo nu (spodnie z bez rę kaw ni kiem) jesz -
cze spe cjal ne wkła dy dy stan su ją ce na
klat kę pier sio wą – mo żna je wy cią gać na
przy kład na czas pra nia. Faj ny pa tent. Z po -
dob nym spo tka łem się w Fo urth Ele ment
Ha lo 3D, choć tam tej „zbroi” się nie wy cią -
ga. Wpraw dzie w żad nym z te sto wa nych
ocie pla czy, na wet w tych nie uzbro jo nych,
ni gdy nie po czu łem zim na w mo men cie,
kie dy ska fan der był skom pre so wa ny, ale ro -
zu miem, że nie re pre zen tu ję wszyst kich
użyt kow ni ków ocie pla czy i ich oso bi stych
od czuć. Ktoś to mo że do ce nić. Ja do ce ni -
łem bar dzo, ale to bar dzo wła ści wo ści ocie -
pla cza po za la niu su cha ra. Uda ło mi się nie
do piąć pra wi dło wo zam ka ga zosz czel ne go
i tym spo so bem na wej ściu wcią gną łem
kon kret ną ilość wo dy w oko li ce pa sa i nóg.
Po czu łem to, wy sze dłem na płyt szą wo dę,
do pią łem ska fan der i wsze dłem po pas
spraw dzić szczel ność. Wo dy w bu tach nie
czu łem, pierw sze ude rze nia zim na mi nę ło.
Stwier dzi łem, że spraw dzę, czy da się zro -
bić pół go dzin ne go nur ka. I co? Nie by ło mi
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zim no. Ocie placz spi sał się na me dal. Je dy -
ne, co tak na po wa żnie nie le ża ło mi w
ocie pla czu to brak ta sie mek na pal ce. Ten
drob ny ele ment peł ni bar dzo wa żną ro lę w
przy pad ku uży wa nia su chych rę ka wic – nie
tyl ko uła twia za kła da nie ska fan dra, prze -
ciw dzia ła jąc ścią ga niu się rę ka wów ocie -
pla cza w trak cie wpy cha nia rąk w rę ka wy
su cha ra. W przy pad ku sto so wa nia sys te mu
su chych rę ka wic mu si my za pew nić ko mu -
ni ka cję po wie trzu prze miesz cza ją ce mu się
do i z rę ka wic, by re gu lo wać ci śnie nie w
ich wnę trzu. Ta siem ki od ocie pla czy zna -
ko mi cie speł nia ją tę ro lę. Nie któ re (na przy -
kład te od Kwar ka) są tak wy god ne, że po
prze ło że niu przez man sze tę nie trze ba ich
zsu wać z pal ców. Man kie ty kurt ki Flex 360
ma ją tyl ko otwo ry na kciu ki. Już sa mo prze -
ło że nie ma te ria ło we go man kie tu przez ści -
słą gu mę man sze ty do star czy ło pro ble mów,
a w trak cie nur ko wa nia do słow nie uci na ło
mi kciu ka. Na dru gie go nur ka, już po prze -
ło że niu dło ni przez man sze tę, zsu ną łem
man kiet i wy wi ną łem go na man sze tę. Ten
pa tent się spraw dził, choć z pew no ścią ca -
ła pro ce du ra jest mniej wy god na od spo so -
bu za kła da nia rę ka wów ze zwy kły mi
ta siem ka mi. Kie sze ni wy god nych i po jem -

nych za to nie bra ku je w tym ocie pla czu nic
a nic!

Na ko niec zo sta wiam Ha lo 3D, po nie waż
z tym ocie pla czem już się mie rzy łem wie lo -
krot nie i już opi sy wa łem je go test po rów nu -
jąc go z Ba re Hi -loft (za in te re so wa nych tym
tek stem od sy łam na mój blog nur ko log.pl).
To jest to po wy mo del wśród sze ro kiej li nii
ocie pla czy bry tyj skiej mar ki. Ce no wo, po mi -
mo że ocie placz nie jest już mło dą kon struk -
cją, wciąż utrzy mu je się na szczy cie, na
po dob nym po zio mie jak San ti Flex 360. Ten
ocie placz wy glą da ko smicz nie i nie po zor nie
jed no cze śnie. Je go kon struk cja z pa ne la mi
dy stan su ją cy mi za mon to wa ny mi na klat ce,
na udach wy glą da fu tu ry stycz nie. Tka ni na
wierzch nia z ko lei bu dzi nie po kój, że ocie -
placz nie bę dzie za cho wy wał się do brze w
sy tu acji kon tak tu z wo dą. Są to jed nak po zo -
ry, tka ni na pra cu je pra wi dło wo, od da jąc ła -
two wil goć na ze wnątrz i utrzy mu jąc ją z
da la od cia ła. Te sto wa ne wie lo krot nie w sy -
tu acji prze cięt nej wil go ci, jak i po wa żniej -
sze go prze cie ku ska fan dra. Od stro ny
użyt ko wej wszyst ko wy glą da do brze. Kie sze -
ni w tym ocie pla czu nie bra ku je, wszyst ko w
za sa dzie jest per fek cyj nie prze my śla ne. Ja
mam tyl ko dwa za rzu ty do nie go – ide al nie
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do bra ny do roz mia ru ocie placz po tra fi przy -
spo rzyć de li kat nych pro ble mów przy zdej -
mo wa niu, wi ny upa try wał bym w kon struk cji
zam ka głów ne go. Dru gim man ka men tem są
nie zbyt wy god ne ta siem ki na pal ce. I tak nie
ma ta kie go dra ma tu jak w in nym fla gow cu
Fo urth Ele ment – Arc tic Expe di tion, ale na
przy kład bar dzo mi od po wia da ły ta siem ki w
zwy kłym Arc ti cu. W Ha lo 3D ta siem ki są
gdzieś po mię dzy – ani su per, ani też bar dzo
krzyw dzą ce. Faj ne jest to, że po mi mo sztyw -
nych pa ne li dy stan su ją cych, ocie placz zna -
ko mi cie od da je po wie trze i nie wy ma ga
do dat ko we go ba la stu.

Pod su mo wu jąc, wszyst kie wy mie nio ne
ocie pla cze spraw dza ją się w trud nych wa -
run kach, ka żdy ma swo je drob ne wa dy, ale
kom pen so wa ne przez nie wąt pli we za le ty.
Są to jed nak dia me tral nie ró żne kon struk -
cje, któ rych war to spró bo wać na wła snej
skó rze. Za chę cam do te stów, do wy ro bie -
nia so bie wła sne go zda nia. Ja nie dam ja -
snej i oczy wi stej od po wie dzi na te mat
wy bo ru. Uwa żam, że ka żdy z tych kom bi -
ne zo nów ma swo je moc ne stro ny, któ re
znaj dą ama to rów. San ti i Fo urth Ele ment są
dro ższy mi kon struk cja mi, jed nak nie ozna -
cza to, że nie są war te swej ce ny. Kwark z

pew no ścią wy gry wa w ka te go rii ce ny, ale
też ma kon ku ren cję w kla sie po la ro wych
ocie pla czy i w tej ka te go rii ce no wo już nie
wy pa da tak atrak cyj nie. San ti Flex 360 jest
bar dzo nie ba nal ną kon struk cją i mo że być
trak to wa ny nie uf nie przez bar dziej or to dok -
syj nych nur ków, ale ten pa tent spraw dza się
bar dzo do brze pod wo dą. Fo urth Ele ment

Ha lo 3D to ko smicz na zbro ja, ale nie
wszyst kim po szu ki wa czom mar ki pre mium
mo że pa so wać, że bry tyj ski pro du cent jej
nie mo der ni zu je od do brych dwóch lat. Z
dru giej stro ny po co po pra wiać coś bar dzo
do bre go?

Ku ba Cie ślak

fot.: materiały dystrybutorów
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Ry by je sio tro wa te jest to gru pa
naj star szych ży ją cych krę gow ców. Ich
przod ko wie za sie dlali zbior ni ki wod -
ne od okre su dol nej kre dy. Wy ko pa -
li sko we po zo sta ło ści od naj do wa no w
pod kła dach ar che olo gicz nych eoce nu
(oko ło 30 mln lat przed na szą erą).
W związ ku z tym uwa ża ne są za ga -
tun ki re lik to we, któ re do tar ły do na -
szych cza sów dzię ki na by tym
zdol no ściom ada pta cyj nym. 

Hi sto ria ga tun ku jest nie sa mo wi ta, ale
nie ste ty dra stycz na, po nie waż te ry by by ły
świad ka mi zna czą cych zmian śro do wi sko -
wych, któ re po dzia ła ły na ich nie ko rzyść.
Po okre sie zlo do wa ce nia plej sto ceń skie go
je sio try za czę ły roz sze rzać ob szar swo je go
wy stę po wa nia, za sie dla jąc stop nio wo no -
wo pow sta łe sys te my rzecz ne i je zio ro we. 

Od za wsze by ły naj cen niej szy mi obiek -
ta mi po ło wów. Po ło wy je sio trów mia ły
miej sce prak tycz nie od za ra nia dzia łal no ści

ry bac kiej czło wie ka. De cy do wa ła o tym
przede wszyst kim wiel kość ryb, jak rów nież
do sko na łe mię so i wy so ka li czeb ność. By ły
więc sto sun ko wo ła two do stęp ną i po żą da -
ną zdo by czą (do wo da mi są licz ne po zo sta -
ło ści kost ne od naj do wa ne w trak cie prac

wy ko pa li sko wych). We dług licz nie prze -
pro wa dzo nych ba dań ry by te osią ga ły mak -
sy mal ną dłu gość 1,2 me tra w wie ku 25-26
lat. 

Na pod sta wie da nych ar che olo gicz nych
mo żna stwier dzić, że ry bac ka i rol ni cza

O jesiotrach słów kilka…

Je siotr za chod ni                                                             źró dło: pi xa bay.com
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dzia łal ność czło wie ka od za ra nia dzie jów
po wo do wa ła już za uwa żal ny, lecz sto sun -
ko wo ła god ny, spa dek li czeb no ści tych ryb.
Na prze ło mie XX stu le cia na stą pił gwał tow -
ny spa dek li czeb no ści po szcze gól nych ga -
tun ków je sio tra, co do pro wa dzi ło do
dra stycz ne go ogra ni cze nia za się gu je go wy -
stę po wa nia i wy gi nię cia ca łych po pu la cji.
Przy czy ną te go zja wi ska był gwał tow nie
roz wi ja ją cy się w koń cu XIX wie ku prze -
mysł, któ ry ne ga tyw nie wpły nął na ja kość
śro do wi ska wod ne go. Roz wi ja ją cy się prze -

mysł po trze bo wał ta nie go trans por tu ma so -
we go, a to z ko lei wy ma ga ło re gu la cji rzek
po przez po głę bia nie ich ko ryt i za bu do wę
hy dro tech nicz ną, pię trzą cą po ziom wo dy.
To spo wo do wa ło prze szko dy w mi gra cjach
tar ło wych, wy wo ła ło nisz cze nie tar lisk je -
sio trów w dol nych nur tach rzek i unie mo -
żli wi ło wę drów ki tar ło we ryb do gór nych
od cin ków. Wpływ mia ły rów nież za nie -
czysz cze nia prze my sło we i ko mu nal ne.
Do szły do te go in ten syw ne po ło wy ryb je -
sio tro wa tych w okre sie wę dró wek tar ło -

wych, z któ rych po zy ski wa no cen ną ikrę.
W na stęp nych la tach tra gicz ną sy tu ację je -
sio trów po gar szał brak ustaw chro nią cych
te ry by przed nad mier ną eks plo ata cją. 

Wy stę pu ją cy w na szych wo dach jesz cze
nie daw no je siotr za chod ni (Aci pen ser stu -
rio), któ ry w ob rę bie swo je go daw ne go sze -
ro kie go are ału wy stę po wa nia jest ga tun-
kiem gi ną cym bądź już wy gi nął cał ko wi cie.
Obec nie ist nie ją je dy nie trzy po pu la cje:
dwie atlan tyc kie oraz czar no mor-  ska. Po -
dob ny los nie ste ty spo tkał je sio tra zie lo ne go
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(Aci pen ser me di ro stris Ay res), któ ry jest
rzad ko ścią na wy brze żu azja tyc kim i pół -
noc no ame ry kań skim. Zu peł ną rzad ko ścią
jest pół noc no ame ry kań ski je siotr je zior ny
(Aci pen ser fu lve scens Ra fi ne sque) wy stę pu -
ją cy w re jo nie Wiel kich Je zior. Ści słą ochro -
ną ob ję te są en de micz ne ga tun ki, wy stę -
pu ją ce je dy nie w ba se nie rze ki Amur, ka łu -
ga (Hu so dau ri cus Geo r gi) i je siotr amur ski
(Aci pen ser schren ki Brandt). Za gro żo ne są
rów nież naj cen niej sze ga tun ki ryb je sio tro -
wa tych w ba se nach Mo rza Czar ne go i Ka -
spij skie go, ta kie jak azow ska bie łu ga (Hu so

hu so L.), siew ru ga (Aci pen ser stel la tus Lov.),
szyp (Aci pen ser nu di ven tris, a ta kże je siotr
ad ria tyc ki (Aci pen ser nac ca rii). Nie ste ty
obec na kon dy cja po pu la cji wy mie nio nych
po wy żej ga tun ków ryb je sio tro wa tych jest
tra gicz na. Me to dy ochro ny ga tun ko wej
(sztucz ny roz ród, po pra wa śro do wi ska
wod ne go) nie gwa ran tu ją prze trwa nia. Mo -
że to wska zy wać, że za ja kiś czas, je śli nie
po dej mie my od po wied nich kro ków ochro -
ny tych ryb, mo że my być świad ka mi cał ko -
wi te go ich za ni ku.

Na ta lia Ka sow ska

Acipenser nacarii                                                              źródło: wikipedia

http://nalofoty.pl
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Co mnie na szło, że by na pi sać o
bu tlach? Jest prze cież ty le faj niej szych
nur ko wych te ma tów. Pew nie, że jest!
Jed nak wła ści wa „opie ka” nad bu tlą
to wa żny te mat, a wi dzę nie ste ty, że
przez wie le osób trak to wa ny tro chę
laj to wo. Do dat ko wo po ostat niej wi -
zy cie na ba se nie czar ka mi się już
lek ko prze la ła, więc bę dzie nie co
mo ra li za tor sko, ale to dla te go, że te -
mat jest po wa żny.

