
Nr 4 (88) KWIECIEŃ 2017

http://nuras.info
http://nuras.info


Nuras.info 4/2017

2

NNuurraass..iinnffoo  rreeddaagguujjee:: Dariusz Smosarski darek@nuras.info, współpracują: Miłosz Dąbrowski, Agata Isajew, Ewa Drucis, Rudi Stankiewicz,
Adam Borkowski, Radosław Bizoń, Grzegorz Zieliński; Skład komputerowy i łamanie: Studio AVALON – Olsztyn

Za treść artykułów odpowiadają autorzy. Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania tekstów oraz zmiany tytułów. Nie
ponosimy odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Przedruki i kopiowanie wyłącznie za zgodą zespołu redakcyjnego. Wszelkie prawa

zastrzeżone. Publikacja reklamy i tekstów sponsorowanych niekoniecznie oznacza poparcie dla produktu, firmy czy usługi.

AArrttyykkuułłyy  ii  zzddjjęęcciiaa  mmoożżnnaa  pprrzzeessyyłłaaćć  pprrzzeezz  nnaasszząą  ssttrroonnęę  wwwwww..nnuurraass..iinnffoo

Nadsyłając materiały, celem zamieszczenia w wydawnictwie Nuras.info autor oświadcza, że zapoznał się 
z regulaminem zamieszczonym na www.nuras.info i go akceptuje.

Zdjęcie okładki: Christian Skauge

OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wi taj cie
VIII Tar gi Nur ko we Pod wod na Przy go da za na mi, XIV Skor pe no wy Spływ Ły ną, mi mo nie sprzy ja ją cej

po go dy, też ma my za li czo ny. Czu je cie wio sen ne oży wie nie, praw da? Po spo tka niach w tak licz nych gru -
pach mi ło śni ków nur ko wa nia, na wet je śli ktoś miał chwi lo we pro ble my z wy bu dze niem z zi mo we go snu,
z pew no ścią już prze glą da sprzęt, nie zbęd ne ele men ty wy po sa że nia od da je do za przy jaź nio ne go ser wi su,
wer tu je ka len darz w po szu ki wa niu wol ne go cza su, kom ple tu je za ło gę i ana li zu je ma py pod ką tem do jaz -
du do naj bli ższe go nur ko wi ska. Co praw da en tu zjazm wy wo ła ny pierw szy mi cie pły mi pro mie nia mi słoń ca,
zga si ła nie co przy cia sna po zi mie pian ka, ale już po kil ku ty go dniach in ten syw ne go nur ko wa nia neo pren
wró ci do wła ści wych kształ tów. Gdy by jed nak był z tym pro blem lub ko muś bar dzo za le ża ło na szyb kim
efek cie, po le ca my naj sku tecz niej szą for mę wio sen nej za pra wy, po pra wia ją cą za rów no syl wet kę, jak rów -
nież wy trzy ma łość – spa cer na brzeg je zio ra z peł nym wy po sa że niem. Ćwi cze nie gwa ran tu je po wrót do
for my pod wa run kiem za cho wa nia kil ku za sad – sa mo chód par ku je my mo żli wie naj da lej od miej sca nur -
ko wa nia i nie pro si my ni ko go o po moc w trans por cie ekwi pun ku. Do dat ko wa por cja ru chu na świe żym
po wie trzu po zwoli rów nież na po zby cie się nad mia ru ka lo rii, któ re już wkrót ce po ja wią się na świą tecz -
nych sto łach. Wszyst kim na szym Czy tel ni kom, współ pra cow ni kom oraz sym pa ty kom ży czy my cie płych i ra -
do snych Świąt, spę dzo nych w ro dzin nej at mos fe rze. Za nim jed nak się gnie cie po cu kro we ba ran ki i
cze ko la do we za jącz ki za pra sza my do lek tu ry naj now sze go nu me ru Nu ras.in fo.
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Lo fo ty zna ne są ze spek ta ku lar nych
wi do ków i obez wład nia ją co pięk nej
na tu ry, któ ra jed nak nie koń czy się
na tym, co wi dać na po wierzch ni.
Kry sta licz nie przej rzy sta wo da od kry -
wa roz le głe i peł ne mor skich stwo -
rzeń la sy wo do ro stów, wra ki stat ków,
a po ro śnię te ukwia ła mi ścia ny skal -
ne nie ustę pu ją naj pięk niej szym ra fom
ko ra lo wym. Czy mo żna chcieć cze goś
wię cej? Lo fo ty to speł nie nie ma rzeń
ka żde go nur ka!

Le żą ce w pół noc nej Nor we gii LO FO TY
są jed nym z tych in try gu ją cych miejsc,
gdzie za nur ko wać mo żesz prak tycz nie
wszę dzie, a efek ty bę dą zwy kle cał kiem
przy zwo ite. Jed na kże w tym przy pad ku
„przy zwo ite” nie wy star czy, dla te go wa -
żniej sze niż kie dy kol wiek jest uzy ska nie
wspar cia lo kal ne go prze wod ni ka, je śli

Lofoty

Nusfjord
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chcesz do trzeć do naj bar dziej spek ta ku lar -
nych miejsc nur ko wych.

Nikt na Lo fo tach nie ofe ru je lep sze go pa -
kie tu niż Lo fo ten Di ving w ma łym mia stecz -
ku Bal l stad. Wła ści cie le, Da niel i Ada, zna ją
oko li cę jak wła sną kie szeń. Nur ko wa nia

od by wa ją się z ło dzi ty pu RIB wy po sa żo nej
w wie le GPS po zy cji ofe ru jąc nie za po mnia -
ne wra że nia. Wszyst ko pro wa dzo ne jest
pew ną rę ką i z przy ja znym uśmie chem.

IDE AL NA BA ZA WY PA DO WA
Na po czą tek kie ru je my się na po łu dnio -

wy za chód od Bal l stad, któ re zna ne jest z
głę bo kich ka nio nów i nie sa mo wi tych skal -
nych ścian po kry tych ukwia ła mi i mięk kim
ko ra lem. Po dro dze po dzi wia my wy so kie,
ośnie żo ne szczy ty gór skie, któ re świet nie
kon tra stu ją z in ten syw nie zie lo nym wy brze -
żem i po szar pa ny mi fior da mi prze ty ka ny mi
gdzie nie gdzie piasz czy sty mi pla ża mi o pia -
sku tak bia łym, że spra wia ją wra że nie, jak -
by śmy się prze nie śli gdzieś nad Oce an
In dyj ski. Nie dzi wi więc tak du że za in te re -
so wa nie tym re gio nem Nor we gii prze ja wia -
ne przez tłu my tu ry stów!

W pięk nych oko licz no ściach przy ro dy,
po wstęp nym przy go to wa niu, za nur ko wa li -
śmy z ło dzi RIB w zim ne i czy ste wo dy Lo -
fo tów – go to wi na spo tka nie z pięk nem
na tu ry cze ka ją cym na nas pod po wierzch -
nią.

WIEL KI KA NION
By ła po ło wa czerw ca, w związ ku z czym

la sy wo do ro stów by ły świe że, zie lo ne i po -

zba wio ne do dat ko wych na ro śli. Po wo li
prze pły nę li śmy nad tą gó rą ziel ska, za nim
do tar li śmy do ka nio nu, któ re go szu ka li śmy.
Uka zał się po na szej pra wej stro nie, po mię -
dzy dwo ma pio no wy mi ścia na mi skal ny mi
po kry ty mi mięk kim ko ra lem. Bar wy ko ra -

Daniel from Lofoten Diving Daniel from Lofoten Diving
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low ca by ły nie zwy kle in ten syw ne, a gdy
wpły nę li śmy da lej w za głę bie nie, zo ba czy -
li śmy ko lo ro we lump fish, świet nie ka mu flu -
ją ce się scul pins, ol brzy mie śli ma ki na go -
skrzel ne i ła wi ce ma lut kich czar nia ków pły -
wa ją ce z lek kim nur tem.

Na dnie ka nio nu zna leź li śmy pół kę skal -
ną po ro śnię tą spo rych roz mia rów wo do ro -

sta mi. Przez chwi lę de lek to wa li śmy się pro -
mie nia mi słoń ca, któ re do cie ra ły do nas mi -
mo głę bo ko ści po nad 20 me trów, po czym
na chwi lę wró ci li śmy w gó rę ka nio nu. By ło
fan ta stycz nie! Zdję ciom nie by ło koń ca i
jesz cze za nim usia dłem przed kom pu te rem
wie dzia łem już, że mam wy star cza ją co du -
żo ma te ria łu. Gdzie kol wiek się nie obej rza -

łem, po ja wia ły się ży we i ko lo ro we do wo -
dy na to, że nur ko wa nie w Nor we gii nie ma
so bie rów nych.

PLA ŻE ŚWIA TO WEJ KLA SY
Pla że na Lo fo tach są osza ła mia ją ce i sa -

me w so bie są wy star cza ją cym po wo dem,
że by wy brać się na nor we ski ar chi pe lag.
Ni gdzie in dziej nie zo ba czysz cze goś ta kie -

Haukland
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go! Śnie żno bia ły pia sek po wstał ze szcząt -
ków mi liar dów prze grzeb ków, ma łży, śli -
ma ków i ukwia łów, któ rych musz le zo sta ły
zmia żdżo ne na proch przez nie ustan nie po -
ru sza ją ce się mo rze. Dzię ki tur ku sowe mu
ko lo ro wi wo dy, mo że wy da wać się, że na -

gle prze nie śli śmy się na Ma le di wy al bo ja -
kąś tro pi kal ną wy spę po ło żo ną na Pa cy fi ku
– pa trząc przed sie bie cza sem trud no
uświa do mić so bie, że w rze czy wi sto ści
znaj du je my się po wy żej ko ła pod bie gu no -
we go, nad pół noc nym Oce anem Atlan tyc -

kim. Je śli kie dy kol wiek wy bie rze cie się na
Lo fo ty, pa mię taj cie, że by co naj mniej je den
dzień prze zna czyć na zwie dza nie i cho dze -
nie po gó rach, że by na cie szyć się za pie ra ją -
cy mi dech w pier siach wi do ka mi, pięk ny mi
za to ka mi Re ine i Nus fjord, owo ca mi mo rza

Haukland
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i wszech obec ny mi me wa mi. Naj pięk niej sze
pla że znaj du ją się w Hau kland, Ram berg i
Ut ta kle iv, mo żna do nich bez pro ble mu do -
je chać sa mo cho dem. Nie zdziw cie się, je śli

na pla ży zo ba czy cie wy lu zo wa nych chło -
pa ków i dziew czy ny z de ska mi sur fin go wy -
mi i ple ca ka mi. Oni już daw no od kry li
raj skie pla że pół no cy.

ŚWIET NE NUR KO WA NIA WRA KO WE
Nur ko wie to wy bred na gru pa tu ry stów,

szcze gól nie je śli cho dzi o to, co do kład nie
chcą zo ba czyć pod wo dą. Na si bel gij scy ko -

Hadsel
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le dzy są pa sjo na ta mi nur ko wa nia wra ko we -
go, więc kie dy za pro po no wa li wy pad w ce -
lu bli skie go kon tak tu z so lid nym ka wał kiem

rdzy, nie wa ha li śmy się ani chwi li. Wy ciecz -
ka! Nie mo gli śmy się do cze kać, kie dy zo ba -
czy my wrak Had sel, za to pio ny prom

pa sa żer ski. W pla nach by ła też wy ciecz ka
ło dzią wzdłuż po szar pa ne go wy brze ża ar -
chi pe la gu zna ne go ja ko Ścia na Lo fo tów.

Hadsel and Fish



Gudrun Gisladottir
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W 1958 ro ku MS Had sel pły nął do Bodř
prze wo żąc pocz tę i pa sa że rów, kie dy z po -
wo du moc nych prą dów za to nął nie da le ko
Re ine. Wo da wdar ła się na po kład przez ol -
brzy mią dziu rę na wy so ko ści ma szy now ni,
a 20 pa sa że rów i 26 człon ków za ło gi ewa -
ku owa ło się na ło dziach ra tun ko wych. Wi -

dok 67-me tro we go okrę tu zsu wa ją ce go się
po szkie rze i zni ka ją ce go w zi mo wej to ni w
mniej niż go dzi nę od ude rze nia w ska ły
mu siał być praw dzi wym prze ży ciem.

Z po wy ższą hi sto rią z ty łu gło wy, ze szli -
śmy pod wo dę wzdłuż li nii opu sto wej. Gdy
tyl ko z ciem no ści wy ło nił się świet nie za -

cho wa ny wrak stat ku, od ra zu wie dzie li -
śmy, że tra fi li śmy w dzie siąt kę. To na pew -
no je den z naj pięk niej szych wra ków ja kie
mo żna zna leźć wzdłuż wy brze ża Nor we -
gii.

Had sel stoi prak tycz nie pio no wo na pła -
skim, piasz czy stym dnie, na głę bo ko ści ok.
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40 me trów, prze chy lo ny o ja kieś 45 stop ni
w sto sun ku do bur ty. Sta tek pe łen jest fa scy -
nu ją cych de ta li, któ re oglą da li śmy ra zem z
resz tą nur ków i ty sią ca mi prze zro czy stych
me duz, któ re uzna ły, że aku rat tu taj się
zbio rą. Fok maszt na dal jest w po zy cji wy -
pro sto wa nej, a na po kła dzie zna leź li śmy
sta ry od bior nik ra dio wy. Nad bu dów ka śród -
o krę cia oraz ru fa by ły z ko lei świet ny mi

miej sca mi na dal sze eks plo ra cje. Pod
wzglę dem fo to gra ficz nym Had sel to naj wy -
ższa mo żli wa pół ka, a je dy nym mi nu sem
ca łej wy pra wy był fakt, że ogra ni czo na
ilość po wie trza nie po zwo li ła mi zo stać na
do le tak dłu go, jak bym chciał.

WIĘ CEJ WRA KÓW
Had sel to nie je dy ny wrak, któ ry war to

od wie dzić. Na za chód od Bal l stad le ży MV

Gu drun Gísla dót tir, 71-me tro wy traw ler is -
landz ki, któ ry za to nął w 2002. Jest w jesz -
cze w lep szej kon dy cji niż Had sel i
znaj du je się na głę bo ko ści od 27-40 me -
trów. Pod czas nur ko wa nia mie li śmy ma ły
prąd, ale i tak do świad cze nie by ło nie sa mo -
wi te.
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Po le cam ta kże nur ko wa nie na wra kach
Ramř, SS Ham burg, nie miec kim MRS -25,
„zbie ra czu” min, MV Karl shorst. Sto sun ko -
wo płyt kie i ła twe nur ko wa nia od by wa ją się
na MV Siw -Aina w Svo lvćr. Ca ła ga ma ró -

żno rod no ści z pew no ścią usa tys fak cjo nu je
nie jed ne go mi ło śni ka nur ko wań z tej wła -
śnie dzie dzi ny.