Już na szko le niu pod sta wo wym Open
Wa ter Di ver, czy to na wet na Di sco ver Scu -
ba Di ving, na pierw szym wy kła dzie, jesz -
cze za nim fi zycz nie do tknie my bu tli,
po win ni śmy mieć prze ka za ną wie dzę o tym
– jak się bez piecz nie z bu tlą ob cho dzić, jak
ją bez piecz nie trans por to wać, prze cho wy -
wać, że by nie do szło do wy pad ku. Wie dza
ta jest na praw dę bar dzo wa żna, bo od niej
za le ży na sze i in nych bez pie czeń stwo.

Tym cza sem dość czę sto wi dzę, czy to na
wo dach otwar tych, a już szcze gól nie na ba -

se nie (na szczę ście nie u na szych kur san -
tów), sto ją ce sa mot nie bu tle, cza sa mi jesz -
cze wraz z ca łym sprzę tem, na środ ku
przej ścia gdzie krę cą się in ne oso by, upa -
da ją ce bu tle, czy oso by „bie ga ją ce” z bu -
tla mi po śli skiej na wierzch ni. To wszyst ko
aż się pro si o po wa żny wy pa dek! Ostat nio

by łam świad kiem roz bi cia gło wy chy ba
przez jed ne go z kur san tów, któ ry de li kat nie
mó wiąc, wy wi nął or ła na śli skiej ba se no wej
na wierzch ni ra zem z bu tlą w rę ku. A prze -
cież wy star czy, że oso ba szko lą ca przede
wszyst kim da do bry przy kład, pod kre śli wy -
raź nie, a na wet kil ka ra zy po wtó rzy: Pa mię -

Butle pod specjalnym nadzorem!
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taj cie! Sa mot na bu tla, bu tla ze sprzę tem za -
wsze le ży, ni gdy nie zo sta wia my jej bez
opie ki sto ją cej!

A wła ści wie dla cze go le ży i dla cze go za -
wsze ma być pod opie ką jak stoi? Fi lo zo fii
tu wiel kiej nie ma – bo mo że się prze wró -

cić! A jak się prze wró ci, to w naj lep szym
wy pad ku na ro bi du żo ha ła su, jed nak mo że
ta kże:

– osła bić się płaszcz bu tli;
– upaść nam lub ko muś in ne mu na pa lec

– przy po mi nam, bu tla tro chę wa ży, o ile nie

po ła mie nam pal ca, to pa zno kieć nam zsi -
nie je, a po tem zej dzie, a to bo li;

– znisz czyć po sadz kę, na któ rą upad nie i
wpę dzić nas w nie po trzeb ne kosz ty;

– ude rzyć za wo rem – nisz cząc go lub co
gor sza wy ry wa jąc – wów czas bu tla za mie -
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nia się w la ta ją cy bez żad nej kon tro li po -
cisk, zmia ta ją cy wszyst ko, co spo tka na
swo jej dro dze, ta kże lu dzi – przy po mi nam
w bu tli jest gaz pod ci śnie niem ok 200 ata
– to mo że za bić!

– je że li do za wo ru wkrę co ny jest au to -
mat, mo że on ulec uszko dze niu – nie dość,
że nur ko wa nie bę dzie my mieć z gło wy, to
jesz cze na ra zi my się na spo ry wy da tek.

Dbaj my za tem o to, aby śmy my i oso by z
na mi nur ku ją ce pra wi dło wo ob cho dzi ły się
z bu tla mi nur ko wy mi. Nie bój my się zwró -
cić uwa gi, kie dy wi dzi my, że coś dzie je się
nie do koń ca tak. 

Od te go za le ży też na sze bez pie czeń -
stwo w miej scu nur ko wym, na wet je że li z
dru giej stro ny usły szy my je dy nie coś w ro -
dza ju „spie przaj dzia du”.

– Za sa da „jak się nie prze wró cisz, to się
nie na uczysz” nie po win na mieć tu za sto -
so wa nia, bo w tym wy pad ku le piej dmu -
chać na zim ne i uczyć się na cu dzych niż
wła snych błę dach. A prze cież, że by tych
błę dów nie by ło, wy star czy za pa mię tać i co
naj wa żniej sze prze strze gać kil ku pro stych
za sad:

– Bu tli ni gdy nie zo sta wia my sa mej sto ją -
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cej, czy to wy pa ko wu jąc ją z sa mo cho du,
czy to przy go to wu jąc się do nur ko wa nia.
Bu tla bez opie ki za wsze le ży – na wet je że -
li zo sta wia my ją tyl ko na „mi nut kę”. Bu tla
jest jak racz ku ją ce dziec ko – nie na le ży jej
spusz czać z oka!

– Przed nur ko wa niem i po nur ko wa niu
ca ły ze staw – bu tla, BCD, au to mat – od kła -

da my na bok. Sprzęt ma le żeć, naj le piej na
bo ku, w ta ki spo sób, że by bu tla nie przy -
gnia ta ła BCD, wę ży oraz II stop ni au to ma tu.
Je że li jest miej sce, gdzie mo że my ca ły ze -
staw zo sta wić sto ją cy, to za wsze za bez pie -
cza my go – ban ge czy pa sem – że by się nie
prze wró cił, nie spadł. Po roz ło że niu ze sta -
wu bu tle kła dzie my al bo od ra zu prze no si -

my w bez piecz ne dla niej miej sce;
– Na ło dzi bu tla mu si za wsze być za bez -

pie czo na pa sa mi, w ta ki spo sób, że by nie
mo gła się prze wró cić, ani nie ude rza ła o in -
ne bu tle;

– W trans por cie, w sa mo cho dzie – mo -
że my prze wo zić bu tle w po zy cji:

sto ją cej – za wsze za bez pie czo ne w ta ki
spo sób, że by się nie prze wró ci ły, nie obi ja -
ły się o sie bie i nie po wy bi ja ły nam szyb;

le żą cej – za wo ra mi w kie run ku prze ciw -
nym do kie run ku jaz dy lub bo kiem do kie -
run ku jaz dy, (nie któ rzy trans por tu ją
za wo ra mi w kie run ku jaz dy, wy cho dząc z
za ło że nia, że w ra zie wy pad ku zmie nia ją ca
się w po cisk bu tla po le ci w tył a nie do
przo du, ja nie je stem jed nak zwo len ni kiem
ta kie go ukła da nia bu tli) za bez pie czo ne, aby
się nie tur la ły i nie obi ja ły. Szcze gól nie
zwra ca my uwa gę na bez pie czeń stwo za -
wo rów, aby nie by ły one na ra żo ne na
uszko dze nia, obi ja nie się;

– Bu tle naj le piej trans por to wać bez za -
mon to wa ne go na nich sprzę tu, jest to na
pew no bez piecz niej sze dla sprzę tu. Do brze
by by ło, że by by ły pu ste, ale wia do mo, że
to jest ma ło wy ko nal ne, szcze gól nie jak je -
dzie my na nur ko wa nie;
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– Bu tla mo że stać ni czym nie za bez pie -
czo na:

kie dy jest prze cho wy wa na w miej scu,
gdzie nie ma mo żli wo ści jej prze wró ce nia;

kie dy zo sta wia my ją, np. do na bi cia, w
miej scu do te go wy zna czo nym;

kie dy stoi w to wa rzy stwie więk szej ilo ści
bu tli w ta ki spo sób, że nie jest na ra żo na na
prze wró ce nie, w miej scu ma ło ru chli wym,
osło nię tym;

– Bu tlą ni gdy nie rzu ca my, za wsze po da -
je my ją so bie ostro żnie, trzy ma jąc za rącz -

kę lub za wór;
– Z bu tlą nie bie ga my, szcze gól nie po śli -

skiej na wierzch ni.
Te za sa dy nie są ani spe cjal nie trud ne do

za pa mię ta nia, ani tym bar dziej trud ne do
wy ko na nia i wy star czy na praw dę odro bi na
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wy obraź ni, że by prze wi dzieć tra gicz ne
skut ki nie wła ści we go dzia ła nia.

To do nas na le ży wła ści wa na uka przy -
szłych po ko leń nur ków, to in struk to rzy, di -
ve ma ste rzy, ale też bar dziej do świad cze ni
nur ko wie da ją przy kład, jak wła ści wie dbać
o sprzęt, jak się z nim ob cho dzić, że by nie

do szło do wy pad ku. I po wie dze nie „czym
sko ru pa za mło du na siąk nie” jest tu bar dzo
istot ne, bo jak przy szłe go adep ta nur ko wa -
nia na uczy my, tak on po tem bę dzie ob cho -
dził się ze sprzę tem, a czę sto bę dzie to
nasz, fir mo wy sprzęt! Na wet z prze no sze -
nia sprzę tu na za ję ciach ba se no wych, czy

na wo dach otwar tych, mo żna i po win no się
zro bić ele ment szko le nia, któ re po tem za -
pro cen tu je!

Trze ba tyl ko jed ne go – do brych chę ci!

Aga ta Isa jew „Ga ga tek”

Zdję cia z ar chi wum „na lo fo ty.pl”
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DOŁĄCZ DO NAS -  WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

CENTRUM NURKOWE CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a

40-570 Katowice

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

tel. kom. Paweł: 602 619 807

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl

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

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

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


http://aquadiver.pl
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Rze ka Ły na, bę dą ca już od pięt na -
stu lat go spo da rzem dość nie zwy kłe -
go wy da rze nia, pod czas któ re go do
Olsz ty na zje żdża ją set ki płe two nur ków
z ca łe go kra ju i nie tyl ko, swój bieg
roz po czy na w oko li cach wsi Ły na na
wy so ko ści 155 m n. p. m. (Wzgó rza
Dy lew skie), na te re nie re zer wa tu
przy ro dy Źró dła Rze ki Ły ny. Ta naj -
więk sza rze ka wo je wódz twa war miń -
sko - ma zur skie go, po po ko na niu 289
km, w oko li cach miej sco wo ści Zna -
miensk w Ob wo dzie Ka li nin gradz kim,
ucho dzi do Pre go ły ja ko jej le wy do -
pływ.

Na zwę Ły na wpro wa dzo no urzę do wo w
1949 ro ku, za stę pu jąc po przed nią nie miec -
ką na zwę rze ki – Al le. Wśród wie lu pięk -
nych miast i mia ste czek le żą cych nad Ły ną
przy naj mniej raz w ro ku, gdy nad cho dzi
wio sna, szcze gól ną uwa gę płe two nur ków
przy ku wa sto li ca War mii i Ma zur – Olsz tyn.

Skorpenowy spływ 2018
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To wła śnie tu taj w ro ku 1950 po wsta ła Wy -
ższa Szko ła Rol ni cza w Olsz ty nie, w któ rej
w 1951 r. utwo rzo ny zo stał Wy dział Ry bac -
ki. W ra mach wy dzia łu już la tem 1957 ro -

ku roz po czę ło swo ją dzia łal ność Na uko we
Ko ło Ba dań Pod wod nych z Olsz ty na. Na
fun da men cie te go pierw sze go i naj więk sze -
go w hi sto rii nur ko wa nia swo bod ne go w

Pol sce na uko we go klu bu płe two nur ków po -
wstał w 1968 ro ku Aka de mic ki Klub Płe -
two nur ków „Skor pe na”, któ ry prę żnie
dzia ła do dziś pod opie kuń czy mi skrzy dła -
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mi Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go
w Olsz ty nie. Na zwę „Skor pe na” przy ję to
od groź nej ko lo ro wej ryb ki Mo rza Śród -
ziem ne go. W tym ro ku przy pa da 50-le cie

dzia łal no ści klu bu, któ ry od pół wie ku jed -
no czy lu dzi, dla któ rych wiel ką ży cio wą pa -
sją jest nur ko wa nie. Sie dzi bą klu bu od
za wsze jest po ło żo ne nad jed nym z war -

miń skich je zior mia stecz ko aka de mic kie
Kor to wo, a do kład nie lo kal w do mu stu -
denc kim nr 1, gdzie przy naj mniej raz w ty -
go dniu od by wa ją się spo tka nia klu bo-
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wi czów i sym pa ty ków. Prze past na kro ni ka
klu bu peł na jest opi sów ró żnych wy da rzeń,
my jed nak sku pi my się na do rocz nym po -
wi ta niu wio sny, czy li Skor pe no wym Spły -

wie Ły ną, któ ry to w nie zwy kły spo sób gro -
ma dzi set ki nur ków, któ rzy po ko nu ją cza -
sem wie le ki lo me trów, by do trzeć do
Olsz ty na, wca le nie po to, by za nur ko wać.

24 mar ca już po raz pięt na sty, w sie dzi -
bie AKP Skor pe na za mel do wa ło się po tę żne
gro no barw nych prze bie rań ców, któ rzy po
raz ko lej ny po sta no wi li po wi tać wio snę w
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nie co mniej tra dy cyj ny spo sób niż to pie nie
Ma rzan ny.

Za nim jed nak da li się po nieść spo koj ne -
mu nur to wi rze ki zgrab nie wi ją cej się przez

war miń sko -ma zur ską sto li cę, prze ma sze ro -
wa li barw nym ko ro wo dem do miej sca star -
tu, czy li naj bli ższe go mo stu. Nie trud no
zgad nąć, że nie co dzien ny po chód wzbu -

dził spo re za in te re so wa nie prze chod niów i
klien tów mi ja ne go po dro dze skle pu jed nej
z nie miec kich sie ci, wy wo łu jąc za chwyt na
twa rzach dzie ci, sze ro kie uśmie chy wśród
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se nio rów i wzbu dza jąc na gły stan go to wo -
ści wśród spa ce ru ją cych bez tro sko psów.
Przy mo ście rów nież cze ka ło już spo re gro -
no dzien ni ka rzy, fo to gra fów, a ta kże zwy -

kłych ob ser wa to rów, cie ka wych co też cie -
ka we go zwo du ją w tym ro ku po my sło wi
kon struk to rzy. Wśród mi ło śni ków we so łej
za ba wy uda ło nam się wy pa trzyć na wet mi -

ło ści wie nam pa nu ją ce go Go spo da rza na -
sze go pięk ne go mia sta. Czy żby rów nież
miał ocho tę do łą czyć do wspól nej za ba wy?
Bar dzo mo żli we, bio rąc pod uwa gę, że tym
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ra zem rze ka go ści ła nie tyl ko mi ło śni ków
nur ko wa nia, nur to wi Ły ny da li się po nieść
rów nież mię dzy in ny mi olsz tyń scy skocz -
ko wie spa do chro no wi. Ist nie je jed nak po -
dej rze nie, że mo gli to być płe two nur ko wie,

ty le że prze bra ni. Sto ją cy wzdłuż brze gów
ra tow ni cy me dycz ni, po li cjan ci czy stra żni -
cy miej scy nie zde cy do wa li się na chłod ną
ką piel, więc oczy wi ste by ło, że stro je w któ -
rych się pre zen to wa li nie by ły prze bra niem,

a re gu la mi no wym ele men tem obo wią zu ją -
cym pod czas pra cy. Po dob ne wąt pli wo ści
mo gli wzbu dzać ta kże stra ża cy, któ rzy jed -
nak oka za li się uczest ni ka mi za ba wy, ale
nie wie dzieć cze mu, za raz po wej ściu do
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wo dy uru cho mi li si kaw ki, jak by chcie li
uzu peł nić po ziom wo dy w rze ce. Mo że by -
li tu po raz pierw szy i nikt ich nie uprze dził,
że bę dzie dość płyt ko, ale to nic, prze cież

tym ra zem nie cho dzi ło o nur ko wa nie, tyl -
ko o do brą za ba wę, o in te gra cję śro do wi -
ska, któ re wciąż w ga lo pu ją cym tem pie się
roz ra sta. Wspa nia le po ka za ła to gru pa

uczest ni ków prze bra na za wdzięcz ne ryb ki
Ne mo, któ re cią gnę ły za so bą spo rą kiść po -
ma rań czo wych ba lo nów, któ re mia ły sym -
bo li zo wać ikrę, czy żby no wy na ry bek
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mi ło śni ków pod wod nej przy go dy, któ ry już
za rok ja ko doj rza łe osob ni ki po pły nie z na -
mi pod olsz tyń ski mi mo sta mi? Prze krój wie -
ko wy wy da rze nia mo żna śmia ło okre ślić

ja ko sze ro ki - od ikry do na praw dę za awan -
so wa nych se nio rów i wła śnie o to w tej za -
ba wie cho dzi – nie ma ba rier, nie ma
re kor dów, nie ma ry wa li za cji sprzę to wej,

jest ra dość i pa sja. Zgod nie z ideą or ga ni -
za to rów spływ nie jest wy ści giem, cho dzi
po pro stu o to, aby wspól nie po ko nać kil -
ku ki lo me tro wy od ci nek rze ki. Ka żdy, kto
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do tarł na me tę, wy jąt ko wo prze nie sio ną do
Par ku Cen tral ne go w związ ku z re mon tem
mo stu na sta rów ce, otrzy mał pa miąt ko we
ga dże ty. Jak co ro ku płe twa w płe twę po -
pły nę li więc bo ha te ro wie naj ró żniej szych
ba jek, ci do brzy i szla chet ni obok czar nych
cha rak te rów, kosz mar ne po two ry i ukwie -
co ne, de li kat ne wró żki, a ta kże ofia ry nie -
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uda nych eks pe ry men tów na uko wych lub
me dycz nych, trud no jed no znacz nie to
okre ślić. Na wszel kie go ro dza ju jed nost -
kach pły wa ją cych swo im wła ści cie lom to -

wa rzy szy li ta kże przed sta wi cie le in nych ga -
tun ków, w tym psy. Tra dy cyj nie po pły nę li
też po słan ni cy ró żnych kul tur i re li gii, by li
mu zuł ma nie, In dia nie, nikt nie oba wiał się

na wet zwar tej ro syj skiej eki py. W te go rocz -
nej edy cji mo żna by ło spo tkać wie le po sta -
ci, któ re bio rą udział w im pre zie od kąd
uda ło nam się się gnąć pa mię cią, wy stę pu -
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jąc w tych sa mych sty li za cjach, jed nak z
wciąż z tą sa mą ni czym nie skrę po wa ną ra -
do ścią plu ska jąc się w od mę tach olsz tyń -
skiej rze ki. Naj wy raź niej Skor pe no wy
Spływ Ły ną dla czę ści uczest ni ków stał się

obo wiąz ko wym ele men tem nur ko we go ży -
cia, mniej istot na sta ła się ry wa li za cja o na -
gro dy za naj bar dziej in try gu ją cy ko stium,
choć na po my sło wych kre ato rów cze ka ły
atrak cyj ne po zy cje, mię dzy in ny mi: ubez -
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pie cze nia nur ko we, sprzęt czo ło wych pro -
du cen tów czy wy pra wy w naj pięk niej sze
re jo ny świa ta. Z naj now szych tren dów na
te go rocz nym wio sen nym skor pe no wym po -
ka zie da ło się za uwa żyć je dy nie pro mo wa -
ne przez pom po ni ko we i pu del ko we
por ta le sta do dmu cha nych, wście kle ró żo -
wych fla min gów, któ re swo ją bar wą naj wy -
raź niej da wa ły sy gnał, że to wio sna pły nie!
Jak zwy kle na zmar z nię tych śmiał ków na
me cie cze kał pysz ny re ge ne ra cyj ny po si łek
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oraz au to bus, któ ry prze wiózł mo krych
uczest ni ków na ciąg dal szy wy da rze nia,
czy li za ba wę in te gra cyj ną w mia stecz ku
stu denc kim. By ło jak zwy kle do sko na le, do

bia łe go ra na, za dbał o to kul to wy w Olsz ty -
nie ze spół Łyd ka Gru ba sa, a ta kże sa mi
uczest ni cy, na sta wie ni po zy tyw nie i wio -
sen nie, po wy ko na niu cię żkie go za da nia i

wy mo cze niu się w lo do wa tej wo dzie.
Te go rocz na edy cja by ła jak wszyst kie mi -

nio ne bar dzo uda na, je dy nie gdzieś w tle
po zo sta je ma ły nie do syt, że sko ro to już
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pięt na sta, to mo żna by ło ocze ki wać ja kieś
nie spo dzian ki, cze goś eks tra, cze go nie by -
ło do tej po ry. Bio rąc jed nak pod uwa gę, że
or ga ni za to rzy w tym ro ku są w trak cie przy -

go to wań do wy da rze nia zwią za ne go z 50-
le ciem AKP Skor pe na, war to przy mknąć
oko na fakt, że 15-le cie Skor pe no we go
Spły wu Ły ną nie zo sta ło ja koś szcze gól nie

pod kre ślo ne. Za tem do zo ba cze nia pod czas
szes na stej edy cji, już za rok!

AB

fot.: Miłosz Dąbrowski, AB
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Sekrety pod lodem

Jezioro Drawsko zamarza w całości
bardzo rzadko, najczęściej lód
pokrywa tylko kilka zatok. Ten rok
okazał się inny. Zdjęcia satelitarne
ujawniają niezwykły obraz.

Drawsko skute lodem nie zdarza się
często. Na skutek trwających bardzo
silnych mrozów, sięgających kilkunastu
stopni poniżej zera, z dnia na dzień można
było obserwować zwiększanie się pokrywy
lodowej.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak ten
potężny akwen widać z góry. Zdjęcie z
satelity, z początkowego etapu zamarzania,
ujawnia intrygujące ślady. Widać wyraźnie
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odcinający się fragment najgłębszej części
zbiornika. Ale nie tylko.

Po dokonaniu powiększenia na lodowej
skorupie widać rysy ciągnące się bez mała
kilometrami. Czy są wydeptanymi
ścieżkami? A może to ślady po podwo-
dnych prądach, o których wspominają w
opowieściach nurkowie? Czekamy na
opinie Czytelników i zimowe fotografie
Drawska!

Przysyłajcie tutaj: jeziorotajemnic.pl/
Mapę z której pochodzą zdjęcia można

obejrzeć tutaj:
https://wego.here.com/?map=53.567,16.22
848,14,satellite&fb_locale=pl_PL&x=ep

Sta tek – za gad ka

Fo to gra fia da ją ca do my śle nia. Tak
mo żna opi sać zgło sze nie ze Sta re go
Draw ska le żą ce go nad „Je zio rem Ta -
jem nic”.

Na pierw szy rzut oka nic nie wy ró żnia tej
fo to gra fii. Przed sta wia ona brzeg je zio ra
Draw sko w jed nej z naj bar dziej uro kli wych
miej sco wo ści wy po czyn ko wych. We dług
opi su wy ko na no je w 1924 ro ku w Alt Dra -
he im.

http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/
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Uwa gę Ada ma Dą brow skie go, któ ry zna -
lazł zdję cie w ser wi sie „Fo to Pol ska” zwró cił
je den szcze gół:

– Na wo dzie jest coś na kształt mi ni -stat -
ku – na pi sał do da jąc, że nie ste ty nie ma teo -
rii na wy ja śnie nie te go te ma tu.

Po przy gląd nię ciu się mo że my to po twier -
dzić. Mniej wię cej w po ło wie dłu go ści po -
mo stu wi dać obiekt przy po mi na ją cy mi nia tu -
rę stat ku pa sa żer skie go z trze ma ko mi na mi.

Czy to mo del, czy złu dze nie optycz ne?
A mo że daw niej, obok za wo dów że glar -
skich, na je zio rze od by wa ły się też za wo dy
mo de lar skie? O roz wi kła nie tej za gad ki pro -
si my nie za wod nych Czy tel ni ków.

For mu larz zgło sze nio wy: http://je zio ro ta -
jem nic.pl/zglos -in for ma cje/

W ma low ni czym Sta rym Draw sku dzia ła
dwóch Part ne rów Ak cji –Re stau ra cja Sta ry
Dra him, gdzie mo żna zjeść pysz ne i lu bia -

ne przez dzie ci „U -Bo oty” (da nie in spi ro -
wa ne Ak cją) oraz Za mek Dra him.

Naj star sze dzie je 
osad nic twa nad je zio rem
Draw sko (cz.1)

Re ni fe ry nad Draw skiem? Cze mu
nie. A ta kże garść in for ma cji o zna -
le zi skach z wy spy Bie la wy i oko lic
je zio ra. O tym jak ar te fak ty pro wa dzą
nas przez hi sto rię pi sze re gio na li sta z
Cza plin ka Zbi gniew Ja nu sza niec.

W koń co wej fa zie epo ki lo dow co wej
(plej sto ce nu) stop nio we ocie pla nie się kli -
ma tu spra wi ło, że po ustą pie niu lo dow ca na
ob sza rze Po je zie rza Draw skie go po ja wi ła
się ro ślin ność tun dro wa i zwie rzę ta kli ma tu
sub ark tycz ne go, w tym re ni fe ry. Naj star sze
zna ne ba da czom śla dy byt no ści czło wie ka
na Po je zie rzu Draw skim po cho dzą ze
schył ko we go okre su ostat nie go zlo do wa ce -
nia, z oko ło 10000 p.n.e. Hi sto ry cy są zgod -
ni co do te go, że pierw szy mi przy by sza mi
na tym ob sza rze mo gli być wę drow ni łow -
cy zwie rząt, któ rzy – jak mo żna są dzić – do -
cie ra li tu taj spo ra dycz nie w okre sie let nim
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w po go ni za zwie rzy ną i przed zi mą po -
now nie wy co fy wa li się na po łu dnie.

W środ ko wej epo ce ka mie nia, zwa nej
me zo li tem (od 8000 p.n.e. do 4200 p.n.e.),
na stą pi ło dal sze ocie ple nie kli ma tu. Ro ślin -
ność tun dro wa zo sta ła wy par ta przez ol -
brzy mie po ła cie la sów. Był to okres, w
któ rym gru py ludz kie pro wa dzi ły ko czow -
ni czy lub na wpół osia dły tryb ży cia. Sie dli -
ska za kła da ne by ły z re gu ły w po bli żu
je zior i rzek. Zaj mo wa no się my śli stwem,
ry bo łów stwem i zbie rac twem. Z tą epo ką
ba da cze wią żą zna le zi ska krze mien nych
na rzę dzi od kry tych na wy spie Bie la wie po -
ło żo nej na je zio rze Draw sko.

Młod sza epo ka ka mie nia (neo lit), trwa ją -
ca od 4200 p.n.e. do 1700 p.n.e., przy nio -
sła ze so bą praw dzi wy prze łom
go spo dar czy. Za czę ła się roz po wszech niać
upra wa ro ślin i ho dow la zwie rząt, co sprzy -
ja ło za kła da niu sta łych osad. Z te go okre su
po cho dzi ka mien ny to po rek zna le zio ny na
po lu or nym mię dzy Cza plin kiem a Niw ką,
a więc w nie wiel kiej od le gło ści od jez.
Draw sko. Ko lej ny prze łom cy wi li za cyj ny
do ko nał się w epo ce brą zu (1700 - 650
p.n.e.). Na stą pi ła sta bi li za cja osad nic twa i
wy raź ny wzrost de mo gra ficz ny. Z te goNarzedzia krzemienne Bielawa



Nuras.info 3/2018

86

okre su po cho dzą m.in. zna le zi ska ar che olo -
gicz ne od kry te w bez po śred nim są siedz twie
je zio ra Draw sko: brą zo wa sie kier ka ze Sta -
re go Draw ska i  ozdob ny na szyj nik z Siem -
czy na.

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją śla dy
dzia łal no ści czło wie ka w re jo nie je zio ra
Draw sko z epo ki że la za (650 p.n.e. - 1250
n.e.). Na sta no wi skach ar che olo gicz nych na
wy spie Bie la wie oraz w re jo nie War ni łę gu

od kry to zna le zi ska ko ja rzo ne z kul tu rą łu -
życ ką i po mor ską. Epo ka że la za – zwłasz -
cza jej ostat nie stu le cia – przy nio sła wie le
ra dy kal nych zmian go spo dar czych i spo -
łecz nych. Upra wa ro li i ho dow la sta ją się
pod sta wą utrzy ma nia lud no ści. Wa żnym
ele men tem ży cia go spo dar cze go lud no ści
za miesz ku ją cej re jon je zio ra Draw sko od
po cząt ku dzie jów osad nic twa by ło ry bo -
łów stwo. W tam tej epo ce oprócz osad

otwar tych za czę ły po ja wiać się gro dy
obron ne oto czo ne wa ła mi, fo sa mi i pa li sa -
da mi. Przy za kła da niu ta kich gro dów zwy -
kle wy ko rzy sty wa no na tu ral ne wa run ki
obron ne wy ni ka ją ce z ukształ to wa nia te re -
nu.

Je zio ro Draw sko ode gra ło w tam tym okre -
sie istot ną ro lę w roz wo ju osad nic twa. Dzię -

Kamienny toporek -  neoli
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ki uroz ma ico nej li nii brze go wej i bo ga tej
rzeź bie te re nów są sia du ją cych z je zio rem,
ła two mo żna by ło tu zna leźć miej sca o zna -
ko mi tych na tu ral nych wa lo rach obron nych.
Przy kła dem są za cho wa ne bar dzo czy tel ne
śla dy nad brze żne go wcze sno śre dnio wiecz -
ne go gro dzi ska na Pół wy spie Draw skim ko -
ło Sta re go Draw ska. Na wzno szą cej się nad
je zio rem wy nio sło ści mo żna tam zo ba czyć
nie źle za cho wa ny wał ziem ny z fo są, bę dą -
cy po zo sta ło ścią po daw nym gro dzie obron -
nym Po mo rzan o me try ce się ga ją cej –
we dług ocen ar che olo gów – VIII wie ku. Gro -
dzi sko to zo sta ło pod da ne ba da niom ar che -
olo gicz nym w la tach 1963 - 1967. (cdn.)