NIE SA MO WI TE ŚCIA NY PO RO ŚNIĘ TE
UKWIA ŁA MI

Naj pięk niej sze i naj bar dziej osza ła mia ją -
ce miej sce, w któ rym nur ko wa li śmy pod -
czas na szej wy pra wy na Lo fo ty, wśród
osób, któ re je wi dzia ły no si nie chlub ną na -
zwę Shit Wall. Nie ma ona jed nak wy -

Gudrun Gisladottir
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dźwię ku ne ga tyw ne go. Stro ma, skal na ścia -
na znaj du ją ca się po dru giej stro nie ma low -
ni czej za to ki Nus fjord jest do mem dla se tek
kor mo ra nów. Dzię ki ich od cho dom, wo da
znaj du ją ca się po ni żej jest peł na skład ni -
ków odżyw czych, po trzeb nych do ży cia

pięk nym i ba jecz nie ko lo ro wym ukwia łom.
Ich gru ba war stwa po kry wa skal ną ścia nę
od głę bo ko ści oko ło pół me tra po ni żej po -
wierzch ni aż do pra wie 20 me trów w głąb.
To praw dzi wa fe eria ko lo rów, któ ra śmia ło
mo że ry wa li zo wać z tro pi kal ny mi ra fa mi

ko ra lo wy mi. Trud no zresz tą uciec od ta kich
po rów nań, gdy już się ją zo ba czy.

Za czę li śmy nie co za głę bo ko na po łu -
dnio wym koń cu ścia ny i tro chę nam za ję ło
do tar cie do naj pięk niej sze go frag men tu
ścia ny, któ ry znaj du je się na pły ciź nie w
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stro nę za to ki Nus fjord. Je śli chcesz spę dzić
wię cej cza su w tym miej scu, ra dzę za cząć
płyt ko od pół noc ne go koń ca ścia ny. To
świet ne miej sce na dru gie (al bo na wet trze -
cie) nur ko wa nie w cią gu jed ne go dnia, bo
że by zo ba czyć je den z naj bar dziej ko lo ro -
wych wi do ków na świe cie, tak na praw dę
nie trze ba scho dzić zbyt głę bo ko.

ROZ KOS ZE POD NIE BIE NIA
Po dru giej stro nie cie śni ny Nus fjord zna -

leź li śmy prze grzeb ki, któ rych uda ło nam się
na zbie rać wy star cza ją co du żo na sma ko wi -
tą przy staw kę. W dro dze po wrot nej, na da -
nie głów ne w Ani ta’s Se afo od w Sa krisřy
ku pi li śmy ob fi tą por cję ba ca lao – jak nie -
trud no się do my ślić, na miej scu jest bar dzo

du ży wy bór ryb i owo ców mo rza, za rów no
świe żych, jak i wę dzo nych, su szo nych i
przy rzą dza nych w in ny spo sób. W koń cu
Lo fo ty sły ną z owo ców mo rza i ryb, a zna -
leźć mo żna tu prak tycz nie wszyst ko. Świe -

Hedda Jakobsmussel
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ży i prze pysz ny po si łek spa ła szo wa li śmy w
prze stron nej i ele ganc kiej ja dal ni w Vil la
Bal l stad, po czym dłu go go jesz cze wspo -
mi na li śmy.

Pysz ne je dze nie to wa żna część wy pra -
wy na Lo fo ty, a nie sa mo wi ta bli skość świe -
żych pro duk tów in spi ru je i spra wia, że
ślin ka le ci na sa mą myśl. Spo ro mo żna zła -
pać i ze brać sa me mu, al bo ku pić w jed nym
z wie lu skle pów ryb nych na miej scu – nie -

za le żnie od te go, któ ry spo sób wy bie rzesz,
sma ko wać bę dzie tak sa mo pysz nie i świe -
żo.

Na Lo fo tach znaj dzie my ta kże sze reg re -
stau ra cji, z któ rych nie któ re to miej sca naj -
wy ższej kla sy. Roz pły wa li śmy się nad
gril lo wa ną żab ni cą i zu pą ryb ną w re stau -
ra cji Kram bua, pro wa dzo nej przez Mi ka ela
Björkma na na Hamnřy. Szef kuch ni spe cjal -
nie otwo rzył dla nas wcze śniej i za ser wo -

wał nam nie za po mnia ną ko la cję, zło żo ną
cał ko wi cie z lo kal nych ryb i in nych pro duk -
tów. Był to prze pysz ny fi nał dnia peł ne go
eks cy tu ją ce go nur ko wa nia.

ŚLI MA KI NA GO SKR ZEL NE
Lo fo ty to świet na de sty na cja dla wszyst -

kich en tu zja stów ma łych pod wod nych
stwo rzeń. Nie za wsze cho dzi o wiel kie wra -
ki stat ków, nur ko wa nie w prą dzie czy roz -
le głe la sy bru nat nic. Zna leź li śmy ta kże czas

Facelina auriculata
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na nur ko wa nie ma cro, tuż obok za to ki Bal -
l stad, na ob sza rze peł nym nie wiel kich
szkie rów i wy se pek. W za le żno ści od po go -
dy mo żna nur ko wać prak tycz nie wszę dzie,
a po mię dzy la sa mi wo do ro stów i piasz czy -
sty mi frag men ta mi znaj dzie my cał kiem spo -
ro ko lo ro wych pod wod nych stwo rzo nek.

Pod bal da chi mem wo do ro stów skry wa ją
się ko lo ro we obu no gi, śli ma ki na go skrzel -

ne i pu stel ni ki, a ta kże rzad kie kre wet ki z
ga tun ku Spi ron to ca ris lil l je bor gii, na któ re
tra fi li śmy na piasz czy stym dnie, na głę bo -
ko ści za le d wie 12 me trów. To nie zwy kłe
czer wo ne stwo rzon ko w Nor we gii wca le
nie wy stę pu je tak rzad ko, ale zwy kle mo -
żna je zna leźć po ni żej 30 me trów głę bo ko -
ści, gdzie schro nie nie znaj du je so bie za
ró żo wy mi ukwia ła mi – na Lo fo tach świet -

nie czu ją się w płyt szej wo dzie i zu peł nie
nie prze szka dza im moc ne świa tło fle szy i
nie dy skret ni fo to gra fo wie.
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Zna leź li śmy ta kże spo ro śli ma ków na go -
skrzel nych, w szcze gól no ści pięk ne fio le to -
we osob ni ki ga tun ku Fa ce li na au ri cu la ta.
By ły prak tycz nie wszę dzie! Ten ga tu nek jest
dość po spo li ty na za chod nim wy brze żu
Wiel kiej Bry ta nii i Ir lan dii, jed nak w Nor -
we gii mo żna je zna leźć du żo rza dziej. Ale
nie na Lo fo tach! W szcze gól no ści upodo -
ba łem so bie te mor skie mo ty le, by łem oszo -

ło mio ny wi dząc wo do ro sty tak świe że, że
sfo to gra fo wać mo żna by ło na wet od bi cie
ko lo ro wych śli ma ków na ich po wierzch ni.
Praw dzi wy fe no men!

ZA KOSZ TUJ LO FO TÓW
Lo fo ty wy da ją się oczy wi stym wy bo rem,

je śli wy bie rasz się na wy jazd nur ko wy do
Nor we gii. Pięk nie jest nie tyl ko pod wo dą,
ale ta kże na po wierzch ni, gdzie nie któ re

wi do ki za pie ra ją dech. Do daj my do te go
świet ne je dze nie i in ne atrak cje, a otrzy ma -
my miej sce ide al ne! Wśród od wie dza ją -
cych ar chi pe lag tu ry stów du żą po pu lar -
no ścią cie szą się rów nież wy ciecz ki na

Spirontocaris_liljeborgi
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snor ke ling czy nur ko wa nia in tro. Je śli cho -
dzi o sa mo nur ko wa nie, trud no zna leźć coś,
cze go na Lo fo tach bra ku je. Są tu za rów no
wra ki, ścia ny skal ne, la sy bru nat nic i licz ne
pod mor skie stwo rze nia – znaj dziesz coś dla
sie bie nie za le żnie od spe cja li za cji.

Nie któ re wra ki (mó wi my oczy wi ście o
tych naj le piej za cho wa nych) są tro chę bar -

dziej roz bu do wa ne i wy ma ga ją więk sze go
do świad cze nia – jed nak nie za le żnie od
Two ich umie jęt no ści, do bra ob słu ga za dba
o to, że by wra że nia by ły jak naj lep sze. Wa -
run ki nur ko wa nia do sto so wa ne by ły do gru -
py nur ków, w związ ku z czym nikt nie czuł
się po mi nię ty. Mógł bym przy cze pić się tyl -
ko do jed nej rze czy… Chęt nie zszedł bym

jesz cze kil ka ra zy pod wo dę przy Shit Wall
– to na praw dę miej sców ka świa to wej kla -
sy!

Chri stian Skau ge

fot.: autor
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Pierw szy raz wi dzia łam diu go nia w
2008 ro ku, pod czas mo je go pierw -
sze go sa fari po Mo rzu Czer wo nym.
Pa mię tam to jak dziś, ostat nie nur -
ko wa nie, gdzieś w oko li cach Mar sa
Alam, ma ła za tocz ka, na dnie tyl ko
tra wa, żad nych in nych atrak cji. Na
po wierzch ni roz cią ga się li na, że by
ło dzie nie wpły wa ły do jej wnę trza. 

Praw do po do bień stwo, że go spo tka my
jest ma łe, ale jest, dla te go de cy du je my się
na to miej sce. Po dłu gich mi nu tach po szu -
ki wa nia, przed na mi po ja wia się chmu ra
uno szą ce go się z dna osa du, a z niej wy ła -
nia się on – Du gong Du gong. Mie rzy ja kieś
po nad dwa me try, spo koj nie pa ła szu je tra -
wę, sku biąc ją jak kro wa. Zu peł nie nie
zwra ca na nas uwa gi. Do je go brzu cha
przy cze pio ne są dwie po dnaw ki, a grzbiet
jest ca ły w bli znach po spo tka niach ze śru -
ba mi ło dzi. Pysz czek ma jak Mu mi nek, tak
słod ki, że chcia ło by się go przy tu lić. Po

Free like a Dugong
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chwi li ru sza w stro nę po wierzch ni, że by za -
czerp nąć po wie trza, po dnaw ki po wie wa ją
pod nim ni czym dwie tor pe dy. Ten ol brzym
o ob łym cie le i ogo nie jak sy re na po ru sza
się pod wo dą z ogrom ną gra cją i wdzię -
kiem. Gdy by nie to, że czas nur ko wa nia do -

bie ga koń ca, mo gła bym sie dzieć pod wo dą
go dzi na mi i się na nie go ga pić.

Do Egip tu wró ci łam po dłu gim cza sie, bo
aż po ośmiu la tach, w li sto pa dzie 2016 ro -
ku. Tym ra zem za czy na li śmy na sze sa fa ri
od miej sca w oko li cy Mar sa Alam – Mar sa

Sho ma. Tu po noć mo żna spo tkać diu go nia.
Nie ste ty, po po nad 60 mi nu tach po szu ki -
wa nia nie uda ło nam się go od na leźć. Ko -
lej ne sa fa ri po Mo rzu Czer wo nym z
na lo fo ty.pl od by ło się w lu tym 2017, oczy -
wi ście skie ro wa li śmy się zno wu w kie run -
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ku Mar sa Sho ma. By li nur ko wie, ale rów -
nież Ar tur z Je zu sem na za ję ciach fre edi vin -
go wych. Pod czas pierw sze go dnia sa fa ri
Ar tur za li czał ćwi cze nia na wo dach otwar -
tych kur su PA DI Fre edi ver pod czuj nym
okiem in struk to ra Ada ma Bor kow skie go vel

Je zu sa. Wraz z gru pą nur ków ru szy łam w
głę bi ny, a oni zo sta li w oko li cy ło dzi. Kie dy
wra ca li śmy, zo ba czy li śmy jak chłop cy
wsia da ją na pon ton i od pły wa ją w kie run ku
brze gu, po czym wska ku ją do wo dy. Na ło -
dzi do wie dzie li śmy się, że po noć wi dzia no

tam diu go nia. Nie by ło ich po nad 40 mi nut,
a gdy wra ca li na ich twa rzach wi dzie li śmy
tyl ko sze ro kie uśmie chy. Wie czo rem po ka -
za li nam fil my. Baj ka w czy stej po sta ci! To
pięk ne, wol ne zwie rzę i oni, ni czym nie -
skrę po wa ni, wol ni jak on. Pły wa li ra zem,
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ob ser wu jąc się na wza jem. Diu goń z nie sa -
mo wi tą pre cy zją za pre zen to wał Ar tu ro wi
pra wi dło we wy ko na nie za nu rze nia fre edi -
vin go we go – czy li scy zo ryk. Wy glą da ło to

tak, jak by ca ła trój ka świet nie się ba wi ła.
Nam nur kom, mi mo że ca łe dru gie nur ko -
wa nie te go dnia po świę ci li śmy na po szu ki -
wa nie diu go nia, nie ste ty nie uda ło się go

spo tkać. Wi dać zwierz nie lu bi bą bel ków i
wo li ba wić się z fre edi ve ra mi… Jed nak nie
pod da ję się i wie rzę, że już w li sto pa dzie
2017, pod czas ko lej ne go na sze go na lo foc -
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kie go sa fa ri po po łu dnio wej czę ści Mo rza
Czer wo ne go uda mi się go w koń cu zno wu
spo tkać, a wszyst kich chęt nych za pra szam
oczy wi ście na wspól ne po szu ki wa nia!

Na ko niec jesz cze tro chę o tym pięk nym
i rzad kim ssa ku za Wi ki pe dią:

„Diu goń przy brze żny, diu goń, du goń lub
pier sio pław ka (Du gong du gon), mor ski ssak
za li cza ny do rzę du brze gow ców, je dy ny
współ cze śnie ży ją cy przed sta wi ciel ro dzi -
ny diu go nio wa tych. Diu go nie przy brze żne
są ssa ka mi du ży mi, przy sto so wa ny mi do

ży cia wod ne go i nie zdol ny mi do po ru sza -
nia się na lą dzie. Do ro słe osob ni ki osią ga ją
dłu gość rzę du 3 me trów, przy ma sie cia ła
oko ło 400 kg. Są ro śli no żer ca mi, je dzą
przez ca ły dzień i odży wia ją się tra wą mor -
ską. Ży ją stad nie w wo dach mórz tro pi kal -
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nych i sub tro pi kal nych − w wo dach przy -
brze żnych, w la gu nach, rze kach i za to kach
oraz w sze ro kiej rów ni pły wo wej od sła nia -
nej w cza sie od pły wu mo rza. Za miesz ku ją

re gion in do pa cy ficz ny – od wschod nich
wy brze ży Afry ki i Mo rza Czer wo ne go po
Au stra lię, Wy spy Mar shal la, Wy spy Sa lo -
mo na i No wą Ka le do nię.

Or ga nizm diu go nia przy brze żne go jest
przy sto so wa ny do dłu gie go prze by wa nia
pod wo dą. Po tra fi za cho wać dłu gie prze rwy
mię dzy od de cha mi – od 2 do 8 mi nut. Ba -
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da ny przez na ukow ców w 1978 ro ku śred -
ni czas nur ko wa nia diu go ni prze trzy-  my -
wa nych w nie wo li zo stał okre ślo ny na 73,3
se kun dy. Zmie rzo no wów czas czas 370 za -

nu rzeń, z któ rych naj dłu ższy trwał oko ło
400 se kund. In ne ba da nia wy ka za ły czas
mak sy mal ny 506 se kund. Zmie rzo no ta kże
czas nie prze rwa ne go prze by wa nia pod wo -

dą diu go nia, któ ry na wol no ści ucie kał
przed my śli wy mi. Osob nik ten po tra fił pły -
nąć z pręd ko ścią 12 wę złów w za nu rze niu
przez nie mal 3 mi nu ty. Wo bec po wy ższych
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da nych re la cja o za ob ser wo wa nym nur ko -
wa niu trwa ją cym aż 16 mi nut zda je się być
nie praw do po dob na.”