Stary pamiętnik i siostry
starosty

Nie zwy kła pa miąt ka od na le zio na we
wsi Kar si bór. Pa mięt nik z po nad stu -
let ni mi wpi sa mi le żał w jed nym z
tam tej szych do mów. We wnątrz zna lazł
się też wpis dwóch sióstr jed ne go z
ów cze snych sta ro stów draw skich.

To pa mięt nik Mar ty Bar sh ke, miesz kan ki
Kar si bo ru, wsi w obec nym po wie cie świ -

dwiń skim. Wpi sy obej mu ją la ta od 1909 do
1921 ro ku. W tym okre sie funk cję Lan dra ta
w po wie cie draw skim peł ni li Gun ther von
Hohn horst (1898-1918), Paul von Ho den -
berg (1918-1920) oraz Ar thur Eh lert (1920-
1933).

– To wła śnie o sta ro stę Eh ler ta cho dzi –
wy ja śnia drawsz cza nin Wie sław Pio trow -

ski, zna laz ca dzien ni ka i Am ba sa dor Ak cji
Je zio ro Ta jem nic. – Być mo że by ły przy ja -
ciół ka mi i stąd wpis do dzien ni ka.

Mi mo że kart ki zdo bią ka li gra ficz ne li te -
ry, nie uda ło nam się roz szy fro wać ich zna -
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cze nia, mię dzy in ny mi z te go po wo du, że
ów cze sny ję zyk nie miec ki za wie rał wie le
dia lek tów. Jest on pro ble ma tycz ny rów nież
dla wie lu współ cze snych tłu ma czy. Być
mo że wpi sy za wie ra ją od nie sie nia do wy -
da rzeń dzie ją cych się w cza sach, w któ rych
po wsta ły?

Pro si my Czy tel ni ków o po moc!
Kon takt: je zio ro ta jem nic.pl/

Mineralne Drawsko

Je rzy Kuc od na lazł w je zio rze
Draw sko mi ne rał wy stę pu ją cy mię dzy
in ny mi w geo lo gicz nych utwo rach hy -
dro ter mal nych.

To mo że być ko lej ny ślad na tro pie wód
geo ter mal nych, któ re mo gły by zmie nić re -

gion po wia tu draw skie go w uzdro wi sko.
– Jest to praw do po dob nie chal ko pi ryt,

od mia na ko lo ru zło te go, ale mo że to być
rów nież pi ryt. – tłu ma czy Je rzy Kuc. – Po -

3 Siedziba Starosty Drawskiego od 1909 roku

http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/
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dob nie wy glą da zło to, ale ma ono in ną gę -
stość. Ale to tyl ko mo ja oce na, naj le piej jak -
by oce nił to fa cho wiec. Zna la złem go w j.
Draw sko, przy brze gu po mię dzy Cza plin -
kiem a Siem czy nem. Szu ka łem ska mie nia -
ło ści, bo w na szym je zio rze mo żna zna leźć
i ta kie skar by.

Chal ko pi ryt po wsta je we wcze snym sta -
dium kry sta li za cji mag my. Roz po wszech -
nio ny jest m.in. w utwo rach ży ło wych
pneu ma to li tycz nych i wspo mnia nych hy -
dro ter mal nych.

Pan Je rzy jest wy cho waw cą w in ter na cie
Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych w Cza -

plin ku. Ja kiś czas te mu in for mo wa li śmy o
do ko na niu przez nie go in ne go zna le zi ska w
tam tych oko li cach. Był to nie zwy kle rzad ki
róg wy mar łe go kil ka set lat te mu tu ra, na
któ ry na tra fił po mię dzy Mił ko wem a Ły si ni -
nem pod czas fo to gra ficz ne go sa fa ri.

http://je zio ro ta jem nic.pl/wo jen ne -pa -
miat ki -na -brze gu/

Grand Prix odebrane!

10 mar ca br. Sta ro sta Draw ski
Sta ni sław Ku czyń ski oraz Prze wod ni -
czą cy Ra dy Po wia tu Sta ni sław Mi ko -
łaj czyk ode bra li w War sza wie Grand
Prix w kon kur sie „Na gro da Przy ja -
zne go Brze gu”.

To je den z naj bar dziej pre sti żo wych i
roz po zna wal nych kon kur sów bra nży tu ry -
stycz nej, któ re go or ga ni za to rem już od 14
lat jest Cen trum Tu ry sty ki Wod nej Pol skie -
go To wa rzy stwa Tu ry stycz no – Kra jo znaw -
cze go. Kon kurs ob ję ty jest pa tro na tem
Mi ni stra Spor tu i Tu ry sty ki, któ ry tra dy cyj -
nie przy zna je na gro dę Grand Prix. W tym
ro ku wrę czył ją Piotr We ncel, przed sta wi -
ciel Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki.

http://jeziorotajemnic.pl/wojenne-pamiatki-na-brzegu/
http://jeziorotajemnic.pl/wojenne-pamiatki-na-brzegu/
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Wrę cze nie wy ró żnie nia od by ło się pod -
czas trzy dzie stej edy cji Tar gów Spor tów
Wod nych i Re kre acji „Wiatr i Wo da”.

Na gro dę przy zna no „Za uka za nie na no -
wo pięk na je zio ra Draw skie go, je go hi sto -
rycz ną eks plo ra cję, wspa nia łe wy daw ni-
c twa i or ga ni za cję wie lu cie ka wych im prez
wod niac kich”.

Po wiat Draw ski zo stał zgło szo ny do kon -
kur su przez re dak to ra Mar ka Hal te ra – wy -
bit ne go znaw cę tu ry sty ki wod nej i lau re ata
Na gro dy Przy ja zne go Brze gu z ro ku 2013.
Pod czas tar gów pan Ma rek otrzy mał od
przed sta wi cie li Po wia tu sta tu et kę oraz cer -
ty fi kat „Am ba sa do ra Ak cji Je zio ro Ta jem -
nic”.

Po bierz lo go, zrób biz nes!

Sta ro sta Draw ski Sta ni sław Ku czyń -
ski ser decz nie za pra sza wszyst kich
za in te re so wa nych do bez płat ne go ko -
rzy sta nia z lo go Ak cji Eks plo ra cyj no –
Hi sto rycz nej Je zio ro Ta jem nic.

Wa run kiem udzie le nia zgo dy na bez płat -
ne ko rzy sta nie z lo go ak cji za rów no do ce -
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lów ko mer cyj nych, jak i nie ko mer cyj nych –
na przy kład do pro duk cji i sprze da ży ró żne -
go ro dza ju ga dże tów – jest zło że nie do
draw skie go Sta ro stwa bar dzo pro ste go
wnio sku.

Wzór wnio sku o udzie le nie bez płat nej
zgo dy na uży wa nie lo go znaj du je się w za -
kład ce „Ak cja” na stro nie in ter ne to wej pro -
jek tu (http://je zio ro ta jem nic.pl/po bierz -
lo go/). Wnio sek, po wy peł nie niu i pod pi sa -
niu, mo żna prze słać do nas ma ilem: je zio -
ro ta jem nic@po wiat draw ski.pl

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

Z lo go Je zio ra Ta jem nic ko rzy sta ją już ró -
żne oso by pry wat ne (też mo gą!) oraz fir my,
w tym mię dzy in ny mi STM Sp. z o.o., czy
spon so rzy na gro dy za „U -Bo ota” z Je zio ra
Draw sko (wy mie nie ni u do łu stro ny Ak cji).
W dwóch lo ka lach ga stro no micz nych po -
da wa ne są da nia na wią zu ją ce do Ak cji: re -
stau ra cja „Sta ry Dra him” w Sta rym Draw sku
po da je pysz ne „U -Bo oty”, zaś piz ze ria „Los
Ame ri ca nos” w cen trum Cza plin ka – piz zę.
Re kon struk cja wa row ni wcze sno śre dnio -
wiecz nej „Sła wo gród” w Cza plin ku otwo -

rzy ła pod czas wa ka cji Cen trum In for ma cji
o Ak cji. Oprócz wie dzy, mo żna tam też na -
być pa miąt ki opa trzo ne cha rak te ry stycz nym
lo go z za ry sem okrę tu pod wod ne go. Lo go
wy pa trzy li śmy też u in ne go spon so ra –
Zam ku w Sta rym Draw sku. Ga dże ty sprze -
da je rów nież draw ska fir ma „Emen”. Z ko -
lei „Pa łac Siem czy no” opa tru je nim swo jej
ma te ria ły re kla mo we. Z mar ki „JT” ko rzy sta
Szkol ne Biu ro Tu ry stycz ne w Cza plin ku,
ofe ru jąc m.in. usłu gi prze wod nic kie z opo -
wie ścią o Ak cji (http://je zio ro ta jem -
nic.pl/prze wod nik -opo wie -o -je zio rze -ta jem
nic/).

Sym bol po ja wił się już na ko szul kach,
kub kach, cza pecz kach, bre locz kach, na -
klej kach, dłu go pi sach, po dusz kach, ko cach
i in nych przed mio tach. Nie ma też prze -
szkód, aby lo go to zna la zło się na stro nach
in ter ne to wych wszyst kich za in te re so wa -
nych pod mio tów.

W mia rę po ja wia nia się na ryn ku ini cja -
tyw i ga dże tów opa trzo nych lo go Ak cji, pi -
sze my o nich (o ile zo sta nie my o tym
po in for mo wa ni) w spe cjal nej za kład ce
„Wo kół Ak cji” na stro nie je zio ro ta jem -
nic.pl.

Po le ca my na sze lo go!

Golgota Zachodu

Dzię ki do cie kli wo ści pa sjo na ta hi -
sto rii z Za rań ska Mar ci na Ro sza ka
oraz pra cow ni ków Pa ła cu Siem czy no
po zna li śmy cie ka wą hi sto rię z cza -
sów II woj ny świa to wej do ty czą cą
tych te re nów. Jej świa dek i uczest nik
ma już sto lat.
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Od pa na Mar ci na (uczest ni ka Ak cji) otrzy -
ma li śmy frag ment in te re su ją cej ksią żki pt.
„Gol go ta Za cho du”, au tor stwa Bo gu mi ła So -
jec kie go. W tej pu bli ka cji, bę dą cej za pi sem
je go wo jen nej tu łacz ki, na zna czo nej aresz to -
wa nia mi i przy mu so wą pra cą, zna lazł się
frag ment do ty czą cy Cza plin ka i Siem czy na:

„Od 14 stycz nia do 15 mar ca 1940 r.
pra co wa łem przy za ję ciach po rząd ko wych
i od śnie ża niu to rów ko le jo wych w obo zie
przej ścio wym w Pra bu tach (Rie sen burg) ko -
ło Kwi dzy na. Po tym okre sie kil ka na ście
pol skich ro dzin z Gdań ska zo sta ło prze zna -
czo nych do ro bót rol nych w głę bi Nie miec.
W cza sie trans por tu do Nie miec przy łą czy -
łem się do ro dzi ny Kre ftów, któ rą zna łem
jesz cze sprzed oku pa cji. Na sta cji Tem pel -
burg (obec nie Cza pli nek ko ło Szcze cin ka)
ocze ki wa li na nas go spo da rze rol ni. Wraz
z Bru no nem Kre ftem i je go sio strą Ele ono rą
zo sta li śmy przy dzie le ni do go spo da rza Kar -
la Sprin ge ra, Tem pel burg -Ab bau (Cza pli -
nek -Wy bu do wa nie). U te go bau era
pra co wa łem do koń ca stycz nia 1941 r.
Przez Ar be it samt w Tem pel bur gu otrzy ma -
łem skie ro wa nie do ma jąt ku rol ne go w He -
in richs dorf po ło żo ne go bli sko Cza plin ka.
Kil ka dzie siąt osób, Po la ków i Po lek ze
znacz kiem „P”, by ło za trud nio nych w ty -
mże ma jąt ku za bar dzo skrom ne wy na gro -
dze nie. (…).”

Tekst ten Eki pa Je zio ra Ta jem nic prze ka -
za ła do Pa ła cu Siem czy no (Part ne ra Ak cji) z
proś bą o ko men tarz. Uda ło się znacz nie
wię cej.

– Po kil ku nie uda nych pró bach na wią za -
nia kon tak tu te le fo nicz ne go zde cy do wa li -
śmy się na kon takt li sto wy z au to rem
ksią żki. Za jął się tym nasz ko le ga re dak cyj -
ny Ka mil Po łeć – re la cjo nu je Ro bert A. Dy -
du ła, se kre tarz re dak cji Ze szy tów
S i e m  c z y ń  s k o  - H e n  r y  k o w  s k i c h
(h t tp : / /www.pa lac  s iem czy no.p l / in  -
dex.php?option=com_con tent&view=ar tic -
le&id=132:zesz -2&ca tid=35&lang=pl&Ite m
id=239&sho wall=&li mit start=22 ).

Co uda ło się usta lić?
– Pan Bo gu mił ma 100 lat i miesz ka w

Puc ku. Je go ży cie okre su koń ca woj ny to
aresz ty i obo zy kon cen tra cyj ne, a to po nie -
kąd przez przy sta nek w Siem czy nie (wów -
czas He in richs dorf). Dla cze go? – sta wia
py ta nie pan R. Dy du ła i do po wia da: – Pan
Bo gu mił po cho dzi z Gdań ska i w cza sie
woj ny do stał się do nie wo li. Ja ko jeń ca wo -
jen ne go wy sła no go do przy mu so wej pra -
cy. Do stał przy dział do ma jąt ku w
He in richs dorf. W ma jąt ku nie pra co wał
zbyt dłu go, za le d wie oko ło dwóch mie się -
cy (lu ty -ma rzec 1941 r.). Wcze śniej, przez
oko ło dzie sięć mie się cy, pra co wał przy mu -
so wo na ro li u Niem ca Sprin ge ra w Cza plin -
ku. Nas jed nak in te re so wał wą tek
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siem czyń ski...
Opo wie dział o tym, krót ko i rze czo wo,

w swo im li ście, któ ry do nas na pi sał od po -
wia da jąc na nasz. Opo wia da, że przy mu so -
wi ro bot ni cy no si li uni for my, na rę ka wach

któ rych by ła na szyw ka w kształ cie trój ką ta
z bia łą li ter ką P. Pra co wał mię dzy in ny mi
przy no sze niu wor ków ze zbo żem do spi -
chle rzy siem czyń skich. Wor ki by ły bar dzo
cię żkie, ka żdy wa żył oko ło 80 kg. By ła to

pra ca wy czer pu ją ca i choć pła co no im za
nią, jed nak za rząd ca ma jąt ku w He in richs -
dorf nie był uczci wy pod wzglę dem roz li -
cza nia się z ro bot ni ka mi przy mu so wy mi.
Pła cił mniej niż mie li „za kon trak to wa ne”.
Pan Bo gu mił po sta no wił po ska rżyć się na te
oszu stwa wła ści cie lo wi ma jąt ku i tak też
zro bił. Nie uda ło nam się usta lić, czy by ła
to Ma scha von Bre dow – bab cia Ma thia sa,
któ ry jest na szym przy ja cie lem i czę stym
go ściem – czy mo że ktoś z jej sy nów lub sy -
no wych. Nie ste ty tu taj za czy na się dal sza,
strasz na przy go da pa na Bo gu mi ła, gdyż po
ja kimś cza sie od te go „do nie sie nia” na nie -
spra wie dli we wy pła ty do ma jąt ku przy je -
cha ło Ge sta po i „za bra ło” pa na Bo gu mi ła
do Szcze cin ka. Stam tąd prze wę dro wał
przez aresz ty w Szcze cin ku i Po zna niu, by
tra fić w koń cu do obo zu kon cen tra cyj ne go
w Au schwitz, a póź niej Da chau i Bu chen -
wald. Tak za koń czy ła się je go siem czyń ska
„przy go da” i do cho dze nie uczci wej za pła -
ty.

Dzię ku je my za te in for ma cje. Do dać na -
le ży, że czwar te go stycz nia 2018 ro ku pan
Bo gu mił skoń czył sto lat: http://mia sto -
puck.pl/pan -bo gu mil -so jec ki -skon czyl -100-
lat/ Gra tu lu je my!

Pa łac Siem czy no.                                                             fot. Adam Myś ków

http://miastopuck.pl/pan-bogumil-sojecki-skonczyl-100-lat/
http://miastopuck.pl/pan-bogumil-sojecki-skonczyl-100-lat/
http://miastopuck.pl/pan-bogumil-sojecki-skonczyl-100-lat/
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Kil ka ekip eks plo ra to rów, w tym
Eki pa zwią za na z Je zio rem Ta jem nic,
od by ło eks tre mal ną pod róż w głąb
Zie mi. Przy oka zji pro mo wali Ak cję
na Ślą sku. Po szu ki wali ta jem ni czej
kom na ty, któ rej ist nie nie wska zy wa ła
sta ra ma pa. A wszyst ko to w ko pal -
ni, w któ rej roz gry wa ła się ak cja…
„Ły ska z po kła du Idy”.

– Przy go to wa nia do mi sji w „Sztol ni Kró -
lo wa Lu iza” trwa ły kil ka ty go dni – re la cjo -
nu je Da riusz de Lorm, Am ba sa dor Ak cji
Je zio ro Ta jem nic. – W lu tym 2018 do szło
do spo tka nia z dy rek to rem Mu zeum Gór -
nic twa Wę glo we go w Za brzu, Bar tło mie -
jem Szew czy kiem. Wspól nie z dy rek to rem
uzna li śmy, że eks plo ra cje za brzań skich

pod zie mi mu si my wzno wić. Roz po czę ło
się więc po now ne prze świe tla nie ar chi wów
oraz bi blio tek pań stwo wych i pry wat nych.
Szu ka li śmy wszel kich do ku men tów mó wią -
cych o ko pal nia nych chod ni kach i sztol -
niach pod Za brzem. Na naj cie kaw sze
do ku men ty i ma py na tknął się Max – Mi -
chał Mak sa lon, któ ry był pio nie rem eks plo -
ra cji „Sztol ni Kró lo wa Lu iza” (Sztol ni
Dzie dzicz nej). Max roz po czął eks plo ra cję
sztol ni po nad dwa dzie ścia lat te mu i to,
mię dzy in ny mi, dzię ki nie mu część tych
pod zie mi mo żna dziś zwie dzać. Wspól nie
z Ma xem eks plo ro wa li śmy in ne ko pal nie na
Ślą sku, mię dzy in ny mi pod zie mia Ko pal ni
Sre bra w Tar now skich Gó rach, Ko pal nię
Gip su „Dzie rży sław” i Szyb Ma ciej w Ma -
cie jo wie.

Do ku men ty i ma py, któ re za pre zen to wał
mi dy rek tor Szew czyk, za po wia da ły su per
eks plo ra cję w Sztol ni. W do ku men tach by ła
wzmian ka o „kom na cie”, a na ma pach by ło
po twier dze nie owej „kom na ty”. Sta re ma py
po ka zy wa ły do kład nie wszyst kie ko ry ta rze –
chod ni ki, któ ry mi mo żna dojść do „kom na -
ty”. Co au tor miał na my śli pi sząc „kom na ta”

W pod ziem nej me tro po lii

Kró lo wej Lu izy
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– te go wła śnie chcie li śmy się do wie dzieć.
Na Śląsk wra ca łem wie lo krot nie, aby

usta lić szcze gó ły eks plo ra cji i stwo rzyć od -
po wied nią eki pę, któ ra we źmie udział w
mi sji. Spo ty ka łem się z przed sta wi cie la mi
Sto wa rzy szeń i Grup Eks plo ra cyj nych opi -
su jąc – co chce my zro bić, co eks plo ro wać
i w ja kim ce lu.

W pią tek 09.03.2018 od by ło się ostat nie
spo tka nie ro bo cze przed eks pe dy cją w głąb
Zie mi z eks plo ra to ra mi i dy rek to rem. Usta -
li li śmy skład ekip pierw szej mi sji:

Pierw sza eki pa to Człon ko wie Sto wa rzy -
sze nia Hi sto rycz no Kul tu ral ne go „TEM PEL -
BURG” w skład któ rej wcho dzi li – Ma riusz
Kap czuk, Sła wo mir Ko la siń ski, Ja cek No wa -
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kow ski, Mi chał Ry ma rek, Ma rek To ma -
szew ski, Pa weł No wa kow ski, An drzej Kur -
piel -To war nic ki i Da riusz de Lorm –
eks plo ra to rzy oraz Szy mon No wa kow ski,
Alek san dra de Lorm, Ka mi la Maj ka ja ko
wspar cie lo gi stycz ne. Lu dzi tych po łą czy ła
Ak cja Hi sto rycz no - Eks plo ra cyj na „Je zio ro
Ta jem nic” or ga ni zo wa na przez Sta ro stę

Draw skie go Sta ni sła wa Ku czyń skie go.
Dru ga eki pa to eks plo ra to rzy i re dak to rzy

z mie sięcz ni ka „Od kryw ca” (Pa tro na Me -
dial ne go Ak cji Je zio ro Ta jem nic) i Gru py
Eks plo ra cyj nej Mie sięcz ni ka Od kryw ca
(GE MO), czy li Łu kasz Or lic ki, Mag da Za jąc
i Je rzy Sa dow ski.

Trze cia eki pa to człon ko wie Ak cji Eks -

plo ra cyj no -Hi sto rycz nej „JE ZIO RO TA JEM -
NIC”, nie zrze sze ni w SHK „Tem pel burg”:
Piotr Ma kow ski, Ma riusz Ma kow ski, Da -
riusz Ja nic ki i Ma riusz Fosz cza.

Czwar ta eki pa to przed sta wi cie le Ślą -
skich Grup Eks plo ra cyj nych, któ rzy bra li
udział w eks pe dy cjach przed la ty do in nych
ślą skich ko pal ni: Mał go rza ta Po raj -Ko biel -
ska, Je rzy Gę bo rek, Be ata Li mań ska -No wak,
An drzej No wak oraz Ma rek Hen kel man.

Pią ta i naj wa żniej sza gru pa to przed sta -
wi cie le Mu zeum Gór nic twa Wę glo we go w
Za brzu: Bar tło miej Szew czyk i Mi chał Mak -
sa lon.

Łącz nie dwu dzie stu pię ciu eks plo ra to rów
i po szu ki wa czy.

Ca łość wspie ra li pra cow ni cy eta to wi mu -
zeum oraz prze wod ni cy „Sztol ni Kró lo wa
Lu iza” i „Za byt ko wej Ko pal ni Gu ido”.

Pierw sza eks plo ra cja „Pod ziem nej Me -
tro po lii Kró lo wej Lu izy” roz po czę ła się w
so bo tę 24.03.2018. Ce lem mi sji by ło
spraw dze nie i po twier dze nie, czy ma py po -
kry wa ją się z rze czy wi sto ścią, czy chod ni ki
są dro żne, czy uda się do trzeć do in te re su -
ją cych nas tam. Wa żne też by ło spraw dze -
nie mo żli wo ści lo gi stycz nych do stęp nych
chod ni ków. Po dzie li li śmy się na dwie gru -
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py, aby ła twiej i szyb ciej mo żna by ło się po -
ru szać w pod zie miach. Oczy wi ście usta li -
li śmy, co ka żda z grup ma zro bić pod
zie mią.

Gru pa pierw sza, ro bo czo na zwa na „Gru -
pą Eks tre mal ną”, mia ła zwe ry fi ko wać zdo -
by te do ku men ty. Mie li zejść sztol nią do
pod zie mi i po twier dzić w te re nie czy chod -

ni ki na ma pach po kry wa ją się z do stęp ny mi
już ko ry ta rza mi, cze go nie ma w re alu, a
jest na ma pach oraz co jest pod zie mią, a
nie jest udo ku men to wa ne. „Eks tre mal ni”
mie li też zo ba czyć, ja ka jest szan sa do tar -
cia do in te re su ją cych nas punk tów oraz
zwró cić uwa gę na wa run ki pa nu ją ce w
pod zie miach.

Jak się oka za ło, pod zie mią nie by ło tak
ła two. Mi mo że na po cząt ku wszyst ko wy -
da wa ło się pro ste, ko ry ta rze by ły udro żnio -
ne i przy jem nie się szło w głąb zie mi, to z
cza sem za czę ły się ujaw niać trud no ści. Po -
chyl nie zdo by wa ło się cał kiem mi ło, jed nak
po dej ście z po wro tem po nie utwar dzo nym
spą gu nie by ło już ta kie ła twe i przy jem ne.
„Pod nie sio ny” przez scho dzą cych po chyl -
nią „eks plo rer sów” pył wę glo wy dał się we
zna ki wszyst kim w dro dze po wrot nej. Pył i
zmę cze nie da ły nam w kość, a to nie był
jesz cze ko niec, do szli śmy do pie ro do
pierw szej in te re su ją cej nas ta my. Przej ście
do ko lej nej za po ry nie by ło tak eks tre mal -
ne, ale kil ko ro z nas szło już na czwo ra ka.
Chod nik, któ ry mu sie li śmy przejść miał wy -
so kość oko ło me tra i cią gnął się mniej wię -
cej 100 me trów. Tak więc część eki py,
któ ra do sta ła w kość na po chyl ni, te raz za

„grze chy prze szło ści”, chcąc czy nie, „po -
ku to wa ła” na ko la nach. Eki pa Eks tre mal na z
ulgą ode tchnę ła, gdy oka za ło się, że po
prze by ciu ni skie go od cin ka uka za ły się in -
te re su ją ce nas gro dzie. Wy czer pa ni, ale za -
do wo le ni osią gnę li śmy ostat ni cel tej mi sji.
Mo żna już by ło roz po cząć po wol ny i przy -
jem ny marsz ku po wierzch ni.

Gru pa dru ga, na zwa na ro bo czo „Gru pą
Wy ciecz ko wą”, rów nież ze szła sztol nią do
pod zie mi, ale ich ce lem by ło za po zna nie
się z ist nie ją cą pod ziem ną in fra struk tu rą.
Mie li za po znać się ze wszyst ki mi udo stęp -
nio ny mi „ogól nie” ko ry ta rza mi, spraw dzić
któ rę dy naj le piej bę dzie znieść nie zbęd ny
sprzęt do pod zie mi. Mie li też zmie rzyć ile
cza su zaj mie do tar cie do in te re su ją cych nas
za pór i chod ni ków.

Oby dwie gru py z po wie rzo nych im za -
dań wy wią za ły się na me dal. Ko ry ta rze na -
nie sio ne na sta re ma py po twier dzi ły się w
stu pro cen tach, oczy wi ście te któ re za pla -
no wa li śmy, aby zwe ry fi ko wać pod czas mi -
sji. Do tar li śmy do trzech za pór, któ re
mie li śmy w pla nach. Na ma pach jest jesz -
cze spo ro chod ni ków i tam, do któ rych
chce my w przy szło ści do trzeć. Czas doj ścia
do in te re su ją cych nas punk tów też zo stał
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zmie rzo ny. Obie gru py zo sta ły za po zna ne z
hi sto rią gór nic twa w Za brzu. Pod czas ca łej
tra sy obu gru pom to wa rzy szy li eta to wi
prze wod ni cy z Mu zeum „Sztol ni Kró lo wa
Lu iza”, za po zna jąc nas z hi sto rią te go
wspa nia łe go miej sca.

Po za koń cze niu eks plo ra cji, po krót kim
od po czyn ku, zje cha li śmy po now nie do
pod zie mi, aby pod su mo wać ak cję i za pla -

no wać ko lej ną. Na spo tka nie na „po zio mie
320” w Ko pal ni Gu ido przy by li przed sta wi -
cie me diów, któ rzy za in te re so wa li się na szą
eks plo ra cją (25.03.2018, dzień po ak cji,
TVS wy emi to wa ło w wia do mo ściach in for -
ma cję o eks plo ra cji). W pod zie miach Je rzy
Sa dow ski po pro wa dził pre zen ta cję o Nie -
miec kich Schro nach i Bun krach „MRU” –
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Mię dzy rzec kie go Re jo nu Umoc nio ne go,
po ka zu jąc po do bień stwa pod ziem nych
chod ni ków ko pal ni i ko ry ta rzy MRU.