Tak o tych pięk nych zwie rzę tach pi sał Ja -
cqu es May ol w Ho mo Del phi nus:

„My ślę, że je śli in stynk tow nie czu je my
więź z ma na tem, diu go niem i del fi nem,
dzię ki któ rej za po mi na my, iż zwie rzę ta te
nie przy po mi na ją nas fi zycz nie i więź ta łą -
czy nas z ni mi na ja kimś nie opi sa nym, sub -

tel nym po zio mie, to dzie je się tak dla te go,
że być mo że ma my wspól ną hi sto rię i
wspól ne po cho dze nie.”

Aga ta Isa jew „Ga ga tek” 

Zdję cia z ar chi wum na lo fo ty.pl
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Ma rzysz o eg zo tycz nych pod ró żach
przez świat? Fa scy nu ją Cię spor ty
eks tre mal ne i chcesz ich spró bo wać?
Te raz masz wy jąt ko wą oka zję zro bić
to ra zem z na mi i wy brać się do -
oko ła świa ta ZA DAR MO! – tak
brzmi za pro sze nie czwór ki pol skich
pod ró żni ków na eks pe dy cję „RA Trejs.
Do oko ła świa ta”.

Pod róż bez gra nic
Eks pe dy cja „RA Trejs. Do oko ła świa ta” to

fa scy nu ją ca, czte ro let nia pod róż przez
wszyst kie sie dem kon ty nen tów i pięć oce -
anów, któ rej za da niem jest od wie dze nie
naj trud niej do stęp nych i naj pięk niej szych
za kąt ków Zie mi.

– Spo tka cie nas w prak tycz nie ka żdym
miej scu na sze go glo bu – od ark tycz nej pół -
no cy, przez tro pi kal ne ob sza ry rów ni ko we,
aż po an tark tycz ne po łu dnie – tłu ma czą jej
or ga ni za to rzy.

Głów nym środ kiem trans por tu oraz ba zą
wy pa do wą bę dzie peł no mor ski jacht ża glo -

wy – Na uti lus. Jed nak, jak pod kre śla ją
uczest ni cy, w eks pe dy cji cho dzi o znacz nie
wię cej niż sam rejs.

– Po nad dwie trze cie cza su spę dzi my
eks plo ru jąc ląd i stre fę przy brze żną, po zna -

jąc lu dzi i lo kal ne kul tu ry oraz szu ka jąc naj -
pięk niej szych zja wisk na Zie mi – wy ja śnia -
ją.

Sło wo eks plo ra cja nie jest uży te tu taj
przy pad ko wo: na po kła dzie jach tu znaj du -

Ekspedycja „RATrejs. Dookoła świata”
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je się peł ne wy po sa że nie wy pra wo we, mię -
dzy in ny mi mo to cykl, pa ra lot nie, sprzęt
nur ko wy, ro we ry czy ka ja ki. Po zwo li to za -
ło dze Na uti lu sa do trzeć w nor mal nie nie -

do stęp ne za kąt ki, do któ rych je dy na dro ga
wie dzie po wo dzie, pod wo dą lub… w po -
wie trzu!

Wszyst kie rę ce na po kład

Wy pra wa or ga ni zo wa na jest przez
czwór kę pol skich pod ró żni ków, któ rzy nie
tyl ko chcą po ka zać gi ną cy na na szych
oczach świat, ale ta kże za in spi ro wać do
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wy rwa nia się z wiel ko miej skiej prze strze ni
i ak tyw ne go po zna wa nia świa ta i lu dzi. Mi -
mo że ka żde z nich pra co wa ło dla wiel kich
kor po ra cji, dziś rzu ca ją wszyst ko i wy pły -
wa ją świat.

– RA Trejs to oczy wi ście na wią za nie do
wy ści gu szczu rów, któ ry za mie nia my na
przy go dę ży cia. Wam też chce my dać ta ką
szan sę! – pusz cza ją „oczko”.

Nie są to sło wa bez po kry cia. Na blo gu

eks pe dy cji „RA Trejs. Do oko ła świa ta” | RA -
Trejs.pl mo że my zna leźć za pro sze nie do
udzia łu w pod ró ży… zu peł nie za dar mo!
Nie trze ba być pod ró żni kiem, że gla rzem
ani spor tow cem – wy star czy en tu zjazm i
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otwar tość na lu dzi i no we wy zwa nia.
Do łącz do za ło gi Na uti lu sa
Or ga ni za to rzy szu ka ją pa sjo na tów fil mu

i fo to gra fii, któ rzy po sia da ją do świad cze nie
w two rze niu i są w sta nie za pew nić naj wy -

ższą ja kość kon ten tu fil mo we go i zdję cio -
we go. Wy bra na oso ba bę dzie wspól nie z
ni mi od po wie dzial na za pi sa nie sce na riu -
szy pro gra mów, a sa mo dziel nie – za ope ra -
tor kę, ob rób kę i mon taż ma te ria łów.

– Prio ry te tem jest dla nas two rze nie fil -
mów wi deo, prze zna czo nych do emi sji w
In ter ne cie i te le wi zji – pre cy zu ją.

Udział w wy pra wie za po wia da się fa scy -
nu ją co:
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– Bę dziesz pu bli ko wać stwo rzo ne przez
sie bie fil my i zdję cia na ła mach m.in. Na -
tio nal Geo gra phic Tra ve ler. Do trzesz do
pra wie 10 mi lio nów czy tel ni ków i in ter nau -

tów. Na uczysz się że glo wać, nur ko wać,
sur fo wać, pły wać na ki te’ie. Bę dziesz miał
do dys po zy cji mo to cy kle, pa ra lot nie i ro we -
ry. Po znasz świat i zo ba czysz nie praw do -

po dob ne miej sca, któ re czę sto do stęp ne są
tyl ko z po kła du jach tu. Prze ży jesz przy go dę
swo je go ży cia! – tak pod ró żni cy za chę ca ją
do udzia łu w kon kur sie.
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Do kład ne in struk cje kon kur so we znaj du -
ją się na blo gu eks pe dy cji pod ad re sem RA -
Trejs.pl oraz na Fa ce bo oku pod ad re sem
fa ce bo ok.pl/RA Trejs. Zgło sze nia mo żna
nad sy łać do 15 kwiet nia. Pa mię taj, że rejs
star tu je za trzy mie sią ce, nie war to więc

zwle kać.
Eks pe dy cja „RA Trejs. Do oko ła świa ta” w

licz bach
5 oce anów i 7 kon ty nen tów
100 państw i 200 por tów
100.000 ki lo me trów

1.250 dni w pod ró ży
15 eks cy tu ją cych spor tów eks tre mal nych
30 wio dą cych pa tro nów me dial nych
Nu ras.in fo jest pa tro nem me dial nym eks -

pe dy cji „RA Trejs. Do oko ła świa ta” | RA -
Trejs.pl



PEANUT 21
ASYMMETRIC

MAŁY WOREK O NAJWIĘKSZYCH NA RYNKU MOŻLIWOŚCIACH!

ZASKOCZY CIĘ CO NAJMNIEJ 4 RAZY:

1. SUPER ORYGINALNYM WYGLĄDEM  
TO PIERWSZY ASYMETRYCZNY WOREK NA ŚWIECIE

2. WYTRZYMAŁOŚCIĄ  
DWIE BARDZO WYTRZYMAŁE POWŁOKI DBAJĄ  

O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO  (ZEWNĘTRZNA TO CORDURA 1000D)

3. PROSTĄ REGULACJĄ PŁYWALNOŚCI  
I NAJWIĘKSZĄ W SWOJEJ KLASIE POJEMNOŚCIĄ = 21L

4. BARDZO MAŁĄ WAGĄ WORKA – ZALEDWIE 950G

TECLINE PEANUT 21 ASYMMETRIC,  
TO SERIA WORKÓW O WYJĄTKOWYCH CECHACH: 

PEANUT 21

V2 ICE MONO + PEANUT 21 =
PERFEKCYJNA KONFIGURACJA

OREK WYMAŁMAŁY 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

PEANUT 21
ASY

SZYNAJWIĘKO OREK  

   
 

   
  

 

   

  

 
 

PEANUT 21
MMETRICASYASYMMETRIC

U YNKRNA CH SZY 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

PEANUT 21
MMETRIC

MOŻ OŚCIALIW 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

OREK WYMAŁMAŁY

 CIĘ CO NAJMNIEJ OCZYZASK

.1 YORSUPER 
SZYWO PIERT

.2 WYTRZYMAŁ

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

SZYNAJWIĘKO OREK 

 CIĘ CO NAJMNIEJ 

GLĄDEMGINALNYM WYY
CZNYYYMETR ASSZY

OŚCIĄWYTRZYMAŁ

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

U YNKRNA CH SZY

 CIĘ CO NAJMNIEJ 4 RAZY:

GLĄDEM
WIECIEOREK NA ŚWCZNY

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

MOŻ OŚCIALIW

WIECIE

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

ZO ARDWIE BD

BEZPIECZEŃSJE OO TW

.3 Ą REGULATTĄ REGULAOSPR
SZĄ I NAJWIĘK

.4 MAŁĄ WZO ARDB

TECLINE PEANUT 21 ASY

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

WYTRZYMAŁE POZO 

O TWBEZPIECZEŃS (ZEWNĘTRZNA T

ALNOŚCIYWYWALNOŚCIĄ PŁĄ PŁYWCJĄ REGULA
JEJ KLASIE POOW SWSZĄ 

ORKAĄ WGAMAŁĄ WMAŁĄ WA

MMETRICPEANUT 21 ASYPEANUT 21 ASYMMETRIC

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

ĄAJOKI DBWŁWYTRZYMAŁE PO

O (ZEWNĘTRZNA T CORDURA 1000D

ALNOŚCI
JEMNOŚCIĄ = 21LJEJ KLASIE PO

ORKA WIE 950G– ZALED

MMETRIC

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

CORDURA 1000D)

JEMNOŚCIĄ = 21L

WIE 950G

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

TECLINE PEANUT 21 ASY
ORKWTO SERIA 

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

MMETRICPEANUT 21 ASYPEANUT 21 ASYMMETRIC
WYOTKĄĄTKJWYWYJ O WÓORK

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

MMETRIC, 
CH:CH CECHAWY

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

V2 ICE MONO 
CYPERFEKPERFEKCY

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

V2 ICE MONO + PEANUT 21 
ONFIGURAJNA KJNA KONFIGURACYCYJNA K

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

PEANUT 21 =
ACJONFIGURAONFIGURACJ

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

PEANUT 21

 

   
 

   
  

 

   

  

 
 

PEANUT 21

http://tecline.com.pl


CERTYFIKAT CE  CE1463 EN1809

SERIA PEANUT 21

PERFEKCYJNA
KONFIGURACJA

BĄDŹ KOBIETĄ TAKŻE POD WODĄ!

Zastosuj dwa automaty V2 ICE 
-

PRAWDZIWA PRZYGODA ZACZYNA 
SIĘ WŁAŚNIE TU! LUBISZ PODRÓŻOWAĆ?  

DOPUSZCZALNY CIĘŻAR BAGAŻU TO JUŻ 
NIE PROBLEM!

WAGA CAŁEGO ZESTAWU TO ZALEDWIE 2940 G!!!

http://tecline.com.pl
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Re pu bli ka Do mi ni kań ska to kraj
prze pięk nych plaż, la zu ro we go mo rza
i wy śmie ni te go je dze nia. Po twier dza to
ty tuł „Ga stro no micz nej Me tro po lii Ka -
ra ibów“, któ rą kraj mo że się po chwa -
lić od lu te go br. Pre sti żo wą oce nę
przy zna ła Re pu bli ce Do mi ni kań skiej
Ibe ro ame ry kań ska Aka de mia Ga stro -
no micz na wspól nie z Hisz pań ską Kró -
lew ską Aka de mią Ga stro no mii.

– Na gro da wy raź nie wes prze wzrost go -
spo dar czy. Jest jed no cze śnie ide al ną plat -
for mą do pre zen ta cji kra ju ja ko mar ki –
po wie dział Ju an Ross, pre zy dent Do mi ni -
kań skie go Sto wa rzy sze nia Ga stro no micz ne -
go na uro czy stej ce re mo nii w Pa ła cu
Pre zy denc kim w San to Do min go.

Na fe sti wa lach i im pre zach ku li nar nych
Re pu bli ka Do mi ni kań ska bę dzie pre zen to -

Karaiby mają nową metropolię gastronomii 

– Republikę Dominikańską
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wa na ja ko „Ga stro no micz na Me tro po lia Ka -
ra ibów“. W ten spo sób pro mo wa na bę dzie
do mi ni kań ska kuch nia i lo kal ne pro duk ty,
co wes prze roz wój ru chu tu ry stycz ne go,
przede wszyst kim w San to Do min go, któ re
sły nie ze swo jej bo ga tej ofer ty ga stro no -
micz nej. W ze szłym ro ku za koń czo no w
mie ście pro jekt od no wy Stre fy Ko lo nial nej.

Ja kich dań war to spró bo wać?
Re pu bli ka Do mi ni kań ska ofe ru je wie le

ku li nar nych prze żyć, od świe żo zło wio -

nych ryb i owo ców mo rza, przez tra dy cyj -
ne da nia kre ol skie, aż po kuch nię mię dzy-
na ro do wą. Miej sco we po tra wy mie sza ją
wpły wy hisz pań skie, afry kań skie i in diań -
skie, ty po we są dla nich ró żne ro dza je przy -
praw, np. ko len dra czy ore ga no, któ re
spra wia ją, że je dze nie ma nie za po mnia ny
smak.

Do ulu bio nych dań na le ży San co cho, gę -
sta zu pa z wa rzyw ko rze nio wych i sied miu
ro dza jów mię sa, ba na no wa ka sza Mangú z



jaj ka mi i ob sma żo ną kieł ba ską, czy La Ban -
de ra z du szo ne go dro bio we go i wo ło we go
mię sa z fa so la mi i bia łym ry żem.

Owo ce tro pi kal ne – ta kie jak pa pa ja, ma -
ra ku ja, słod kie ba na ny, ana nas czy man go
– je dzo ne są nie tyl ko tak po pro stu, po kro -
jo ne na ka wał ki, ale ta kże ja ko świe że so ki
czy skład ni ki ró żnych de se rów.

Re gio nal ne sma ko ły ki
Lo kal ne spe cja ły ró żnią się w za le żno ści

od te go, po ja kiej czę ści wy spy wła śnie
pod ró żu je my. W San to Do min go zna leźć
mo żna wie le re stau ra cji, któ re ofe ru ją po -
tra wy opar te na tra dy cyj nych prze pi sach
lub da nia kuch ni mię dzy na ro do wej wzbo -
ga co ne o in no wa cyj ne spo so by przy go to -
wa nia.