Pod su mo wu jąc. Wy ko na li śmy w 100%
za pla no wa ną eks plo ra cję i wstęp nie za pla -
no wa li śmy ko lej ną za pół to ra mie sią ca.
Prócz eks plo ra cji zwie dzi li śmy Sztol nię

Kró lo wa Lu iza. Co wa żne i cie ka we, przy
oka zji po by tu w Za brzu zwie dzi li śmy rów -
nież Obiekt Pro wo ka cji Hi tle row skiej (sier -
pień 1939 r.) w Gli wi cach – Ra dio sta cję
Gli wic ką.

cdn.
Zdję cia: Łu kasz Za wa da
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Tu może leżeć kierowca
Marszałka

Na cmen ta rzu we wsi Ła bę dzie, w
po bli żu Draw ska Po mor skie go, znaj -
du je się nie po zor ny grób. We dług
oko licz nych miesz kań ców spo czy wa
tam oso bi sty kie row ca Mar szał ka Jó -
ze fa Pił sud skie go.

– To mo że być praw da – mó wi z prze ko -
na niem To masz Bu dzyń ski z Draw ska Po -
mor skie go. – W dzie ciń stwie cho dzi łem na
ten cmen tarz z oj cem. Za pa la li śmy świecz kę
na gro bie dziad ków oraz obok, wła śnie na
tym na grob ku. Oj ciec opo wia dał, że był to
kie row ca Mar szał ka Pił sud skie go, czło wiek
z ów cze snych pol skich słu żb spe cjal nych.
Po ja wił się kie dyś w Ła bę dziach i tam za -
miesz kał. Po dob no sta rał się nie rzu cać się
w oczy, bo ja ko pił sud czyk oba wiał się re -
pre sji ze stro ny PRL. Jed nak w chwi li sła bo -
ści opo wie dział swo ją hi sto rię kil ku oso bom.
Wła dy sław Gdesz, bo tak się na zy wał, zmarł
we dług da ty na ta blicz ce w dniu 16 mar ca
1966 ro ku. Na pi sa no tam rów nież, że był
wy ró żnio nym i od zna czo nym za wa lecz -
ność bo ha te rem z dru giej woj ny świa to wej.

Mi nę ły la ta, a pan To masz za po mniał o
ca łej spra wie. Aż do nie daw na, gdy za czął
pra cę w draw skim Za kła dzie Usług Ko mu -
nal nych, gdzie dziś jest Dy rek to rem. Wspo -
mnie nie wró ci ło, po nie waż ZUK słu żbo wo
zaj mu je się rów nież tam tym cmen ta rzem.

– Wy stą pi łem do Woj sko we go Biu ra Hi -

sto rycz ne go oraz In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej w spra wie po twier dze nia to żsa mo ści
te go czło wie ka – mó wi.

Co się oka za ło? Ten żoł nierz uro dził się
15 ma ja 1889 r. w Bę dzi nie. Obie in sty tu cje
przy sła ły prze bieg słu żby Wła dy sła wa Gde -
sza je dy nie do ro ku 1930. Nie wia do mo, co

J. Piłsudski wsiada do auta.                                                     fot. Zbiory NAC
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dzia ło się da lej. Z ja kie goś po wo du brak
star szych akt. Jed nak w do ku men tach WBH
zna lazł się in try gu ją cy za pis. Obok in for ma -
cji o od zna cze niach „Pol ska swe mu obroń -
cy” i „10-le cie nie pod le gło ści”, jest ta kże
opi nia Do wód cy Ob sza ru Wa row ne go Wil -
no, ge ne ra ła bry ga dy Hen ry ka Krok -Pasz -
kow skie go. Brzmi ona: „Wy bit ny pod ofi cer
i kie row ca sa mo cho do wy”.

– Ta in for ma cja upraw do po dab nia ca łą
hi sto rię – do da je T. Bu dzyń ski. – To skło ni -
ło mnie do dal szych po szu ki wań. Wy stą pi -

łem o in for ma cje do In sty tu tu Pił sud skie go
w Lon dy nie. Mo że tam do wiem się cze goś
wię cej.

Ze spra wą za po znał się ta kże or ga ni za -
tor Ak cji Eks plo ra cyj no – Hi sto rycz nej „Je -
zio ro Ta jem nic”, Sta ro sta Draw ski Sta ni sław
Ku czyń ski:

– Trze ba to na gło śnić – ape lu je Sta ro sta.
– Gdy by oka za ło się, że na na szej zie mi
rze czy wi ście spo czy wa oso bi sty szo fer Mar -
szał ka Pił sud skie go by ła by to wiel ka rzecz,
za rów no ze wzglę dów hi sto rycz nych, jak i

pa trio tycz nych. Być mo że dzię ki po zna niu
dal szej czę ści ży cio ry su Wła dy sła wa Gde -
sza uda się na pi sać no we wąt ki hi sto rii Mar -
szał ka i sa mej Pol ski.

Dy rek tor ZUK już za de kla ro wał, że je śli
uda się po twier dzić ży cio rys śp. W. Gde sza

T. Budzyński pokazuje dokumenty z przebiegu służby                                fot. W. Gdesza

tabliczka Gdesz
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lub po twier dzą się in for ma cje o je go szcze -
gól nych za słu gach wo jen nych, grób zo sta -
nie oto czo ny szcze gól ną opie ką.

Oczy wi ście, pro si my Czy tel ni ków o
wszel kie in for ma cje w tej spra wie.

For mu larz kon tak to wy: http://je zio ro ta -
jem nic.pl/zglos -in for ma cje/

Historyczny kalejdoskop
znad brzegów jeziora
Drawsko (cz.1)

Rzad ko uświa da mia my so bie, że
wiel kie je zio ro Draw sko wpły nę ło w
prze szło ści nie tyl ko na kształt oko -
licz ne go osad nic twa, ale ta kże na
kształt tu tej szej sie ci dro go wej – pi -
sze re gio na li sta z Cza plin ka Zbi gniew
Ja nu sza niec.

Gdy spoj rzy my na ma pę, za uwa ży my, że
na za chód od Siem czy na bie rze po czą tek
dłu gie pa smo je zior, któ re go naj bar dziej
zwar ty frag ment two rzą je zio ra: Wilcz ko -
wo, Draw sko, Żerd no, Ko mo rze, Ra ko wo,
Bro dy, Ko cie, Pi le. W tym je zior nym pa śmie
je zio ro Draw sko wy ró żnia się wiel ko ścią i
bar dzo roz człon ko wa nym kształ tem. W

prze szło ści zbior ni ki te za de cy do wa ły o
kształ cie sie ci dro go wej po kry wa ją cej ob -
szar Po je zie rza Draw skie go. Wszyst kie dro -
gi o kie run ku po łu dni ko wym, a ta kże
nie któ re dro gi bie gną ce rów no le żni ko wo,
mu szą tu po ko ny wać dość wą skie prze smy -
ki mię dzy je zio ra mi two rzą cy mi wspo mnia -

ne wy żej pa smo. Du ża licz ba akwe nów
spra wia, że wie le tu tej szych dróg, po po ko -
na niu jed ne go prze smy ku, kie ru je się w
stro nę na stęp ne go. Czę sto też dro gi bie gną
wzdłuż je zior nych brze gów. Rzad ko so bie
uświa da mia my, że dzi siej szy kształt sie ci
dro go wej, ści śle zwią za ny z ukształ to wa -

http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/
http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/
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niem te re nu, zo stał nie mal w ca ło ści ufor -
mo wa ny już przed wie ka mi, kie dy to
wzglę dy to po gra ficz ne przy po wsta wa niu
dróg mia ły zna cze nie de cy du ją ce.

Wiel kie je zio ro Draw sko mia ło wy jąt ko -
wy wpływ na kształt oko licz nej sie ci dro go -

wej. Przyj rzyj my się dro gom bie gną cym w
są siedz twie te go je zio ra. Wzdłuż je go
wschod nie go brze gu przez prze smy ki dzie -
lą ce to je zio ro od jez. Cza pli no i od jez.
Żerd no bie gnie jed na z naj wa żniej szych
tras dro go wych w tym re jo nie: szo sa Po -

znań – Ko ło brzeg, po kry wa ją ca się z ogól -
nym prze bie giem daw ne go Szla ku Sol ne go
łą czą ce go Wiel ko pol skę z Ko ło brze giem.
Stra te gicz ne zna cze nie prze smy ków, przez
któ re bie gły dro gi, mia ło nie ba ga tel ny
wpływ na hi sto rię tu tej sze go osad nic twa. To
nie przy pa dek, że w miej scu gdzie Szlak
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Sol ny prze ci skał się mię dzy jez. Draw sko i
jez. Żerd no, we wcze snym śre dnio wie czu
po wstał gród obron ny, a póź niej za mek
Dra him. Spe cy fi kę prze smy ku mię dzy ty mi
je zio ra mi do brze od da ją za łą czo ne zdję cia
lot ni cze. To nie przy pa dek, że w miej scu,
w któ rym Szlak Sol ny prze ci skał się mię dzy

je zio ra mi Draw sko i Cza pli no, tem pla riu sze
wznie śli za mek, przy czy nia jąc się do po -
wsta nia mia sta Cza pli nek. Oce nia się, że
zna ko mi te na tu ral ne wa run ki obron ne wy -
ni ka ją ce z są siedz twa je zior, w tym je zio ra
Draw sko, mia ły ta kże wpływ na kształt śre -
dnio wiecz ne go Cza plin ka, któ ry nie zo stał

w śre dnio wie czu oto czo ny pier ście niem
mu rów obron nych, po nie waż stro me skar py
opa da ją ce w stro nę je zio ra Draw sko i je zio -
ra Cza pli no, a ta kże łą czą ca te dwa zbior ni -
ki rzecz ka pły ną ca do li ną o stro mych
brze gach, do sta tecz nie bro ni ły do stę pu do
mia sta. Na wet układ ulic cza pli nec kiej sta -
rów ki ma ści sły zwią zek z są siedz twem je -
zio ra Draw sko. Głów ną oś śre dnio wie-
cz ne go mia sta wy zna czył bo wiem Szlak
Sol ny bie gną cy wzdłuż brze gu te go je zio ra.

Rów nież prze smyk mię dzy Za to ką Hen -
ry kow ską (Siem czyń ską) a jez. Wilcz ko wo
nie jest zwy kłym miej scem. Tu zbie ga się
kil ka dróg i lo ku je się wieś Siem czy no z pa -
ła cem bę dą cym daw ną sie dzi bą Golt zów –
wła ści cie li roz le głych po sia dło ści są sia du -
ją cych z je zio rem Draw sko. 

Wzdłuż opi sa ne go wy żej pa sma je zior
bie gnie naj wa - żniej sza w tym re jo nie dro -
ga o prze bie gu rów no le żni ko wym – dzi siej -
sza szo sa nr 20, któ rej znacz ny od ci nek
mię dzy Siem czy nem a Cza plin kiem bie gnie
wzdłuż zbo cza do li ny, na dnie któ rej le ży
je zio ro Draw sko. Zwią zek prze smy ków
mię dzy je zio ra mi a kształ tem sie ci dro go -
wej mo że my za ob ser wo wać ta kże na za łą -
czo nych frag men tach map z XX wie ku i XXI

1908- 1928
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wie ku. Ła two za uwa ży my cha rak te ry stycz -
ny układ dróg po le ga ją cy na tym, że dro gi
zbie ga ją się, by wspól nie po ko nać prze -
smyk, a za prze smy kiem po now nie roz bie -
ga ją się w ró żnych kie run kach. Zbie gi dróg
w prze smy kach ma ją cha rak ter lo kal nych
wę złów ko mu ni ka cyj nych bę dą cych nie raz
istot nym czyn ni kiem mia sto twór czym, jak
by ło to na przy kład w przy pad ku Cza plin ka.

Na za łą czo nych zdję ciach lot ni czych i
frag men tach map mo że my prze śle dzić
struk tu rę prze strzen ną Cza plin ka ukształ to -
wa ną w du żym stop niu przez dro gi po ko -
nu ją ce prze smyk mię dzy jez. Draw sko a
jez. Cza pli no. (cdn.)

Zbi gniew Ja nu sza niec

Marek Halter 
Trzecim Ambasadorem
Jeziora Tajemnic

10 mar ca 2018 r. w War sza wie
Sta ro sta Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski
przy znał trze cią sta tu et kę oso bie
szcze gól nie za an ga żo wa nej w pro mo -
wa nie Ak cji. Do Da riu sza de Lorm i
Wie sła wa Pio trow skie go do łą czył Ma -
rek An drzej Hal ter.

1937
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Dzię ku ję za wy ró żnie nie mnie ty tu łem
Am ba sa do ra Ak cji Je zio ra Ta jem nic na Tar -
gach Wiatr i Wo da w War sza wie, w dniu 10
mar ca 2018 r. pod czas uro czy sto ści wrę cza -
nia Sta ro stwu Grand Prix Na gro dy Przy ja -
zne go Brze gu za rok 2017. Ty tuł ten trak tu ję
ja ko zo bo wią za nie do dal sze go pro mo wa nia
Ak cji i Sta ro stwa Draw skie go – mó wi wy ró -

żnio ny, pan Ma rek Hal ter.  Jed no cze śnie w
dal szym cią gu uwa żam, że naj wy ższe uzna -
nie za Ak cję Je zio ro Ta jem nic na le ży się
przede wszyst kim Pra cow ni kom Sta ro stwa
pod Pa na Sta ro sty kie row nic twem oraz oso -
bom spo za Urzę du dzia ła ją cym spo łecz nie
na rzecz pro mo cji je zio ra Draw sko i re gio -
nu. Ży czę dal szych suk ce sów.

Ma rek An drzej Hal ter to dzien ni karz spe -
cja li zu ją cy się w te ma ty ce szla ków wod -
nych, uro dzo ny w 1937 ro ku. Ukoń czył
stu dia na wy dzia le elek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej. Od dzie ciń stwa miał wpa ja -
ną rze tel ność w po zna wa niu świa ta i tej idei
po zo sta je wier ny. Za mi ło wa nie do zwie -
dza nia świa ta, po sza no wa nie i po dziw dla
wła sne go kra ju wy niósł z do mu ro dzin ne -
go. W wie ku sze ściu lat do wie dział się, dla -
cze go pia skar skie ło dzie ża glo we na Wi śle
w War sza wie po tra fią pły wać pod wiatr.
Wie dzę tę roz sze rzał i spraw dzał wie lo krot -
nie w prak ty ce, po cząt ko wo bu du jąc łód ki
z ko ry, póź niej ja ko mo de larz, a ja ko in -
struk tor mo de lar stwa prze ka zy wał ją mło -
dzie ży. Na po kła dzie ło dzi ża glo wej
pierw szy raz sta nął po nad 60 lat te mu, w
1953ro ku. Czło wiek bar dzo wie lu za in te re -
so wań i pa sji, jed ną z nich jest że glar stwo
ja ko for ma re kre acji oraz daw ne szkut nic -
two. Łą czy je z za in te re so wa nia mi hi sto rią,
et no gra fią i kar to gra fią. Dziś jest uzna nym
dzien ni ka rzem że glar skim i by łym współ -
pra cow ni kiem mie sięcz ni ka „Ża gle”. Zaj -
mu je się że glar stwem i tu ry sty ką wod ną.