W wio skach ry bac kich, np. w Bay ahi be
na po łu dnio wo -wschod nim wy brze żu lub

w Ter re nas na Sa maná, mo żna spró bo wać
świe żych owo ców mo rza i wy śmie ni tych
ryb, ta kich jak mar lin, zło ta ma kre la czy
do ra do. Spe cjal no ścią pół wy spu Sa maná
jest ta kże Pe sca do con Co co, ry ba w so sie
ko ko so wym.

W re gio nie Con stan za, w pa śmie gór -
skim Kor dy lie ra Środ ko wa, upra wia ny jest
se ler „ce pa de apio“, któ ry wy ko rzy sty wa -
ny jest do przy go to wy wa nia gę stych kre -
mo wych zup.

W Re pu bli ce Do mi ni kań skiej doj rze wa
wie le ro ślin, z któ rych po tem pro du ko wa -
ne są prze ró żne po pu lar ne sma ko ły ki. Na -
le ży do nich na przy kład: ka kao, ka wa,
im bir czy trzci na cu kro wa. Je śli wy bie rzesz
się na wy ciecz kę po wy spie, mo żesz wziąć
udział w zwie dza niu jed nej z ma nu fak tur,
gdzie po dej rzeć mo żna ca ły pro ces pro -
duk cji – od zbio rów, przez tra dy cyj ne tech -
ni ki ob rób ki, aż po pro dukt fi nal ny. Z ko lei
w Las Ga le ras, na pół wy spie Sa maná, mo -
żna od wie dzić cen trum edu ka cyj ne, w któ -

rym upra wia ny jest or ga nicz ny im bir. W
mie ście San Fran ci sco de Ma co ris mo żesz
wy brać się w pod róż śla da mi ka kao, a w
Mu zeum Cze ko la dy w Pun ta Ca na w ra -
mach zwie dza nia przy go to wać wła sną cze -
ko la dę.

Ibe ro ame ry kań ska Aka de mia Ga stro no -
micz na (Aca de mia Ibe ro ame ri ca na de Ga -
stro nomía):

Ibe ro ame ry kań ska Aka de mia Ga stro no -
micz na zo sta ła za ło żo na we wrze śniu 2009
r. w hisz pań skiej Se vil li. In sty tu cja zaj mu je
się wspie ra niem, ba da niem, pro mo wa niem
i ochro ną na ro do wych kuch ni w hisz pań -
sko ję zycz nych kra jach, jed no cze śnie
wspie ra tra dy cyj ną ga stro no mię w kom bi -
na cji z naj no wo cze śniej szy mi tren da mi.

O Re pu bli ce Do mi ni kań skiej:
Re pu bli ka Do mi ni kań ska na le ży do ulu -

bio nych tu ry stycz nych de sty na cji na Ka ra -
ibach. Zaj mu je mniej wię cej dwie trze cie
wy spy Hi spa nio la, któ ra le ży na po łu dnio -
wy wschód od Flo ry dy. Ta de sty na cja jest,
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cych się ga łę zi prze my słu. Do mi ni ka na ma
pięć re gio nów tu ry stycz nych: Bo ca Chi ca –
Ju an Do lio, Pun ta Ca na – Báva ro, La Ro ma -
na – Bay ahi be, Sa maná – Las Ter re nas a Pu -
er to Pla ta – Ca ba re te – Sosúa. 

Kon takt: Mgr Si mo na Juránková
Dział PR 

Mi ni ster stwo Tu ry sty ki Re pu bli ki Do mi -
ni kań skiej/Na ro do wy Urząd Tu ry sty ki Re -
pu bli ki Do mi ni kań skiej

Štěpánská 611/14, 110 00 Pra ha 1,
tel.+420 222 231 078

E -ma il: po land@go do mi ni can re pu -
blic.com, www.go do mi ni can re pu blic.pl

po Ku bie, dru gim naj więk szym pań stwem
na Mo rzu Ka ra ib skim, gdzie mó wi się po
hisz pań sku. Cha rak te ry zu je się zró żni co wa -
nym kra jo bra zem – zna leźć tu mo żna bez -
kre sne dzie wi cze pla że, wiecz nie zie lo ne
la sy tro pi kal ne i te re ny gór skie. Ruch tu ry -
stycz ny na le ży do naj szyb ciej roz wi ja ją -
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Bar to sze wo (1769 – Barm, 1946 –
Bar to sze wo) jest po ło żo ne w wo je -
wódz twie za chod nio po mor skim, po -
wie cie po lic kim, gmi nie Po li ce oko ło
2,5 km na pół noc od pół noc nej gra -
ni cy mia sta Szcze cin. Znaj du je się
tam je zio ro na zy wa ne Je zio rem Bar -
to szew skim. Hi sto ria po wsta nia tej
miej sco wo ści się ga okre su kul tu ry łu -
życ kiej. Póź niej w X - XII wie ku za -
miesz ki wa ły te zie mie ple mio na
po mor skie. 

Na sku tek mi gra cji po wy ższe ple mio na
opu ści ły to miej sce i do pie ro w okre sie śre -
dnio wie cza na stą pi ło po now ne za sie dle nie.
Pierw szy za pis zwią za ny z Bar to sze wem
(wte dy osa dą Barm) mo żna zna leźć w do -
ku men tach ko ściel nych z po ło wy XVIII stu -
le cia. Wte dy to osie dle by ło zło żo ne z
czter na stu bu dyn ków miesz kal nych i sze -

ściu staj ni. Ogól nie miesz ka ło tu 57 miesz -
kań ców two rzą cych 12 ro dzin trud nią cych
się upra wą zie mi, ob rób ką drew na i wi kli -

ny. W la tach 1775-1799 wła dze ko ściel ne
Pil cho wa, do któ rych na le ża ło Bar to sze wo,
wpro wa dzi ły w miej sce sys te mu da ni no we -

Odkrywanie tajemnic w Jeziorze
Bartoszewskim nieopodal Szczecina
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go – wła sność dzie rżaw ną, a jej wy so kość
za my ka ła się kwo tą 26 ta la rów od za gro dy.
Po nad to ka żdy ko lo ni sta zo bo wią za ny był
do wie lu in nych świad czeń na rzecz wsi –
ta kich m.in. jak: po sa dze nie wierzb i drzew
owo co wych oraz zbu do wa nie trzech uli do
miej sco wej pa sie ki. Do świad czeń za po -
bie ra nie na uki w szko le ko ściel nej do cho -
dzi ło do star cza nie na rzecz pil chow skie go

ko ścio ła ja gnię cia lub gą sio ra, a w ra zie nie -
mo żno ści wpła ce nie pięt na stej czę ści ta la -
ra. W Bar to sze wie funk cjo no wa ła też do
koń ca XIX wie ku bie lar nia płót na, sto lar nia
i pa szar nia dla po trzeb ma jąt ku w Pil cho -
wie. Do co sa me go je zio ra, od 1900 ro ku
speł nia ło ono funk cję wy po czyn ko wo -re -
kre acyj ną. Wte dy rów nież wy bu do wa no
tam przy stań i po mo sty cu mow ni cze dla ło -
dzi. W 1935 ro ku po sta no wio no rów nież
po sta wić re stau ra cję. Prze bieg I i II woj ny
świa to wej nie spo wo do wał żad nych zmian
w sy tu acji go spo dar czej wsi. W trak cie
dzia łań wo jen nych 1939-45 na za chod nim
brze gu je zio ra, w 1940 ro ku, hi tle row cy
roz mie ści li dwie nie miec kie ba te rie FLAK
ka li bru 10.5 cm, sta no wi ły nie wąt pli wie
część roz le głe go sys te mu obro ny prze ciw -
lot ni czej fa bry ki ben zy ny syn te tycz nej Hy -

drier wer ke Pölitz. Po wy zwo le niu pol scy
osad ni cy za czę li przy by wać do Bar to sze wa
od li sto pa da 1946, po za prze sta niu re stryk -
cji obo wią zu ją cej na tych te re nach w
związ ku z ob ję ciem ich tzw. En kla wą Po -
lic ką. Prze ję to opusz czo ne go spo dar stwa
rol ne i ho dow la ne, za wią zu jąc w szcze gól -
no ści sta da zwie rząt fu ter ko wych (kró li ki,
nu trie, nor ki i li sy). Po tem, w la tach pięć -
dzie sią tych, część bu dyn ków prze zna czo -
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no na ośro dek ko lo nij ny dla dzie ci ży dow -
skich. Na stęp nie dom ki prze ję ła Wo je -
wódz ka Ra da Na ro do wa i wresz cie Urząd
Wo je wódz ki w Szcze ci nie. W 2000 ro ku
ist nia ły już tyl ko trzy go spo dar stwa rol ne o
po wierzch ni 1-5 ha, za miesz ki wa ło tu 19
sta łych miesz kań ców. Dzi siej sze Bar to sze -
wo zna ne jest głów nie ze wspa nia łych re -
kre acyj nych dzia łek pra cow ni czych. Ty le
mo żna prze czy tać z hi sto rii tych te re nów.
Miej sco wi twier dzą, że pod ko niec woj ny
do je zio ra zo stał ze pchnię ty po jazd opan -
ce rzo ny. Ile w tym praw dy? W mar cu 1945
ro ku ewa ku owa ły się woj ska nie miec kie z
Bar to sze wa. Dro ga ewa ku acji by ła za tło -
czo na. Od wrót ostat nich wojsk nie miec kich
był bar dzo szyb ki. Na wet nie wiel ka jed -
nost ka zme cha ni zo wa na roz cią ga się na
wie le ki lo me trów. Gdy po jazd się ze psuł,

trze ba by ło się go po zbyć, aby nie do stał się
w rę ce ra dziec kie. Więc ukry to go spy cha -
jąc do je zio ra. Na sze przy pusz cze nia po -
twier dził mę żczy zna spo wi no wa co ny ze
świad kiem tam tych wy da rzeń – ro bot ni cą
przy mu so wą. Wspo mi na, że ko bie ta, stry -
jen ka je go ro dzi ców, opo wia da ła, że do je -
zio ra ze pchnię to po jazd opan ce rzo ny.
Ja kie go ty pu? Nie po tra fi ła uści ślić. W ma ju
2016 ro ku gru pa osób na le żą ca do Pro jek -
tu Za nu rze nie po sta no wi ła wraz z gru pą
nur ków spraw dzić dno Je zio ra Bar to szew -
skie go. Naj pierw zbior nik zo stał zba da ny za
po mo cą so na ru, któ ry wy ka zał w pew nej
czę ści je zio ra obiek ty w znacz nej ilo ści.
Gru pa nur ków prze szu ka ła dno i oka za ło
się, że po jaz du pan cer ne go nie ma, ale nie -
ste ty znaj du ją się nie wy bu chy z okre su woj -
ny. W związ ku z po wy ższym zo sta ły

po in for mo wa ne słu żby, któ re w krót kim
cza sie przy by ły na miej sce zda rze nia i
oczy ści ły zbior nik z nie bez piecz nych
obiek tów. Cie ka wost ką jest rów nież, że nur -
ko wie zna leź li sta re kan ki na mle ko oraz
po zo sta ło ści po za bu do wa niach sta rej re -
stau ra cji. Sa mo je zio ro nie jest głę bo kie, po -
nie waż ma 1,5 me tra mak sy mal nej
głę bo ko ści, ale war stwa mu łu zo sta ła osza -
co wa na aż na 6 me trów! Więc je śli znaj du -
je się tam ja kiś po jazd pan cer ny, to
praw do po dob nie w tej gru bej war stwie osa -
du. Ra czej nie po le cam te go je zio ra do nur -
ko wa nia, zwłasz cza że wi docz ność się ga tu
do 10 cm. Jest to zbior nik bar dzo za nie -
czysz czo ny. W wo dzie mo żna spo tkać
ogrom ną ilość szczu pa ków, co nie któ re im -
po nu ją cych roz mia rów! Oprócz te go wy -
stę pu je rów nież okoń, płoć, kra sno piór ka,
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lin, karp, leszcz. Nie ste ty ście ki spły wa ją ce
z oko licz nych ogród ków dział ko wych prze -
ro bio nych na dom ki let ni sko we za gra ża ją
fau nie i flo rze je zio ra. Co cie ka we, miej sco -
wa lud ność wspo mi na, że Je zio ro Bar to -
szew skie by ło jed nym z wie lu zbior ni ków
znaj du ją cych się na tych te re nach. W wy -
ni ku ludz kich dzia łań więk szość z nich
zmie ni ła się w ba gni ska, a po tem w te re ny
pod mo kłe. Je zio ro Bar to sze wo rów nież jest
w trak cie za ni ka nia i co raz bar dziej za czy -

na przy po-  mi nać te ren pod mo kły niż je zio -
ro, chodź ten pro ces na dal po stę pu je. Po
ba te riach prze ciw lot ni czych FLAK nie ste ty
też nie wie le zo sta ło, głów nie wa ły ochro -
ny, be to no we fun da men ty wraz z po dwój -
ny mi rzę da mi śrub oraz me ta lo wy mi ru ra mi
wy sta ją cy mi wprost z fun da men tów. Więk -
szość sta no wisk jest obec nie śmiet ni kiem
dział ko wym.

Natalia Kasowska

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

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

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

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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To Ma Sens – for muł ka jak slo gan
re kla mo wy. To kró ciut kie zda nie jest
jed nak czymś znacz nie wa żniej szym.
Jest na zwą sto wa rzy sze nia, któ re
dzie ciom i do ro słym z nie peł no -
spraw no ścia mi po ka zu je, że w wo -
dzie jest wol ność. I ener gia.

W 2008 gru pa zna jo mych wpa dła na po -
mysł, że by za ło żyć sto wa rzy sze nie wspie -
ra ją ce ro dzi ców dzie ci cho rych. Od tej po ry
cha rak ter sto wa rzy sze nia się zmie nił. Pre -
ze sem i si łą na pę do wą or ga ni za cji zo sta ła
Jo an na He re ta, któ ra naj szczę śliw sza jest w
wo dzie. Jo an na zgro ma dzi ła wo kół sie bie
lu dzi, któ rzy po dzie la ją pa sję do ży wio łu.
Sto wa rzy sze nie wspie ra więc dzie ci i do ro -
słych z nie peł no spraw no ścia mi pro wa dząc
za ję cia w wo dzie. Dla dzie ci są to za ję cia
pro wa dzo ne me to dą Hal li wick, a dla do ro -
słych za ję cia pły wac kie i nur ko we. Za ję cia
nur ko we pro wa dzo ne są we dług stan dar -
dów opra co wa nych przez ame ry kań ską fe -

de ra cję de dy ko wa ną nur kom nie peł no -
spraw nym HSA.

– Je ste śmy ory gi nal ni, bo ma my od wa gę
pra co wać w wo dzie. Bez wzglę du na wiek

czy ro dzaj nie peł no spraw no ści. Sta ra my się
ka żde go „za ra zić” wo dą, tak by czuł się w
niej bez piecz nie, zre lak so wa ny i chęt nie do
niej wra cał. Czy to ja ko nu rek, czy ja ko pły -

Woda jest energią
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wak. Nie wie le jest w Pol sce or ga ni za cji,
któ re ma ją od wa gę pra co wać w wo dzie –
mó wi pre zes To Ma Sens.

Za ję cia są dla uczest ni ków nie od płat ne (za
kurs nur ko wy po bie ra na jest sym bo licz na
opła ta 150 zł). Jest to mo żli we dzię ki te mu,
że za ję cia or ga ni zo wa ne są przy wspar ciu fi -
nan so wym Mia sta Sto łecz ne go War sza wa
oraz osób pry wat nych, któ re prze ka zu ją sto -
wa rzy sze niu 1% po dat ku. Po za tym wszy scy
pro wa dzą cy za ję cia pra cu ją na za sa dzie wo -
lon ta ria tu. Ka drę sto wa rzy sze nia sta no wią
pa sjo na ci wy wo dzą cy się z naj ró żniej szych
śro do wisk. Są wśród wo lon ta riu szy pi lo ci sa -
mo lo tów pa sa żer skich, pry wat ni przed się -
bior cy, urzęd ni cy, na uczy cie le. Gru pa jest
zży ta i do brze ra zem pra cu je rów nież dla te -
go, że jak pod kre śla Jo an na He re ta:

– 90% osób wie, po co jest w tym gro nie,
chce coś od sie bie dać, to gro no ży je a dzię -
ki te mu sto wa rzy sze nie też ewo lu uje w do -
bre stro ny.

Wstęp do ze spo łu jest otwar ty. Ka żdy,
kto czu je się zwią za ny z wo dą i chciał by się
swo ją pa sją po dzie lić, mo że przyjść i się
szko lić. Le piej jed nak nie za czy nać od
prze ko na nia, że mo żna dać wszyst ko. Le -
piej przyjść, przyj rzeć się i za sta no wić.

– To jest cię żka pra ca, za rów no fi zycz na,
jak i wpły wa ją ca na emo cje. Nie ka żdy się
do te go na da je i to ża den błąd. Ale trze ba
umieć przy znać się do te go, że to nie tak,
że to nie za dzia ła… – przy po mi na pre zes
sto wa rzy sze nia.

Sto wa rzy sze nie to jed nak przede wszyst -
kim oso by, któ re z je go dzia łań ko rzy sta ją.
Oto kil ka por tre tów:

Szy mon – naj wa żniej sze jest za ufa nie
Szy mon jest na sto lat kiem, gim na zja li stą.

Pły wa, jeź dzi na nar tach. W wa ka cje wy -
bie ra się na obóz, na któ rym mię dzy in ny mi
bę dzie miał za ję cia w par ku li no wym. Ni by
nic nad zwy czaj ne go. Wie lu na sto lat ków
spę dza czas w ten spo sób. A jed nak. W
przy pad ku Szy mo na ta ak tyw ność świad czy
o wy jąt ko wej si le wo li, gdyż Szy mon uro -
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dził się z dzie cię cym po ra że niem mó zgo -
wym. To spra wia, że Szy mek nie po ru sza
się sa mo dziel nie. Nie mo że też mó wić. Ko -
mu ni ku je się za po mo cą spe cjal nej ksią żki.
Wy da wać by się mo gło więc, że więk szość
ak tyw no ści bę dzie dla nie go nie do stęp na.
Tak jed nak nie jest. A o tym, że nie mo żli we
jest mo żli we, prze ko nał się wła śnie w wo -
dzie. Na za ję cia ba se no we pro wa dzo ne

przez sto wa rzy sze nie To Ma Sens Szy mon
tra fił kil ka lat te mu po tur nu sie te ra peu tycz -
nym. Na pierw szych ba se nach chło pak
uczył się przede wszyst kim od dy chać w
wo dzie. To mia ło dla nie go ogrom ne zna -
cze nie. Szy mon ma bo wiem czę ścio wo po -
ra żo ne rów nież mię śnie twa rzy i te któ re
od po wia da ją za od dy cha nie i apa rat mo wy.

– Dzię ki ćwi cze niom od de cho wym w

wo dzie Szy mo no wi uda je się po wie dzieć
wię cej słów – mó wi ma ma Szym ka Be ata
Nie wia row ska.

Jed nak to nie plu ska nie w ba se nie i dmu -
cha nie do wo dy by ło ma rze niem Szy mo na.
On chciał nur ko wać, pły wać pod wo dą.
Trze ba by ło wie lu lat, że by speł nić to ma -
rze nie. Szym ko wi trud no by ło bo wiem
wstrzy mać od dech i utrzy mać pod wo dą
za mknię tą bu zię. Jed nak wo la chłop ca i
upór pra cu ją cych z nim wo lon ta riu szy spra -
wił, że Szy mon prze pły wa pod wo dą 15-
me tro wy ba sen na jed nym od de chu. Pły wa
też na grzbie cie z mi ni mal nym wspar ciem.
No wym ce lem jest to „mi ni mal ne wspar cie”
wy eli mi no wać. I na pew no się to uda. Pły -
wa nie jest wa żne, ale zda niem ma my Szy -
mo na co naj mniej rów nie wa żne jest
za ufa nie – Na wet so bie nie zda je cie spra -
wy, jak trud no jest po wie rzyć wła sne dziec -
ko z nie peł no spraw no ścią ko muś ob ce mu,
ale dzię ki Sto wa rzy sze niu To Ma Sens uczy -
my się z Szy mo nem za ufa nia. On i ja. Dzię -
ki te mu, że przez la ta przy cho dzi my na
ba sen, zde cy do wa łam się wy słać go na
obóz har cer ski. A on zde cy do wał się po je -
chać. To bar dzo wa żne. I To Ma Sens – mó -
wi z uśmie chem Be ata Nie wia row ska.
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Ma te usz – spo kój pły nie z wo dy
Ma te usz ma 8 lat. W grud niu wziął

udział w swo ich pierw szych za wo dach pły -
wac kich, do szedł do pół fi na łu. To wiel ki
suk ces, choć Ma ti oczy wi ście chciał me dal.
I kie dyś go na pew no zdo bę dzie. Ma te usz
cho ru je na rzad ką cho ro bę ge ne tycz ną.
Zwią za ne z nią są za bu rze nia spek trum au -

ty zmu i nad po bu dli wość. Na ba sen tra fił,
gdyż je go ma ma szu ka ła dla sy na za jęć,
któ re za ra zem go zmę czą, wy ci szą i opóź -
nią po stę po wa nie cho ro by. A po za tym
chcia ła, że by my cie gło wy prze sta ło być
tor tu rą… Efekt za jęć zde cy do wa nie prze rósł
ocze ki wa nia ma my Ma te usza. Chło piec nie
tyl ko po lu bił ką piel. Wy cho dzi po ba se nie
wy ci szo ny, le piej umie się skon cen tro wać,

ła twiej jest mu się uczyć. Po za tym ćwi cze -
nia od de cho we w wo dzie po pra wi ły na pię -
cie mię śnio we twa rzy i Ma ti za czął mię dzy
in ny mi wy raź niej mó wić. Po kil ku la tach
za jęć ba se no wych wi dać u Ma te usza du żą
ró żni cę w ko or dy na cji, rów no wa dze, na -
pię ciu mię śnio wym, za trzy ma ła się sko lio -
za. No i Ma ti pły wa. Zu peł nie sam. Jest od
nie daw na człon kiem sek cji pły wac kiej,
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przy go to wu je się do za wo dów. Szu ka też
sek cji, w któ rej mógł by na praw dę tre no wać
i w któ rej tre ner wziął by pod uwa gę je go
nie peł no spraw ność.

– Chcia ła bym, że by pły wa nie mo gło stać
się dla mo je go sy na jed ną z dróg na przy -
szłość. Że by star to wał w za wo dach, ale też
być mo że zwią zał się z tym spor tem za wo -
do wo – mó wi ma ma Ma te usza. – Bo w wo -
dzie jest do bra ener gia i w lu dziach
zwią za nych z wo dą też – do da je.

Mi ko łaj – wo da do koń ca
Mi ko łaj w kwiet niu bę dzie świę to wał 11

uro dzi ny. Pew nie część z nich spę dzi na
kar tin gach. Uwiel bia to. Tak jak szyb kie sa -
mo cho dy, ki no, ry so wa nie. Lu bi też sport.
Pły wa nie jest jed ną z nie wie lu dys cy plin, w
któ rej Mi ki mo że re ali zo wać swo je spor to -
we ma rze nia. Ten pe łen wdzię ku, ga da tli -
wy i pe łen opty mi zmu chło piec jest cho ry
na jed ną z naj cię ższych cho rób ge ne tycz -
nych: dys tro fię mię śnio wą Du chen ne’a. Jest
to cho ro ba, któ ra szyb ko od bie ra spraw -
ność, po ko lei za ni ka ją mię śnie nie tyl ko
szkie le to we, ale ta kże mię sień ser co wy i
mię śnie od de cho we. Mi ko łaj jest te raz w fa -
zie przej ścio wej, po wo li prze sta je cho dzić.
Nie prze sta je jed nak pły wać.

– Kie dy do wie dzia łam się o cho ro bie Mi -
ko ła ja, du żo czy ta łam na te mat re ha bi li ta -
cji i do wie dzia łam się, że pły wa nie jest
jed ną z naj lep szych rze czy, ja kie mo żna za -
ofe ro wać dziec ku cier pią ce mu na dys tro fię.
Wie dzia łam jed nak, że mu si tra fić na za ję -
cia do lu dzi, któ rzy wie dzą, czym jest je go
cho ro ba i jak po stę po wać z dzieć mi nią do -
tknię ty mi. O sto wa rzy sze niu do wie dzia łam

się przez In ter net – mó wi Wio la Gry gier -
czyk, ma ma Mi ko ła ja.

Mi ki tra fił na ba sen w wie ku 7 lat. Nie
utrzy my wał się wte dy na wo dzie, dziś pły -
wa zu peł nie sam i bar dzo to lu bi.

– Mi ko łaj ni gdy jesz cze nie po wie dział,
że nie chce iść na ba sen. Lu bi spać, ale w
nie dziel ne po ran ki chęt nie wsta je na za ję -
cia. Jest na wet w sta nie za ak cep to wać po -
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ran ny po śpiech, któ re go w in nych wa run -
kach nie zno si – opo wia da ma ma Mi kie go.

Pły wa nie po zwa la też Mi ko ła jo wi od no -
sić suk ce sy. Dwa ra zy już wy star to wał w
za wo dach pły wac kich dzie ci nie peł no -
spraw nych or ga ni zo wa nych na war szaw -
skiej Bia ło łę ce. Za pierw szym ra zem był
dru gi i był nie po cie szo ny, bo bar dzo chciał
zdo być pu char. Uparł się, że w na stęp nym
ro ku go zdo bę dzie.

– Bar dzo się ba łam, że mu się nie uda,
prze cież cho ro ba po stę pu je i że bar dzo to
prze ży je – mó wi ma ma Mi ko ła ja – ale się
uda ło, zdo był pu char – do da je dum na.

Ro dzi ce Mi kie go ma ją na dzie ję, że pa sja
do pły wa nia nie mi nie wraz z do ra sta niem,
bo to jed na z nie wie lu ak tyw no ści, ja ką bę -
dzie mógł wy ko ny wać do koń ca ży cia. I są -
dząc z ra do ści wpi sa nej na twa rzy
Mi ko ła ja, kie dy chło pak pły wa, nur ku je czy
ska cze do wo dy, nie trze ba się mar twić.
Wo da mu się nie znu dzi.

Ane ta – nur ko wa nie sta ło się pa sją
Jest an glist ką. Pra cu je w fir mie ję zy ko wej

ja ko lek tor, ale też ja ko me to dyk i szko le -
nio wiec. Bar dzo lu bi swo ją pra cę. Opo wia -
da o niej z wiel ką pa sją. Nie tyl ko an giel ski
jed nak wy wo łu je błysk w oku tej mło dej,

pięk nej ko bie ty. Jej dru gą pa sją jest nur ko -
wa nie. Do pod wod ne go świa ta tra fi ła przez
pły wa nie. Zaw sze lu bi ła ak tyw ność spor to -
wą, jed nak ze wzglę du na swo ją cho ro bę,
wro dzo ną łam li wość ko ści, mu sia ła uni kać
spor tów kon tak to wych i ta kich, w któ rych
ła two się prze wró cić. Pły wa nie by ło ide al -
ne. Na stu diach Ane ta bra ła na wet udział w
za wo dach pły wac kich. Dro ga do nur ko wa -

nia nie by ła jed nak wca le oczy wi sta.
– Ni gdy na wet przez myśl mi nie prze -

szło, że mo gła bym nur ko wać – opo wia da
Ane ta – to na wet nie by ło w sfe rze ma rzeń.

O tym, że jed nak pod wo dę tra fi ła za de -
cy do wał przy pa dek. Pod czas po by tu w
szpi ta lu po zna ła Jo an nę, jed ną z wo lon ta -
riu szek sto wa rzy sze nia To Ma Sens. Jo an na
opo wie dzia ła jej o nur ko wa niu osób nie peł -
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no spraw nych. Ane ta by ła jed nak scep tycz -
na. Cię żar sprzę tu i je go ilość wy da wa ły jej
się nie do po go dze nia z wła sną kru cho ścią.
Do pie ro po ko lej nym zbie gu oko licz no ści i
ko lej nych na mo wach zgło si ła się na kurs.

Na kur sie naj gor sze by ło pierw sze wej ście
do ba se nu w sprzę cie.

– Pa mię tam, jak sie dzia łam na brze gu i
mu sia łam mieć wiel kie prze ra że nie w
oczach, bo Ma riusz (szef szko le nia nur ko -

we go w sto wa rzy sze niu To Ma Sens) spy tał
mnie, czy wej dę. Po pro si łam o dwie mi nu -
ty, dał mi pół. I zo sta łam wrzu co na do wo -
dy. Tam wszyst kie lę ki mi nę ły. Oka za ło się,
że jest bez piecz nie, a sprzęt w wo dzie sta -
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je się na praw dę lek ki – wspo mi na Ane ta.
Po tym pierw szym mo men cie stre su nur -

ko wa nie przy szło Ane cie dość na tu ral nie.
By ły oczy wi ście pro ble my w pły wal no ścią
czy otwar ciem oczu pod wo dą, ale szyb ko
zo sta ły roz wią za ne. Znacz nie wa żniej sze
od po ko ny wa nia tych drob nych pro ble mów
oka za ło się spo tka nie z ludź mi.

– Od pierw sze go ba se nu ze Sto wa rzy sze -
niem To Ma Sens by łam za chwy co na zbio -
ro wi skiem lu dzi z pa sją – opo wia da Ane ta.

Nic dziw ne go więc, że da ła się tą pa sją
za ra zić. Nur ko wa nie nie skoń czy ło się na
kur sie ba se no wym. Ane ta skoń czy ła kurs w
Chor wa cji na obo zie or ga ni zo wa nym przez
za przy jaź nio ne Sto wa rzy sze nie Na uti ca. I
od te go cza su wró ci ła do Chor wa cji, by ła
dwu krot nie na sa fa ri w Egip cie, a w czerw -
cu wy bie ra się na Ku bę. Ane ta po ko cha ła
wiel ki błę kit z wza jem no ścią.

Syl wia Sa wic ka

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

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

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

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Ko rzy sta jąc z za pro sze nia Jar ka
Ku ra, po sta no wi łem nur ko wo od wie -
dzić po łu dnio wy re jon Fran cji, do -
kład nie oko li ce mia sta Gra mat.
Wy jazd ten miał po móc mi zro zu mieć
ostat nie wy pad ki w nur ko wa niu ja -
ski nio wym oraz przy bli żyć ja ski nie te -
go re jo nu.