Ma rek An drzej Hal ter przez la ta wy pra -
co wy wał wła sny styl w dzien ni kar stwie
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wod niac kim, zgro ma dził ogrom ną wie dzę,
któ rą chęt nie dzie li się z ko lej ny mi po ko le -
nia mi czy tel ni ków, a swo je spo łecz ni kow -
skie za cię cie ukie run ko wał ta kże na
dzia ła nia z mło dzie żą i dla niej. Zaw sze
przy oka zji wy jaz dów w te ren, w ce lu zbie -
ra nia ma te ria łów do swo ich ar ty ku łów,
prze pro wa dza wie le roz mów z dzia ła cza -
mi i ak ty wi sta mi te re no wy mi, co za owo co -

wa ło po wsta niem kil ku przy sta ni i klu bów
wod niac kich, głów nie mło dzie żo wych. Je -
go do tych cza so wy pod sta wo wy do ro bek
dzien ni kar ski to bli sko 100 ar ty ku łów o te -
ma ty ce szkut ni czej i tech nicz nej oraz po -
nad 300 ar ty ku łów o cha rak te rze lo cyj nym.
Opi su je nie zwy kle cie ka wie, nie tyl ko pod
wzglę dem tu ry stycz nym, zna ne i nie zna ne
akwe ny Pol ski.

Je go opi sy akwe nów, czę sto w for mie od -
bi tek kse ro gra ficz nych, krą żą wśród wod -
nia ków kra jo wych i za gra nicz nych
pły wa ją cych po pol skich wo dach. Ar ty ku ły
są praw dzi wą en cy klo pe dią śród lą do wych
wód ca łej Pol ski, a ta kże miej sco wo ści, ma -
rin, por tów i przy sta ni oraz nie za stą pio nym
prze wod ni kiem tu ry stycz nym. Na le ży pod -
kre ślić, że re dak tor Ma rek An drzej Hal ter
po sia da zna ko mi te ro ze zna nie w tym, co
się dzie je na brze gach pol skich akwe nów.
Dzię ki roz le głej wie dzy o wo dach śród lą -
do wych w Pol sce, w śro do wi skach wod -
niac kich, za rów no ama tor skich, jak i
pro fe sjo nal nych, trak to wa ny jest ja ko au to -
ry tet w ska li kra jo wej. Ma rek An drzej Hal ter
jest zna ny w kra ju z wie lu ini cja tyw na po -
lu po pu la ry za cji i roz wo ju tu ry sty ki wod nej
w Pol sce, spo łecz nik.

Za nie zwy kłe za an ga żo wa nie i ogrom ny
wkład w pro mo cję szla ków wod nych ca łej
Pol ski, a ta kże dzia łal ność spo łecz ną na po -
lu po pu la ry za cji tu ry sty ki wod nej, od zna -
czo ny zo stał: Srebr ną i Zło tą Od zna ką „Za
za słu gi dla spor tu”, Zło tym Me da lem „Za
Za słu gi dla Li gi Obro ny Kra ju, „Zło tą Ho no -
ro wą Od zna ką PTTK”, „Spe cjal ną Na gro dą
Przy ja zne go Brze gu za rok 2013” oraz wy -
ró żnio ny wie lo ma ho no ra mi przez klu by,
or ga ni za cje i in sty tu cje w ca łym kra ju.

Gra tu lu je my!

Historyczny kalejdoskop
znad brzegów jeziora
Drawsko (cz. 2)

Rzad ko zda je my so bie spra wę z
te go, że wy da rze nia, któ re ro ze gra ły
się w okre sie od koń ca XIII do po -
cząt ku XV wie ku nad je zio rem Draw -
sko, za de cy do wa ły na kil ka na stę-
p nych stu le ci o prze bie gu znacz ne go
od cin ka gra ni cy na pół noc no - za -
chod nim krań cu pań stwa pol skie go –
pi sze re gio na li sta z Cza plin ka Zbi -
gniew Ja nu sza niec w dru giej czę ści
tek stu.

Marek Halter 27.10.08
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Za czę ło się od do ku men tu księ cia wiel -
ko pol skie go – póź niej sze go kró la pol skie go
– Prze my sła II z 1286 ro ku, na da ją ce go za -
ko no wi tem pla riu szy roz le gły ob szar w re -
jo nie jez. Draw sko i gór ne go bie gu Dra wy.
Re zul ta tem de cy zji Prze my sła II by ło po -
wsta nie w re jo nie je zio ra Draw sko jed nost -
ki te ry to rial nej, okre śla nej czę sto przez
ba da czy mia nem ko man do rii tem pel bur -
skiej, któ ra na ma pie Pol ski przy bra ła kształt
cha rak te ry stycz ne go, skie ro wa ne go na pół -
noc, „wy brzu sze nia” bę dą ce go przed łu że -
niem ziem wiel ko pol skich. Dal sze lo sy te go
ob sza ru by ły nie zwy kle burz li we.

Po śmier ci Prze my sła II zie mie te, ad mi -
ni stro wa ne na dal przez tem pla riu szy, oko ło
1300 ro ku prze szły w po sia da nie Bran den -
bur gii. W ro ku 1312 pa pież roz wią zał za -
kon tem pla riu szy po le ca jąc prze ka za nie
je go dóbr za ko no wi jo an ni tów. Wbrew po -
sta no wie niu pa pie ża, w ro ku 1319 Bran -
den bur czy cy prze ka zu ją za wład nię tą
ko man do rię pod zwierzch nic two bi sku pów
ka mień skich. Nad zór bi sku pów trwał do ro -
ku 1345, kie dy to na stą pi ło osta tecz ne prze -
ka za nie tych te re nów za ko no wi jo an ni tów.
Dla zwięk sze nia obron no ści sie dzi by ko -
man do rii jo an ni ci wznie śli w la tach sześć -

Drahim
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dzie sią tych XIV wie ku dwa zam ki ase ku ru -
ją ce Cza pli nek, od po łu dnia – w Ma chli -
nach i od pół no cy – w Dra hi miu (obec nie:
Sta re Draw sko).

W ro ku 1366 Ka zi mierz Wiel ki ku pu je
od jo an ni tów za mek w Cza plin ku, a w

1368 ro ku na mo cy ukła du draw skie go od -
zy sku je dla Pol ski ca ły ob szar ko man do rii
tem pel bur skiej z Cza plin kiem i z Dra hi -
miem. Jo an ni ci po zo sta ją na zie mi cza pli -
nec kiej ja ko len ni cy pol scy. Pro wa dzą
jed nak wła sną po li ty kę, sprzecz ną z in te re -

sa mi Pol ski, za cie śnia jąc związ ki z Bran -
den bur gią, a na stęp nie z Krzy ża ka mi. W
wy ni ku kon flik tów zbroj nych, któ rych are ną
sta ła się zie mia cza pli nec ka, w la tach sie -
dem dzie sią tych XIV wie ku spa lo ne zo sta ły
zam ki w Cza plin ku i w Ma chli nach, ale jo -
an ni ci na dal czu ją się bar dzo pew nie w
mu rach twier dzy dra him skiej. W ro ku 1407
król Wła dy sław Ja gieł ło w koń cu usu wa z

Polska XV w Polska XVI -  XVIII w
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dra him skie go zam ku nie lo jal nych jo an ni -
tów, a na stęp nie two rzy z tych te re nów sta -
ro stwo z sie dzi bą w Dra hi miu.

Od tej po ry lo sy ziem le żą cych w re jo nie
jez. Draw sko na wie le lat ści śle zwią za ły się
z burz li wy mi dzie ja mi zam ku dra him skie -
go, któ ry przez na stęp nych po nad 250 lat
po zo sta wał naj bar dziej na pół noc wy su nię -
tą twier dzą wiel ko pol ską. 

O mi li tar nym i stra te gicz nym zna cze niu
tej twier dzy świad czy to, że w 1426 ro ku
wi zy to wał ją sam król Wła dy sław Ja gieł ło.
Utwo rzo ne przez Ja gieł łę sta ro stwo dra him -
skie, na któ re go te re nie le ża ło je zio ro Draw -
sko, we szło w skład dóbr kró lew skich, co
spra wia ło, że ob szar ten znaj do wał się w
sta łym krę gu za in te re so wań kró lów pol -
skich. W wy ni ku wszyst kich opi sa nych wy -
żej wy da rzeń, na ma pie Pol ski aż do 1668
ro ku wi docz ne by ło cha rak te ry stycz ne,
skie ro wa ne ku pół no cy za krzy wie nie gra ni -
cy pań stwo wej.

To jed nak jesz cze nie jest ko niec hi sto -
rycz nych cie ka wo stek zwią za nych z je zio -
rem Draw sko i je go oko li ca mi. W sce ne rii
te go je zio ra, na prze strze ni dzie jów, ro ze -
gra ło się ta kże wie le in nych nie zwy kle in -
te re su ją cych wy da rzeń za rów no o

zna cze niu lo kal nym, jak i wa żnych dla Pol -
ski, a nie jed no krot nie istot nych na wet dla
ca łej na szej czę ści Eu ro py. Mam na dzie ję,
że za in te re su je Czy tel ni ków krót ki prze gląd
wy bra nych wy da rzeń hi sto rycz nych. Po -
świę co ne bę dą im na stęp ne czę ści „Hi sto -
rycz ne go ka lej do sko pu znad brze gów
je zio ra Draw sko.

(cdn.)
Zbi gniew Ja nu sza niec

Historyczny kalejdoskop
znad brzegów jeziora
Drawsko (cz. 3)

Utwo rze nie sta ro stwa dra him skie go
zmie ni ło zde cy do wa nie na ko rzyść
Pol ski sy tu ację po li tycz ną na po gra -
ni czu wiel ko pol sko - po mor skie go. Sta -
ro stwo to wraz z po sia dło ścia mi
Golt zów oraz Man n teu flów (Po pie lew -
skich) oraz z są sied nią zie mią szcze -
ci nec ką wbi ja ło się kli nem mię dzy
opa no wa ną przez Krzy ża ków w 1402
ro ku No wą Mar chię a po zo sta łe po -
sia dło ści krzy żac kie – pi sze re gio na -
li sta z Cza plin ka Zbi gniew Ja nu sza-
niec, w trze ciej czę ści ar ty ku łu.

Z te go po wo du pierw szy okres ist nie nia
sta ro stwa dra him skie go stał pod zna kiem
sta łe go za gro że nia ze stro ny Krzy ża ków.
Za kon Krzy żac ki nie ukry wał swych dą żeń

Najważniejsze fakty z dziejów starostwa
drahimskiego i Czaplinka opisane zostały w
monografii "Czaplinek i starostwo drahimskie" z
1985 roku
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do za gar nię cia Dra hi mia i Cza plin ka. O
zna cze niu zam ku dra him skie go wzno szą -
ce go się nad prze smy kiem mię dzy je zio ra -
mi Draw sko i Żerd no wspo mnia łem już
wcze śniej. Nie bez zna cze nia by ło z pew -
no ścią rów nież stra te gicz ne po ło że nie je dy -
ne go mia sta na te re nie sta ro stwa –
Cza plin ka. Mia sto prze ci nał sta ry szlak han -
dlo wy łą czą cy Wiel ko pol skę z Ko ło brze -
giem. Kon tro lę nad tym szla kiem
za pew nia ły wy ni ka ją ce z ukształ to wa nia te -
re nu na tu ral ne wa run ki obron ne Cza plin ka,

a zwłasz cza usy tu owa nie mia sta w wą skim
prze smy ku mię dzy je zio ra mi Draw sko i
Cza pli no. W cza sie wo jen pol sko -krzy żac -
kich po sia da nie tych ziem mia ło dla Pol ski
ol brzy mie zna cze nie. Ba da cze po da ją na
przy kład, że strze żo ne przez pol skie od -
dzia ły zie mie sta ro stwa by ły trud ne do sfor -
so wa nia dla wojsk za cię żnych zdą ża ją cych
z za cho du na po moc Za ko no wi przed bi -
twą pod Grun wal dem.

Do nie zwy kłe go wy da rze nia do szło w
1422 ro ku. Za mek dra him ski zo stał opa no -

wa ny przez miesz czan z Draw ska Po mor -
skie go na le żą ce go wów czas do Krzy ża ków.
Oko licz no ści te go wy da rze nia by ły nie co -
dzien ne. Trój kę draw skich miesz czan pod -
czas od by wa nia przez nich pod ró ży
na pa dli lu dzie z Dra hi mia. Draw scy miesz -
cza nie wzbu rze ni tym, że Za kon Krzy żac ki
nie jest w sta nie za pew nić bez pie czeń stwa

W poszukiwaniu historycznych ciekawostek związanych z dziejami terenów położonych w sąsiedztwie
jez. Drawsko warto zajrzeć do książek  widocznych na tym zdjęciu.               fot. Zb. Januszaniec

Rycerz Zakonu Krzyżackiego    
źródło: www.graudenz.pl
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na dro gach po sta no wi li we wła snym za kre -
sie po mścić po szko do wa nych. Zor ga ni zo -
wa li wy pra wę na Dra him, za ska ku jąc
za ło gę i zmu sza jąc ją do ka pi tu la cji. Na -
stęp nie za pro po no wa li wy da nie zdo by te go
zam ku Krzy ża kom za pie nią dze. Wiel ki
mistrz krzy żac ki nie ugiął się jed nak przed
żą da nia mi draw skich miesz czan, zwłasz cza
że za ję cie Dra hi mia przez miesz czan z

Draw ska sta ło się jed nym z po wo dów wy -
po wie dze nia przez Ja gieł łę no wej woj ny
Krzy ża kom. Or ga ni za to rzy na jaz du na Dra -
him zo sta li przez wiel kie go mi strza sro go
uka ra ni, a za mek dra him ski w 1424 ro ku
zwró co no stro nie pol skiej.