Sam wy bór part ne ra też był prze my śla ny.
Nie wy obra żam so bie, by w tak po wa żnych
jak dla mnie nur ko wa niach by ła to oso ba z
przy pad ku. Choć te sło wa nie któ rym mo gą
wy dać się śmiesz ne, lu bię czuć pa ra sol bez -
pie czeń stwa na swo ich czte rech li te rach. Ja -
cek Ma rek był wy bo rem do sko na łym, ca ły
po byt tyl ko utwier dził mnie w tym prze ko -
na niu.

Jak to by wa we Fran cji, w mar cu po go da
jest ró żna i nie za wsze mo żna tra fić na tę
ide al ną. Jesz cze ty dzień przed na szym przy -
jaz dem fot ki oglą da ne na fa ce bo oku ku si ły

pięk ną wo dą i pro mie nia mi sło necz ny mi, a
gdy tyl ko do je cha li śmy, tu tej sze rze ki w po -

pło chu opusz cza ły swo je ko ry ta. Do tar cie
w nie dziel nych go dzi nach wcze sno po po łu -

Poznać jaskinie

wysokie wody Cele
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dnio wych tyl ko roz pa li ło w nas na dzie ję na
szyb kie go nu ra. Nie ste ty rze czy wi stość by -
ła nie ubła gal na, po ziom wo dy i prąd wy pły -
wa ją cy z Res sel mó wi ły tyl ko jed no –
mo że cie o mnie za po mnieć przez dwa ty -
go dnie. Te go dnia nie po zo sta ło nam nic in -
ne go niż po je chać na kwa te rę, roz lo ko wać
się i po rząd nie wy spać. Kon sul ta cje z Kur -
kiem po zwo li ły nam sku pić się na ja ski -
niach, w któ rych wy so ki po ziom wo dy jest
atu tem, a nie prze szko dą. Wy bór padł na
Font del Truf fe i tam w po nie dział ko wy po -
ra nek, peł ni ener gii, ru szy li śmy.

W nor mal nych wa run kach po go do wych
wo da przed ja ski nią two rzy je zior ko, a przy
do brych wia trach do dat kiem jest ma ły stru -
my czek prze ci na ją cy dro gę. W ten po nie -
dzia łek by ło ina czej – je zior ko peł ne męt nej
wo dy a dro gą prze le wa ły się set ki li trów
wo dy na mi nu tę.

Już wie dzie li śmy, że ła two nie bę dzie,
ale nie pod da je my się i wy po sa że ni w sa -
per kę uda je my się w nie zna ne. Tak, to by ło
mo je pierw sze nur ko wa nie w tej ja ski ni. By -
łem już we Fran cji co praw da dwa ra zy, ale
dwa ra zy kur so wo pod okiem Maj kie go. Mi -
chał tak za rzą dza cza sem na kur sie, że po
nim al bo pa dasz ze zmę cze nia, al bo czas

po wro tu nie po zwa la już wejść do wo dy.
Spraw dza my sprzęt, ga zy i ru sza my. Po
chwi li już ma my pierw sze pro ble my – me -

ga sil ny prąd oraz za pierw szym za ci skiem
brak mo żli wo ści dal szej pe ne tra cji, dru gi
za cisk miał prze świt na wy so kość 10 cm.

Jeziorko w Font del Truffe
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Po rę czów ka z li ny spe leo po mo gła trzy mać
się pew nie, a le wa rę ka za opa trzo na w sa -
per kę nie ugię cie drą ży ła wej ście do Truf fe.
Ma łe 30 mi nut i otwór był na ty le głę bo ki i
ob szer ny, że z po mo cą obu rąk w po zy cji
ra ka prze do sta łem się za dru gi za cisk. Moc -

no wie je, po my śla łem, nie prze sta jąc usu -
wać ka mie ni, by stwo rzyć lep sze wa run ki
do przej ścia dla mo je go part ne ra. Jac ko wi
od pa da ko pa nie, ale za to je go twin jest do -
dat ko wym ha mul cem na dru gą stro nę. Fi -
nal nie mo ja rę ka lą du je na je go se pa ra to rze

i roz wią zu je się pro blem, jest już przy mnie.
Pierw szy nu rek jest za wsze szcze gól ny, nie
znasz miej sca, sła ba wi docz ność, do te go
do cho dzi wal ka z prą dem, wszyst ko to po -
zwo li ło nam przy li mi cie ga zo wym do pły -
nąć tyl ko lub aż do 130 me tra. Za dru gim
ra zem jest znacz nie le piej, tra ci my mniej
cza su na przej ście prze wę że nia, choć przy
ta kim prą dzie za sięg nie zwa la z nóg i do -
cie ra my na 250 metr. Że by mak sy mal nie
wy ko rzy stać gaz, przy po wro cie roz ko pu je -
my wyj ście, by ko lej ne, ju trzej sze już wej -
ście by ło ła twiej sze.

Wto rek też na le ży do Truf fe, nie od pusz -
cza my. Desz czo wa po go da na ze wnątrz nie
psu je nam hu mo rów. Mi łym za sko cze niem
jest spo tka nie au ta na pol skich nu me rach,
co świad czy o tym, że ze spół nur ko wy jest
już w środ ku. Za gad kę roz wią zu je my we -
wnątrz, gdy mi ja my trzy oso bo wą gru pę Jac -
ka Ko ni kow skie go. (po zna ję go po re bie,
nie da lej jak ty dzień wcze śniej spo tka li śmy
się na Ho no rat ce).

Dzi siaj jest zde cy do wa nie mniej szy prąd,
więc ze spo ko jem mi ja my nasz wczo raj szy
250 metr, do cie ra my za dru gi sy fon, da lej
prze mie rza my su che par tie i już pły nie my
w trze cim. Fi nal nie do cie ra my za trze ci sy -

wypływ wody z Font de Truffe
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fon, gdzie tyl ko się wy nu rza my i ro bi my po -
wrót. Trze ci sy fon jest bar dzo cie ka wy, bo
na ma pach jest ozna czo ny dłu go ścią 85
me trów, na to miast na 85 jest jump w pra -
wo (pły nąc w kie run ku do we wnątrz), a
głów na po rę czów ka od bi ja w le wo i cią gnie
się jesz cze z do brych 20, 30 me trów.

Śro da. Ape tyt ro śnie, więc plan dzia ła nia
się po wta rza, z tym że roz bie ra my się za trze -
cim sy fo nem i w su chych par tiach pró bu je -
my do trzeć do czwar te go sy fo nu oraz ro bi my
kli ka cie ka wych fo tek. W su chych par tiach
prze wo dzi Ja cek i do cie ra do miej sca, w któ -
rym – jak twier dzi – da lej chy ba nie mo żna
iść. Po tym oświad cze niu utwier dzam się w
prze ko na niu, że mo że fak tycz nie to od bi cie
na 85 me trze to dro ga do czwar te go sy fo nu.
Na po wro cie pró bu ję tam wejść, ale prąd jest
tak sil ny, że nie ma szans na wet w za pie racz -
kę. Ca ły nu rek trwał po nad 180 mi nut.

Śro da koń czy się na wie czor nym sta wia -
niu zna ków za py ta nia. Nie da je mi spo ko ju
su cha par tia za trze cim sy fo nem, tym bar -
dziej że pa mię tam du żą szpu lę z po rę czów -
ką ze sno po wią zał ki na pół ce w su chej
czę ści. Dłu ga na ra da z Jac kiem po zwa la
po szu kać kom pro mi su – w czwar tek raz
jesz cze ata ku je my Truf fe.

niezbędne wyposażenie nurka

przelewanie się wody z III do II syfonu Font de Truffe
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Czwart ko wy plan to po wtór ka ze śro dy,
ale są plu sy: mniej szy prąd, wi docz ność na
lep szym po zio mie i zde cy do wa nie mniej
wo dy prze le wa się z trze cie go do dru gie go
sy fo nu. Do cie ra my za trze ci sy fon, szyb kie
zrzu ce nie sprzę tu, uprzę ży i ru sza my da lej.
Na po cząt ku ob szer nie, póź niej tro chę cia -

wyjście z III syfonu w Font del Truffe 

poręczówka rodem z pola za trzecim syfonem Font de Truffe
suche partie pomiędzy III a IV syfonem
w Font del Truffe
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śniej je den za kręt w pra wo, je zior ko, za kręt
w le wo, prze wę że nie, Jac ka ulu bio ny ko ry -
tarz z na cie ka mi, dro ga na ko la nach i do -
cie ra my po kil ku dzie się ciu me trach do
po rę czów ki i li ny spe leo.

Hu ra! Uda ło się osią gnąć czwar ty sy fon,
któ ry jest po ło żo ny po ni żej 2 od spą gu su -
chej czę ści. Tu taj na sza wę drów ka się koń -
czy, nie ste ty przy tej kon fi gu ra cji
sprzę to wej – Jac ka twin – dro ga do tar cia do
czwar te go sy fo nu by ła by kosz ma rem i do -
dat ko wo obar czo na du żym ry zy kiem. Nie
zna my jesz cze czwar te go sy fo nu, więc le -
piej nie pchać się w je go ob szar w sprzę cie
na ple cach. Wró ci my tu taj, ale tyl ko i wy -
łącz nie w ze sta wie si de mo unt. Czas ca łe go
nur ko wa nia 210 mi nut.

Pią tek to czas na zmia ny, tym ra zem wy -
bór pa da na mo ją kur so wą ja ski nię – pa mię -
tam po wrót w czar nej ma sce. Po ra na
So ur ce de Lan de no use, gdzie już na wstę -
pie wi dać, że ła two nie bę dzie. De po zy ty
do je zior ka i ru sza my, w tej sła bej wi docz -
no ści do cie ra my na 500 metr. Ja ski nia nie
roz piesz cza, ale stan i wy ko na nie po rę czó -
wek mo żna po dzi wiać. Na praw dę ktoś wło -
żył w to du żo pra cy. Dru gie nur ko wa nie też
wy ko nu je my tu taj, z tym że Ja cek zmie nia

w drodze pio 4 syfon nie zawsze korytarze są obszerne Font del Truffe

w drodze po IV syfon Font del Truffe
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kon fi gu ra cję na tę „wła ści wą”, by przy go to -
wać się do ju trzej sze go spo tka nia z Mar che
Pied. Koń czy my tu taj na szą za ba wę, bo
pew nie na dej dą i na nią lep sze cza sy, jak
wo dy opad ną. Lan de no use to bar dzo pięk -
na i ma low ni cza ja ski nia z pię tra mi.

So bo ta to już mo ja dru ga uko cha na –
Mar che Pied. Pierw szy nu rek bez de po zy -
tu, tak by Ja cek mógł się za zna jo mić z za ci -
skiem i prze ła mać pierw sze lo dy.
Do cie ra my do 300 me tra i ro bi my po wrót.

Dru gi cią gnie my już z de po zy tem, by do -

trzeć do pierw sze go sy fo nu i po znać su che
par tie. Śmiać mi się chcia ło, bo Ja cek pro -
wa dził to nur ko wa nie, a ja wra ca łem ja ko
pierw szy. Czas ja ki za pi sa łem na ta blicz ce
zo bra zu je prąd we wnątrz ja ski ni. Po wrót z
500 na 300 metr w pięć mi nut. Zaw ra ca my

IV syfon Font del Truffe
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w 48 mi nu cie – ca łość nur ko wa nia trwa 83
mi nu ty.

Nie dzie la to atak na dru gi sy fon w Mar -
che Pied, do cie ra my do 750 me tra, gdzie
de po zyt star czył do 300 me tra. Czas nur ko -
wa nia 140 mi nut. To ma low ni cza ja ski nia
z ry ba mi we wnątrz. Za gad ką jest od dy chal -
ność za pierw szym sy fo nem, w opi sach jest
ostrze że nie – złe po wie trze. Tak czy ina czej
nie by ło cza su na ba da nie spra wy i po sta no -
wi li śmy uwie rzyć w opis. Jed nak z mo ich
ob ser wa cji wy ni ka, że po ko ny wa nie su -
chych par tii z au to ma tem w ustach nie na -
le ży do naj ła twiej szych. Pa mię tam
do kład nie, bo dla Jac ka to by ła chy ba dro -
ga krzy żo wa, for so wał ją dziel nie, w mil -
cze niu, na ko la nach.

Font del Truf fe ko cham za to, że przy po -
mi na mi mo ją pol ską Ka spro wą, to ist ne po -
le ćwi czeb ne, na któ rym mo żna kształ to-
wać te moc ne, po trzeb ne tu taj ce chy. Je -
stem nią za fa scy no wa ny, w jej wnę trzu czu -
ję się jak w do mu a jej atu tem jest
tem pe ra tu ra, któ ra wprost roz piesz cza.

Mar che Pied ku si mnie swo ją ta jem ni czo -
ścią w dru gim sy fo nie. Jej wą skie ko ry ta rze,
na gle ogrom ne sa le, mno gość za krę-  tów,
zwięk sza ją ca się głę bo kość po cią ga mnie do

wysokie wody Source de Landenouse

koniec I syfonu w Marche Pied
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gra nic. Jesz cze ka wa łek, jesz cze je den za kręt
…. Obie ca łem jej na po wro cie, Mar che nie -
ba wem wró cę do Cie bie. Znam już kil ka ka -
my ków na jej spon gu, roz po zna ję gli nia stą

dro gę, ze rwa ny strop itd… (mo je oso bi ste
punk ty od nie sie nia). Co praw da nie zna my
się dłu go, ale my ślę, że ona jest go to wa, by
po ka zać mi coś wię cej.

Czy po tych nur ko wa niach mo żna po wie -
dzieć, że znam Font del Truf fe i Mar che Pied,
nic bar dziej błęd ne go. Znam już kil ka
miejsc, któ re sta no wią dla mnie od wo ła nie

Jacek oddychający dzielnie w I syfonie w Marche Pied
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w te re nie, ko ja rzę gdzie się znaj du ję, ale
wie dza ta jest na ty le ma ła, że nie od wa żył -
bym się jej prze ka zy wać da lej. My ślę, że
przy mo im 100 nur ko wa niu w tych ja ski -
niach bę dę go to wy, by ko goś do nich za -
brać.

Pi szę to ce lo wo, by dać do zro zu mie nia,
co ozna cza po ję cie zro zu mieć Ja ski nię.

Po znać ją, za przy jaź nić się z nią, nie tyl -
ko ją prze pły nąć. Z mo je go punk tu wi dze -
nia, trze ba znać ją, jak przy sło wio wą
wła sną kie szeń, a ca łe oto cze nie ma być dla

nas ma pą to po gra ficz ną, gdzie w da nej
chwi li je ste śmy, ile me trów od otwo ru. Ni -
gdy nie ma my pew no ści, co się wy da rzy, a
w chwi lach kry tycz nych trze ba po dej mo -
wać szyb kie dzia ła nia. Gdy bym sta nął te raz
w ro li in struk to ra nur ko wa nia ja ski nio we go

750 metr w Marche Pied
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(w koń cu mam ze 100 nur ko wań), to strza -
łem w ko la no by ło by pro wa dze nie w nich
kur su. Ro bie nie go w miej scu, w któ rym ni -
gdy wcze śniej nie by łem, ta ki po mysł na wet
nie prze cho dzi mi przez gło wę. Nie po wa -
żnym by ło by pro wa dze nie kur san ta z ta ką
wie dzą, ja ką już po sia dam, a w koń cu ja -
kieś pod sta wy zbu do wa łem.

Co miał bym po wie dzieć kur san to wi, ja ką
baj kę bym mu siał mu sprze dać, by uwie rzył
i wszedł pierw szy?

Czy zna jo mość pla nu gra ficz ne go jest
wy star cza ją cym ar gu men tem, by pu ścić w
głąb zie lo ną oso bę?

Czy jed no nur ko wa nie w da nym miej scu
upo wa żnia do pro wa dze nia w nich szko leń?

W mo im od czu ciu ta wie dza nic nie zna -
czy, a wręcz mo że tyl ko do pro wa dzić do
tra gicz ne go w skut kach wy pad ku. Mo że
wła śnie dla te go w nie któ rych przy pad kach
kur sant był, jak „mię so ar mat nie”, pusz cza -
ny przo dem, by wy czuć te ren, w koń cu on
już za pła cił so wi cie za kurs.

A co bę dzie jak zgi nie? Zgi nie to zgi nie,
to dla nie któ rych mar nych pseu do in struk to -
rów żad na stra ta.

ma riusz mlin ke si de mo unt
Trojanowa towarzyszka naszych nurkowań 
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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

Magazyn Nuras.info (wersja
elektroniczna) poszukuje auto-
rów artykułów. Jeżeli znasz się
na fotografii podwodnej, nurko-
waniu, sprzęcie nurkowym, szko-
leniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do
nas. Twój artykuł może być opu-
blikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za
to oferujemy Ci jednak promo-
cję w renomowanym magazy-
nie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontakto-
wych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod ad-
resem http://nuras.info/?wysyla-
nie-artykulow,8.

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

https://www.olympus.pl/site/pl/c/cameras/
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Jed na z pod sta wo wych za sad bez -
pie czeń stwa w nur ko wa niu mó wi, iż
nie na le ży nur ko wać „na si łę”. Je śli
wa run ki na nur ko wi sku oraz po ziom
trud no ści płe two nur ko wa nia prze kra -
cza ją na sze umie jęt no ści i mo żli wo -
ści sprzę to we, we dług do brej prak ty ki
nur ko wej po win no się wte dy zre zy -
gno wać z wej ścia do wo dy i po zo -
stać na brze gu. 

W rze czy wi sto ści wy glą da to nie ste ty nie -
co ina czej. Nie jed no krot nie zda rza ją się
przy pad ki, gdy płe two nur ko wie de cy du ją się
na wy ko na nie da ne go nur ko wa nia po mi mo
złych wa run ków at mos fe rycz nych lub te re -
no wych, bra ku ase ku ra cji z brze gu, nie kom -
plet ne go czy nie spraw ne go sprzę tu oraz
fak tu, że da ne nur ko wa nie jest jak na ich
umie jęt no ści sta now czo za głę bo kie lub za
dłu gie. Na le ży z ca łą pew no ścią stwier dzić,
że ta kie po stę po wa nie jest nie wła ści we. Ale
czy mo żna też po wie dzieć, że jest nie zro zu -
mia łe? Czy w pew nych przy pad kach mo żna

po zwo lić so bie na ry zy ko, czy też bez kom -
pro mi so wo trzy mać się ist nie ją cych re guł i
za sad bez pie czeń stwa? Cóż, od po wiedź na
to py ta nie nie bę dzie ła twa, a już z pew no -
ścią nie bę dzie jed no znacz na, zwłasz cza w
przy pad ku tak kon tro wer syj ne go te ma tu.
Spró buj my jed nak przyj rzeć się te mu pro ble -
mo wi bli żej i roz pa trzyć te mat z dwóch
prze ciw staw nych punk tów wi dze nia.

Jed na z ra dy kal nie skraj nych kon cep cji
mó wi, że płe two nu rek nie mo że so bie po -
zwo lić na ist nie nie choć by naj mniej sze go
ry zy ka wy stą pie nia nie bez pie czeń stwa pod -
czas płe two nur ko wa nia. Ry zy ko to po win -
no być tak ma łe, że prak tycz nie rów ne ze ru.
W teo rii wy glą da to bar dzo pięk nie, jed nak
w prak ty ce jest nie mo żli we do zre ali zo wa -
nia. Z de fi ni cji, już sa mo zej ście pod wo dę,
a więc do miej sca, któ re nie jest na tu ral nym
śro do wi skiem czło wie ka, zwięk sza ry zy ko
utra ty ży cia, co prze czy fun da men tal nym
pod sta wom kon cep cji cał ko wi te go bez pie -
czeń stwa. Z tej pu łap ki mo żna jed nak
wyjść, two rząc mo del pro gno zo wa nia ry zy -

ka. Ka żdy mo del mu si oczy wi ście po sia dać
stan, czy też sy tu ację ide al ną. W sy tu acji tej
płe two nu rek:

– znaj du je się w ide al nie czy stej wo dzie
(o przej rzy sto ści rów niej przej rzy sto ści po -
wie trza), bez fa lo wa nia i ja kich kol wiek
obiek tów pły wa ją cych po po wierzch ni;

– prze by wa na głę bo ko ści umo żli wia ją -
cej mu wyj ście na po wierzch nię na bez de -
chu o wła snych si łach;

– jest wy po sa żo ny w 100% spraw ny, nie -
zu ży ty oraz skom ple to wa ny sprzęt;

– po sia da peł ny za pas czyn ni ka od de -
cho we go;

– jest w peł ni wy po czę ty, zdro wy i znaj -
du je się w bar dzo do brej kon dy cji psy cho -
fi zycz nej;

– zna do sko na le ukształ to wa nie dna,
punk ty cha rak te ry stycz ne, wy stę pu ją cą tam
ro ślin ność oraz po ło że nie, wy mia ry i kształt
wszyst kich obiek tów znaj du ją cych się pod
wo dą.

Na brze gu zaś:
– pa nu ją ide al ne wa run ki me te oro lo gicz -

Nurkować czy nie nurkować?
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ne (dzień, brak wia tru i za chmu rze nia, wa -
run ki stan dar do we (25oC, 1013 hPa);

– znaj du je się ba za nur ko wa lub ase ku ra -
cja wy po sa żo na w spraw ny i kom plet ny
sprzęt ra tow ni czy;

– dro gi do jaz do we do nur ko wi ska są do -

brze ozna czo ne, utwar dzo ne i od po wied -
nio sze ro kie.

Sy tu ację jak opi sa ną po wy żej na le ży
przy jąć za wyj ścio wą, czy li ta ką, w któ rej
war tość ry zy ka jest rów na ze ru. Ja ka kol wiek
zmia na pa ra me trów mo de lu nie sie więc za

so bą ta kże zmia nę ry zy ka. Przy kła do wo,
wraz z upły wem cza su pod wo dą war tość
ry zy ka zwięk sza się z uwa gi na zmniej sza -
ją cy się za pas czyn ni ka od de cho we go.
Wiel kość ry zy ka mo żna rów nież utrzy my -
wać na sta łym po zio mie, np. po przez

Przy kład dzia ła nia mo de lu pro gno zo wa nia, ina czej bę dzie się oce niać ry zy ko pod czas płe two nur ko wa nia na je zio rze Hań cza, gdzie znaj du ją się wy ty czo ne dro gi
do jaz do we, w po rze let niej…
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zmniej sza nie głę bo ko ści nur ko wa nia wraz
z uby wa niem czyn ni ka od de cho we go, co
jest po pro stu zwy kłym wy nu rza niem się.
Oczy wi ście oba przy kła dy są bar dzo po -
wierz chow ne, do ty czą je dy nie dwóch z
wy mie nio nych wy żej pa ra me trów, a ich je -

dy nym ce lem jest po ka za nie za ło że nia, na
pod sta wie któ re go dzia ła po wy ższy mo del.

Przy ję cie ta kie go roz wią za nia po zwa la
na stwo rze nie so bie pew ne go punk tu od -
nie sie nia i po moc w pod ję ciu de cy zji – czy
na le ży wcho dzić w da nej sy tu acji do wo dy,

czy też nie. Nie wąt pli wy mi za le ta mi mo de -
lu pro gno zo wa nia ry zy ka są je go ela stycz -
ność i mo żli wość okre śle nia do kład nych
pa ra me trów wyj ścio wych. Ela stycz ność ta
po le ga na wpro wa dze niu, w ra zie ko niecz -
no ści, do wol nej, do dat ko wej licz by za ło żeń

…a ina czej zi mą, gdy te sa me dro gi, w przy pad ku du żych opa dów śnie gu, są kom plet nie nie prze jezd ne dla sa mo cho dów
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(np. po zio mu wy szko le nia płe two nur ka) do
sy tu acji ide al nej, acz kol wiek te, któ re zo sta -
ły opi sa ne po wy żej po win ny sta no wić nie -
zbęd ne mi ni mum. Z ko lei do kład ne
okre śle nie pa ra me trów wyj ścio wych jest
mo żli we z ra cji te go, że więk szość z nich
jest mie rzal na i de fi nio wa na przez licz by,
jak np. fa lo wa nie (w stop niach) czy ci śnie -
nie wyj ścio we w bu tli (w ba rach lub psi), a
część mo że być wy zna czo na do świad czal -
nie, jak np. głę bo kość, z któ rej płe two nu rek
da ra dę wy nu rzyć się na bez de chu. Wra ca -
jąc więc do głów ne go za ło że nia kon cep cji
bez pie czeń stwa, sto su jąc mo del pro gno zo -
wa nia ry zy ka mo żna wy od ręb nić sy tu acje,
w któ rych pla no wa ne nur ko wa nie bę dzie
bez piecz ne i do pusz czal ne i ta kie, w któ -
rych ab so lut nie nie na le ży wcho dzić do
wo dy.

Zu peł nie od mien ną kon cep cją jest z ko -
lei twier dze nie, że roz wo ju umie jęt no ści
nur ko wych mo żna do ko ny wać je dy nie po -
przez płe two nur ko wa nie w co raz trud niej -
szych wa run kach, sta wia jąc so bie ca ły czas
no we wy zwa nia. Za słusz no ścią ta kie go po -
dej ścia mo że prze ma wiać fakt, że tak na -
praw dę sta no wi ono pod sta wo wy
fun da ment więk szo ści kur sów płe two nur ko -

wych, w któ rych to kur sant zdo by wa do -
świad cze nie nur ku jąc ko lej no na co raz
więk sze głę bo ko ści. Rów nież eks plo ra cja
nie zna nych lub dzie wi czych zbior ni ków
wod nych, ka mie nio ło mów, ja skiń czy in -
nych miejsc znaj du ją cych się pod wo dą
nie sie za so bą du żo więk sze ry zy ko nie bez -
pie czeń stwa niż pod czas nur ko wa nia w
zba da nym już akwe nie. Jed nak to wła śnie
ta kie nur ko wa nia po zwa la ją na od kry wa nie
no wych miejsc do upra wia nia te go spor tu i
po więk sza nia wie dzy o pod wod nym świe -
cie. Ka żde nur ko wi sko, na wet tak uczęsz -
cza ne jak Za krzó wek czy Ko par ki, po sia da
te swo je pierw sze, dzie wi cze, nur ko wa nie
w nie zna ne. Tak więc w tym po dej ściu zde -
cy do wa nie sta wia ny jest na cisk na zej ście
pod wo dę, po mi mo wszel kich po ja wia ją -
cych się trud no ści czy prze szkód. Mo żna
wręcz to na zwać „nur ko wa niem za wszel ką
ce nę”, gdzie ka żdy po ja wia ją cy się pro -
blem, nie prze wi dzia ne zda rze nie czy trud -
ne wa run ki nur ko we są dla płe two nur ka
swo istym wy zwa niem, spraw dzia nem je go
umie jęt no ści i oka zją do ich roz wo ju. Przy -
kła dów nie trze ba szu kać da le ko. Wy star -
czy, aby ka żdy z płe two nur ków się gnął do
pa mię ci, a z pew no ścią przy po mni so bie

sy tu ację, o któ rej sły szał lub sam był jej
świad kiem, a któ ra ide al nie pa su je do opi -
sa nych po wy żej. Na le ży mieć jed nak na
uwa dze fakt, że ta kie dzia ła nia są uza sad -
nio ne je dy nie wte dy, gdy ich uczest ni cy
wy cią ga ją z nich od po wied nie wnio ski i
wdra ża ją je w przy szło ści w ży cie. W prze -
ciw nym wy pad ku, ta kie po stę po wa nie nie
ma naj mniej sze go sen su, a pro wa dzi je dy -
nie do nie po trzeb ne go na ra ża nia wła sne go
ży cia oraz, co gor sza, ży cia swo ich part ne -
rów nur ko wych.

Nie mo żna rów nież za po mnieć o jesz cze
jed nym istot nym pro ble mie wpły wa ją cym
na sto pień ry zy ka pod czas płe two nur ko wa -
nia, a mia no wi cie o czyn ni ku lo so wym.
Nie prze wi dzia ne zda rze nia to wa rzy szą
czło wie ko wi przez ca łe je go ży cie, lo gicz -
ne jest więc, że wy stę pu ją i w płe two nur ko -
wa niu. Co jed nak, je śli ta ka sy tu acja
po wa żnie utrud ni lub wręcz unie mo żli wi
wy ko na nie za pla no wa ne go nur ko wa nia?
Przy kła dów mo że być bar dzo wie le: nie do -
krę co na bu tla, z któ rej uszła część czyn ni -
ka od de cho we go, na gła nie dy spo zy cja
part ne ra, pro ble my z wy rów na niem ci śnie -
nia już po zej ściu pod wo dę czy nie spo -
dzie wa na zmia na po go dy to tyl ko nie któ re
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z pro ble mów, któ re mo gą uczy nić nur ko -
wa nie nie bez piecz nym, je śli zde cy du je my
się mi mo wszyst ko zejść pod wo dę.

Nie jed no krot nie, po mi mo ewi dent ne go
nie bez pie czeń stwa, pra gnie nie wy ko na nia

nur ko wa nia, wzmoc nio ne do dat ko wo dłu -
gą dro gą na nur ko wi sko, po nie sio ny mi
kosz ta mi czy po pro stu wy jąt ko wą oka zją
na za nur ko wa nie w da nym akwe nie oka zu -
je się sil niej sze. Nie ste ty bo lą ce ser ce płe -

two nur ka nie jest do brym do rad cą, przez co
nie jed no krot nie pod po wia da dro gę, któ ra
być mo że jest wy god na i cie ka wa, lecz z
pew no ścią nie jest bez piecz na.

Co więc zro bić, gdy sta nie się przed ta -

Z pra wej słoń ce, z le wej deszcz. W ta kiej sy tu acji na le ży oce nić, czy na gła zmia na wa run ków po go do wych w cza sie płe two nur ko wa nia
nie bę dzie dla nas zbyt nie bez piecz na
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kim dy le ma tem? Nur ko wać czy nie nur ko -
wać, oto jest py ta nie... Ja ką kon cep cję wy -
brać? Bez pie czeń stwo po nad wszel ką mia rę
czy nur ko wa nie mi mo ewi dent ne go ry zy ka?
I co, je śli to nie my, a zło śli wy los spra wia,
że da ne płe two nur ko wa nie mo że oka zać
się dla nas zbyt trud ne czy nie bez piecz ne?