Po wy ższy opis – opar ty na ba da niach
prze pro wa dzo nych przez prof. Edwar da Ry -
ma ra – stoi w cał ko wi tej sprzecz no ści z po -
pu lar ną wer sją mó wią cą, że opa no wa ny
przez draw skich miesz czan za mek od zy -
ska no w krót kim cza sie dzię ki po mo cy
Paw ła Wasz ni ka, któ ry przy uży ciu sie ci po -
wcią gał do zam ku wie lu Po la ków. Wer sja
ta – jak twier dzi prof. Ry mar – wy ni ka co
praw da z kro ni ki Ja na Dłu go sza, lecz jest
ona efek tem nie ści sło ści, któ re wkra dły się
do tek stu te go wy bit ne go kro ni ka rza. Prof.
Ry mar prze ko nu je, że epi zod z Paw łem
Wasz ni kiem w rze czy wi sto ści nie do ty czy
wa row ni dra him skiej, lecz zam ku w Ko wa -
le wie ko ło Brod ni cy. Co cie ka we – roz po -
wszech nił się mit mó wią cy, że drew nia na
rzeź ba ry ba ka, zdo bią ca cza pli nec ki ry nek
od 1986 ro ku, przed sta wia Paw ła Wasz ni -
ka. Jest to nie praw da. W rze czy wi sto ści
rzeź ba ry ba ka sym bo li zu je tra dy cyj ne za ję -
cie miej sco wej lud no ści od po cząt ków

osad nic twa na Zie mi Cza pli nec kiej i pod -
kre śla zwią zek mia sta z ota cza ją cy mi go je -
zio ra mi, zwłasz cza z je zio rem Draw sko, w
kie run ku któ re go zwró co na jest syl wet ka
drew nia ne go ry ba ka. 

cdn.
Zbi gniew Ja nu sza niec

„Jezioro Tajemnic” 
na Festiwalu

Od 6 do 8 kwiet nia br. trwał IV
Fe sti wal Pod ró żni czy 16 Po łu dnik w
Zło cień cu. Na tej wspa nia łej cy klicz -
nej im pre zie aż pro si ło się o ak cen -
ty z Ak cji Je zio ro Ta jem nic. Tak też
się sta ło.

Uczest ni cy Ak cji, któ rych przed sta wił
Bur mistrz Zło cień ca Krzysz tof Za cha rzew -
ski (gmi na Zło cie niec rów nież uczest ni czy
w Je zio rze Ta jem nic), pod czas pre lek cji
opo wia da li o jej isto cie, a ta kże o ostat nich
gło śnych epi zo dach, m.in. eks tre mal nej
pod ró ży w głąb zie mi do „Pod ziem nej Me -
tro po lii Kró lo wej Lu izy”.

Pro wa dzą cy pre lek cję Da riusz de Lorm
(Am ba sa dor Ak cji oraz or ga ni za tor kil ku -

Rzeźba rybaka na czaplineckim rynku 
fot. Zb. Januszaniec
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dzie się ciu eks pe dy cji w jej ra mach) zre la -
cjo no wał też hi sto rię po wsta nia i pla ny Sto -
wa rzy sze nia Hi sto rycz no – Kul tu ral ne go
TEM PEL BURG oraz przed sta wił je go Pre ze -
sa Ma riu sza Kap czu ka (uczest ni ka Ak cji,

po sia da cza Cer ty fi ka tu nr 1). W Sto wa rzy -
sze niu dzia ła ją eks plo ra to rzy, któ rych po łą -
czy ła dzia łal ność w ra mach Ak cji „Je zio ro

Ta jem nic” oraz pa sja de tek ty wów hi sto rii.
Nie ba wem re la cję z jed nej z ich wy praw
przed sta wi Pa tron Me dial ny Ak cji „JT” –
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mie sięcz nik „Od kryw ca”. W fe sti wa lu
uczest ni czy ły też Mo ni ka Kap czuk, Alek -
san dra de Lorm i An drzej Kur piel.

„16 Po łu dnik” to fe sti wal pod ró żni czy z
udzia łem gwiazd me diów. W po wie cie
draw skim prze bie ga przez je zio ro Lu bie w
gmi nie Zło cie niec. Prze ci na po wiat nie mal

na pół i mi ja o 100 me trów je go śro dek.
Szes na sty po łu dnik wie dzie przez te ren po -
wia tu draw skie go, pa trząc od pół no cy, w
oko li cach Szczy cien ka, Do bro sła wia, Sie ci -
na, po przez Zło cie niec, oko li ce Staw na i Li -
sów ko. Da lej wcho dzi na te ren są sied niej
gmi ny Mi ro sła wiec.

Co cie ka we, szes na sty po łu dnik prze bie -
ga za le d wie o 100 me trów od miej sca bę -
dą ce go Środ kiem Po wia tu Draw skie go,
któ re znaj du je się w gmi nie Zło cie niec, w
oko li cach Staw na. To punkt, któ ry sta no wi
ma te ma tycz nie ob li czo ny śro dek po wia tu,
gdzie na pa miąt kę, w li sto pa dzie 2014 ro -
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ku, po sta wio no gra ni to wy słup o wa dze
1000 kg. Na je go gó rze znaj du je się tzw.
„ró ża wia trów”, pre cy zyj nie wska zu ją ca
stro ny świa ta. Pod ka mie niem umiesz czo na
zo sta ła kap su ła cza su za wie ra ją ca m.in. akt
erek cyj ny. 

W tym miej scu zbu do wa no rów nież geo -
de zyj ne sta no wi sko edu ka cyj ne oraz wie żę
trian gu la cyj ną - wi do ko wą. Miej sce to zo sta -
ło atrak cją lo kal nej tu ry sty ki  pie szej i ro we -
ro wej. W po bli żu mo żna też sko rzy stać z
ław ki i sto łu.

Maciej Orłoś 
i „Jezioro Tajemnic”

Eki pa Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”
spo tka ła Ma cie ja Or ło sia, wie lo let nie -
go pro wa dzą ce go te le wi zyj ny pro gram
in for ma cyj ny Te le express.

Wszyst ko dzia ło się pod czas mar co wych
Tar gów Wiatr i Wo da w War sza wie, pod -
czas uro czy sto ści wrę cza nia Sta ro ście
Draw skie mu Sta ni sła wo wi Ku czyń skie mu
Grand Prix Na gro dy Przy ja zne go Brze gu za

rok 2017. W zdo by ciu tej na gro dy istot ną
ro lę ode gra ła wła śnie Ak cja „JT”.

Pa na Ma cie ja za py ta no, czy sły szał o Je -
zio rze Ta jem nic.

– Nie. Ale już wi dzę, że to błąd – od parł
re zo lut nie.

Pa nu Ma cie jo wi praw do po dob nie coś
jed nak „obi ło się o uszy”. Re la cje z ró żnych
epi zo dów w ra mach Ak cji go ści ły bo wiem
w Te le expres sie już kil ku krot nie.

Tu taj do stęp ny jest je den z ma te ria -
łów:http://te le express.tvp.pl/27259419/do -
row nu je -zlo te mu -po cia go wi

Jezioro w Londynie!

Ser decz nie za pra sza my do nad sy -
ła nia zdjęć z sym bo la mi Ak cji Je zio -
ro Ta jem nic. Po ka żcie do kąd za wę -
dro wa ło to przed się wzię cie. Dziś –
Lon dyn.

Dwa pierw sze zdję cia zo sta ły wy ko na ne
nie omal pod nie bem, bo na 35 pię trze wie -
żow ca SKY GAR DEN przy ul. Can non St. w
Lon dy nie. Na jed nym ze zdjęć wi dok na
Ta mi zę, na dru gim –słyn ny an giel ski wie żo -
wiec „ogó rek”. Zdję cia prze sła ła Ja dwi ga

Ma ciej Or łoś i Sta ni sław Ku czyń ski w War sza wie
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Sta sie ło wicz, wi docz na na nim wraz z cór -
ką Ka mi lą Sta sie ło wicz.

Ko lej ną fo to gra fię zro bio no na Gre en -
wich w Lon dy nie, przy Kró lew skim Ob ser -
wa to rium Astro no micz nym (The Roy al

Greenwich

Londyński Ogórek

Widok na Tamize
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Gre en wich Astro no mi cal Ob se rva to ry) przy
po łu dni ku „0” – w tle wi dok na dziel ni cę
Ci ty w Lon dy nie oraz Mu zeum Mor skie. Na
Gre en wich znaj du je się pięk ny park stwo -
rzo ny w XV wie ku, jest tam rów nież nie -
wiel kie je zio ro – być mo że ta kże
skry wa ją ce ja kieś ta jem ni ce...

Dzię ku je my za te fo to gra fie. Pro si my o
wię cej!

Oso by, któ re bę dą chcia ły otrzy mać Cer -
ty fi kat uczest nic twa w Ak cji JT, po win ny
prze słać zdję cie po przez spe cjal ny for mu -
larz: http://je zio ro ta jem nic.pl/zglos -in for ma -
cje/

Opowieści 
z zapomnianej krypty

Zgod nie z wcze śniej szy mi za po wie -
dzia mi, pu bli ku je my re la cję z dzia łań
Sto wa rzy sze nia Tem pel burg. W tle U -
- Bo ot, za gad ko wa kryp ta i pod ziem -
ne for ty fi ka cje.

– Ca łą eki pę po łą czy ła Ak cja Eks plo ra cyj -
no -Hi sto rycz na „Je zio ro Ta jem nic” i na dal
nas mo ty wu je, aby od kry wać ta jem ni ce zie -
mi draw skiej – re la cjo nu je Da riusz de Lorm.

– W so bo tę 7 kwiet nia 2018 ro ku spo tka li -
śmy się, by uzu peł nić do ku men ty nie zbęd -
ne do po szu ki wa nia U -Bo ota w je zio rze
Draw sko. Są one nie zbęd ne, a na dal nie
wie my, czym jest wal co wa ty obiekt spo czy -
wa ją cy na głę bo ko ści 76 me trów. Oczy wi -

ście, gdy już się spo tka li śmy, pod ję li śmy de -
cy zję o wy ru sze niu w te ren.

Ce lem wy pra wy by ło roz po zna nie in for -
ma cji Je rze go Ku ca (któ ry jest też człon kiem
Sto wa rzy sze nia SHK „Tem pel burg”) o kur -
ha nie, na któ ry na tknął się pod czas spa ce ru

http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/
http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/
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po le sie. Ku za sko cze niu eks plo ra ta rów,
kur han oka zał się naj praw do po dob niej gro -
dzi skiem, w do dat ku nie wpi sa nym do re je -
stru. O od kry ciu po in for mo wa ny zo stał
pro fe sor Woj ciech Chu dziak z In sty tu tu Ar -
che olo gii UMK w To ru niu, ar che olog 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. Być mo że w naj bli ższe wa ka -
cje pan pro fe sor do ko na lu stra cji te re nu.

So bot nie po po łu dnie rów nież za owo co -
wa ło cie ka wy mi miej sca mi. Je den z no -

wych człon ków Sto wa rzy sze nia za in te re-
so wał tem pel bur czy ków wsią Mił ko wo,
gdzie po ka zał dwie kryp ty. Na jed nej z nich
wid nie je da ta 1871. Gro bow ce są za nie -
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dba ne, a oko li ca za ro śnię ta krze wa mi. Być
mo że był tu cmen tarz, ale te ren jest tak za -
nie czysz czo ny, że nie by ło wi dać, czy znaj -
do wa ły się tam ja kieś in ne mo gi ły.

– Ja ko Sto wa rzy sze nie i Eki pa Je zio ra Ta -
jem nic pod ję li śmy de cy zję, aby to miej sce
upo rząd ko wać i przy wró cić mu daw ny wy -

gląd. W koń cu jest to miej sce po chów ku i
spo czy wa ją cym tu lu dziom na le ży się sza -
cu nek – tłu ma czu de Lorm. – Miej sce to
mo że być cie ka wym punk tem na ma pie tu -
ry stycz nej. Kryp ty znaj du ją się oko ło 10 km
od Cza plin ka. Zwie dzi li śmy też oko licz ny
zruj no wa ny pa łac, po ło żo ny oko ło ki lo me -

tra od gro bow ców. Pa łac naj praw do po dob -
niej na le żał nie gdyś do ro dzi ny po cho-  wa -
nej w kryp tach. Mu si my usta lić do ko go
dziś na le ży zie mia, na któ rej znaj du je się ta
ma ła ne kro po lia. Pa łac, jak opo wia da ją
miej sco wi, ku pi ła pry wat na oso ba i nic z
nim nie ro bi. Obiekt po wo li nisz cze je i za -
czy na się wa lić. O ter mi nie ak cji po rząd ko -
wej po in for mu je my po usta le niu i
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za ła twie niu wszyst kich nie zbęd nych for -
mal no ści.

So bo ta by ła peł na emo cji i hi sto rii. Prócz
gro dzi ska w le sie, dwor ku oraz ne kro po li
we wsi Mił ko wo, explo rer si zwie dzi li też
nie zwy kłe for ty fi ka cje Wa łu Po mor skie go –
Gru pę Wa row ną „Gó ra Śmia dow ska”.

W so bo tę o godz. 18:00 od by ło się wal -
ne zgro ma dze nie SHK „Tem pel burg”, na

któ rym przy ję to do gru py pięć no wych
osób.

W tej wy pra wie Tem pel bur ga uczest ni -
czy li: Ja cek No wa kow ski, Szy mon No wa -
kow ski, Le szek Kry wiak, Sła wo mir Ko la siń-
ski, Ola de Lorm, Da rek de Lorm, Mo ni ka
Kap czuk, Ma riusz Kap czuk, An drzej Kur -
piel -To war nic ki, Pa weł No wa kow ski, Do ro -

ta Zwo lań ska, Ali na Cyw ka, Ar tur Cyw ka,
Iza be la Mar chew ka, Piotr Ja nic ki, Ho no ra ta
Ma tu szew ska, Ma rek To ma szew ski, Je rzy
Kuc, Wie sław Pio trow ski, Mar cin Ro szak,
no wi człon ko wie – Grze gorz Ole cho wicz,
Zbi gniew Ję drze jew ski, Ro bert Bień ko, Zbi -
gniew Sa pi kow ski, Mał go rza ta Kry wiak oraz
miesz kań cy wsi Mił ko wo.
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Czy myślałeś o wypromowaniu się na łamach gazety?
Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja elek tro nicz na) po szu ku je au to rów ar ty ku łów. Je że li znasz się na fo to gra fii
pod wod nej, nur ko wa niu, sprzę cie nur ko wym, szko le niu płe two nur ków  i chcesz za ist nieć w świe cie
na pisz do nas. Twój ar ty kuł mo że być opu bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi nie jest od płat na. W za -
mian za to ofe ru je my Ci jed nak pro mo cję w re no mo wa nym ma ga zy nie, za miesz cze nie Two je go
zdję cia oraz da nych kon tak to wych. Na ar ty ku ły cze ka my do 20 każ de go mie sią ca pod ad re sem 
http://nu ras.in fo/.
Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak: wydawnictwo@nuras.info
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http://diveproject.pl
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