Z pew no ścią nie na le ży wy bie rać tyl ko
jed nej ze skraj nych opcji opi sa nych po wy -
żej i bez wa run ko wo się jej trzy mać. Ta kie
po stę po wa nie pro wa dzi do nie po trzeb ne go
na ra ża nia ży cia wła sne go i in nych lub zbyt -
nie go ogra ni cza nia się w wy jaz dach nur ko -
wych, a w kon se kwen cji fru stra cji, zra że nia
się do płe two nur ko wa nia i stra chu przed
wo dą. Ide al nym roz wią za niem jest tu taj
stwo rze nie so bie zło te go środ ka, w któ rym
sta wia się so bie wy zwa nia i wy ko nu je trud -
ne nur ko wa nia, ale bez zbęd ne go na ra ża -
nia się na nie po trzeb ne nie bez pie czeń stwo.

Je śli nur ku je się w więk szej gru pie przy ja -
ciół czy zna jo mych war to, aby gru pa ta mia -
ła swo je go men to ra. Oso bę, któ ra po sia da
naj więk sze do świad cze nie płe two nur ko we,
a do dat ko wo jest lu bia na i sza no wa na przez
in nych. Wa żne jest też, aby ta ki ktoś miał
spo koj ny i sil ny cha rak ter oraz my ślał w spo -
sób doj rza ły. Oso ba ta ka, w mo men tach

nie zde cy do wa nia, po tra fi ła by wpły nąć na
gru pę i pod jąć de cy zję o wy ko na niu nur ko -
wa nia lub je go od wo ła niu, kie dy zda nia są
po dzie lo ne. Sil ny cha rak ter po zwo li jej rów -
nież prze ciw sta wić się in nym płe two nur -
kom, je śli uzna, że wy ko na nie nur ko wa nia
w da nych wa run kach jest nie bez piecz ne
czy zbyt trud ne dla nie któ rych jej człon ków,
po mi mo że część gru py uwa ża ina czej.
Oczy wi ście wsze la kie de cy zje naj le piej po -
dej mo wać na dro dze dys ku sji, jed nak to
wła śnie zda nie men to ra po win no być de cy -
du ją ce lub wpły wać na zda nie in nych osób.
Do świad czo ny przy wód ca po tra fi od po -
wied nio la wi ro wać po mię dzy kon cep cja mi
bez pie czeń stwa oraz ry zy ka i de cy do wać,
ku któ rej skło nić się bar dziej w da nych oko -
licz no ściach. 

W za le żno ści od wy stę pu ją cej sy tu acji i
przy ję te go punk tu wi dze nia mo że on zde -
cy do wać, czy ca ła gru pa wcho dzi do wo dy
czy nie, lub je śli nur ko wa nie jest zbyt trud -
ne tyl ko dla czę ści osób, mo że po dzie lić ją
na kil ka mniej szych ze spo łów, któ re wy ko -
na ją nur ko wa nia wła ści we dla ich po zio mu
do świad cze nia i umie jęt no ści. Po sia da nie
do bre go men to ra w gru pie płe two nur ków
da je bar dzo wiel kie ko rzy ści wszyst kim jej

człon kom i w zna czą cy spo sób zwięk sza
bez pie czeń stwo ca łej gru py za rów no pod
wo dą, jak i na lą dzie.

Z pew ną ana lo gią w sto sun ku do gru py
ma się do czy nie nia rów nież w przy pad ku
nur ko wa nia w pa rach, z tą ró żni cą, że nie
ist nie je tu po stać men to ra czy przy wód cy,
a je dy nie dwie rów ne so bie oso by. W ta kiej
sy tu acji naj wa żniej sze jest wza jem ne zro -
zu mie nie i wła ści wy part ner nur ko wy. Płe -
two nur ko wa nie czę sto z tą sa mą oso bą
umo żli wia lep sze po zna nie na wza jem sie -
bie, swe go cha rak te ru oraz umie jęt no ści.
Two rzy swo istą więź, któ ra nie jest za bar -
wio na żad ny mi ne ga tyw ny mi emo cja mi,
jak strach przed bra kiem ak cep ta cji czy
chęć za im po no wa nia dru giej oso bie. 

W kon se kwen cji po zwa la to na wła ści wy
osąd sy tu acji nad i pod wo dą oraz wspól ne
wy pra co wa nie kon cep cji o tym czy nur ko -
wać, czy nie. Obu stron ne pod ję cie de cy zji
i wza jem ne zro zu mie nie, wa żne zwłasz cza
w przy pad kach, gdy to part ner nur ko wy lub
je go na gła nie dy spo zy cja jest przy czy ną za -
nie cha nia zej ścia pod wo dę, po zwa la w
zna czą cy spo sób zwięk szyć bez pie czeń -
stwo obu płe two nur ków oraz szyb ciej zdo -
by wać do świad cze nie ma jąc świa do mość,
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na wet pod czas trud nych nur ko wań, że pły -
nie się z oso bą doj rza łą i opa no wa ną, któ ra
nie za wa ha się udzie lić po mo cy w trud nej
sy tu acji. Je śli na to miast czę sto zmie nia się
part ne rów nur ko wych, war to w przy pad ku
spor nych sy tu acji za sto so wać więk szy kon -
ser wa tyzm bez pie czeń stwa i nie wy ko ny -
wać nur ko wa nia, na któ re nor mal nie
zde cy do wa li by śmy się z do świad czo nym i
zna nym nam part ne rem. Ca ły czas na le ży
pa mię tać o tym, że to na To bie – i na ni kim
wię cej – le ży od po wie dzial ność za ży cie
wła sne oraz part ne ra i fakt ten na le ży bez -
względ nie sta wiać na pierw szym miej scu
pod czas po dej mo wa nia de cy zji o zej ściu
pod wo dę. 

War to wy ra biać w so bie wstrze mięź li -
wość i umie jęt no ści lo gicz ne go my śle nia
oraz trzeź wej oce ny sy tu acji, gdyż prę dzej
czy póź niej ka żdy sta je przed dy le ma tem –
nur ko wać czy nie nur ko wać, a ce na pod ję -
cia złej de cy zji mo że być bar dzo wy so ka i
by naj mniej nie cho dzi tu o złe wspo mnie -
nia z wy jaz du.

Da niel Po pław ski

fot.: autor 

d.po plaw ski 89@gma il.com

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://www.hydrozagadka.pl
http://www.mlinke.eu


http://www.aquatravel.eu
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Mia łam ostat nio oka zję roz ma wiać
z wie lo ma do świad czo ny mi nur ka mi.
Miej sca ja kie wi dzieli i przy go dy, ja -
kie prze żyli wy da ją się ba jecz ne!
Wie lu z nich ukoń czy ło mnó stwo
kur sów, zo stali in struk to ra mi lub pły -
wa ją tu ry stycz nie. Wciąż jed nak za -
sta na wia łam się, jak oni za czy na li.
Prze cież wszyst ko mu si mieć gdzieś
swój po czą tek. 

Tak jak ma ra toń czyk sta wia pierw sze
kro ki na bie żni, tak nu rek bie rze swój
pierw szy od dech pod wo dą. Szcze rze mó -
wiąc, jest to uczu cie, któ re go nie da się
przy rów nać do żad ne go in ne go. Uczu cie,
ja kie go mia łam szczę ście za sma ko wać roz -
po czy na jąc kurs Scu ba Di ver w or ga ni za cji
CE DIP SPIN.

Za czę ło się nie po zor nie – od ma rze nia,
z po cząt ku nie re al ne go do zre ali zo wa nia.
Nie prze zna czo ne go dla mnie. Jed nak już
rok póź niej sta łam na brze gu strzy żow skie -
go ba se nu, ubie ra jąc się w pian kę. In struk -

tor ka wpro wa dza ła mnie w prze bieg pierw -
szych za jęć. Do kład nie tłu ma czy ła, na
czym bę dą po le ga ły wy ko ny wa ne pod wo -
dą ćwi cze nia. Z ca łych sił sta ra łam się sku -
pić na jej wy kła dzie. Ilość sprzę tu, któ ry

mu sia łam opa no wać wy da wa ła mi się nie -
skoń czo na. Eks cy ta cja bra ła gó rę nad resz -
tą kłę bią cych się we mnie emo cji.

Nim się obej rza łam, uno si łam się już na
wo dzie. Stres na ra stał z ka żdą chwi lą. Jesz -

Pierwsze nurkowanie, czyli podwodny T-Rex
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cze kil ka mi nut te mu kar mi łam się prze ko -
na niem, że na le żę do od wa żnej czę ści po -

pu la cji. Tu taj nie ma miej sca na uda wa nie.
Nur ko wa nie ob na ża ze wszel kich ma sek.
In struk tor ka upew ni ła się, czy wszyst ko w
po rząd ku i za czę ły śmy się po wo li za nu -
rzać. Wszyst kie zmy sły krzy cza ły, że prze -
cież nie da się od dy chać pod wo dą.
Wal czy łam z ni mi przez kil ka se kund, mo -
że dłu żej. Tam czas pły nie ina czej. W koń -
cu się od wa ży łam! Mo ja re ak cja na to no we
do świad cze nie wi docz nie roz ba wi ła Ka ję.
Od dech jest tak na tu ral ny, że za po mi na się
o nim na co dzień. Jed no cze śnie tak istot -
ny, że ka żdy ko lej ny wdech trak to wa łam z
wdzięcz no ścią. Zau wa ży łam, że ca ła drżę.
Po trze bo wa łam chwi li na za adap to wa nie
się do no wej sy tu acji.

Wy ko ny wa łam po ko lei wszyst kie de -
mon stro wa ne wcze śniej ćwi cze nia. Na lą -
dzie wy da wa ły się one śmiesz nie pro ste.
Do pie ro klę cząc na dnie ba se nu zro zu mia -
łam, jak wa żne są w pod wod nej rze czy wi -
sto ści. Na wet tak bła ha umie jęt ność, jak
od szu ka nie au to ma tu ma ko lo sal ne zna cze -
nie. Nie wspo mi na jąc o kon tro lo wa niu ilo -
ści po wie trza w bu tli. Tra fił mi się
ma no metr po łą czo ny z głę bo ko ścio mie -
rzem. Pa ni ka ja ką po czu łam wi dząc, że
wska zów ka urzą dze nia po ka zu je war tość 0

by ła wszech ogar nia ją ca. W do dat ku nie
mia łam po ję cia, jak za mi gać to in struk tor -
ce. Wstrzy ma łam od dech, na pa wa jąc się
tym ostat nim i sta ra łam się przy naj mniej
uda wać opa no wa nie. Strach mia łam wy pi -
sa ny na twa rzy. Wy czy ta ła to z mo ich oczu.
By łam za le d wie dwa me try pod wo dą, ale
na wet to nie po cie sza ło. Ka ja po pu ka ła się
kpią co w czo ło, po tem wska za ła na tar czę
głę bo ko ścio mie rza, jak by chcia ła po wie -
dzieć: „patrz, głup ta sie! fak tycz nie ze ro!”…
Cu dow ne uczu cie ulgi i świe że go po wie -
trza w płu cach.

Z upły wem cza su oswa ja łam się z wo dą,
ze sprzę tem i z wła snym cia łem. Nie udol -
nie pró bo wa łam osią gnąć neu tral ną pły wal -
ność, o któ rej ty le wcze śniej czy ta łam. Co
mo że być trud ne go w pły nię ciu przed sie -
bie? Teo ria wy da je się pro sta, do mo men tu
kon fron ta cji z prak ty ką. Z pod kur czo ny mi
rę ka mi i sto pa mi su ną cy mi po dnie ba se nu
wy glą da łam jak Ty ran no sau rus Rex! Mam
na dzie ję, że z ka żdym ko lej nym za nu rze -
niem bę dzie co raz le piej. W koń cu od cze -
goś prze cież trze ba za cząć!

Wio let ta Le d wo żyw

w.le d wo zyw@gma il.com
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Ósma edy cja Tar gów Nur ko wych
Pod wod na Przy go da już nie ste ty za
na mi. Trzy dni pierw sze go mar co we go
week en du, po ca ło rocz nym ocze ki wa -
niu, mi nę ły nie praw do po dob nie szyb ko.
Z pew no ścią to efekt oszała mia ją cej
ilo ści sto isk peł nych nur ko wych cie ka -
wo stek, sprzę tu, pro mo-   cji, kon kur -
sów, wy kła dów i fil mów, a przede
wszyst kim licz nej pod wod nej bra ci,
któ ra po raz ko lej ny mia ła oka zję spo -
tkać się w jed nym cza sie i miej scu,
tym ra zem bez au to ma tów w ustach,
co zde cy do wa nie sprzy ja ło nie koń czą -
cym się en tu zja stycz nym dys ku sjom. 

Za nim jed nak tłum nie do tar li śmy do
bram nur ko we go ra ju, naj od wa żniej si od -
wie dzi li czer wo ny krwio bus, w któ rym
speł nia jąc do bry uczy nek, być mo że ra tu ją -
cy ko muś ży cie, oprócz prze pi so wej cze ko -
la dy i socz ku zo sta li ob da ro wa ni dar mo wą
wej ściów ką na Pod wod ną Przy go dę. 

Co też krył nasz wiel ki se zam w tym ro -
ku?

Spa ce ru jąc po mię dzy prze stron ny mi sto -

iska mi, usy tu owa ny mi na re kor do wej w tym
ro ku po wierzch ni, aż o 40% więk szej niż w
ro ku ubie głym, mo żna by ło od nieść wra że -

Podwodna Przygoda 2017
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nie, że bądź co bądź bra nżo we wy da rze -
nie, skie ro wa ne prze cież do gro na osób
nur ku ją cych lub pla nu ją cych zgłę bić taj ni -
ki te go nie zwy kle fa scy nu ją ce go spor tu,
pre zen tu je ofer tę rów nie sze ro ką i uroz ma -
ico ną, jak od by wa ją ce się tuż za ścia ną
bab skie tar gi. Czy to ozna cza, że nur ko wa -
nie sta ło się dla Po la ków chle bem po wsze -
dnim? Mi ja jąc sto iska wiel kich re kor -

dzi stów, prze cho dząc obok no wo cze snych,
bu dzą cych re spekt nie tyl ko wy glą dem, ale
i ce ną, re bre athe rów, po dzi wia jąc eg zo -
tycz ne pod wod ne wi do ki przy cią ga ją ce
wzrok do wiel kich ekra nów, do cho dzi my
do sto isk ofe ru ją cych nur ko we in tro, kur sy
dla po cząt ku ją cych, w tym rów nież ofer tę
dla osób nie peł no spraw nych. Tak, wie my
już, że nur ko wa nie, jak ka żdy sport, mo że

być do sko na łą for mą ak ty wi za cji spo łecz -
nej i re ha bi li ta cji osób nie peł no spraw nych
ru cho wo. Do sko na le udo wad nia ją to prę -
żnie dzia ła ją ce sto wa rzy sze nia. Oka zu je się
jed nak, że rów nież nie któ re for my nie peł -
no spraw no ści in te lek tu al nej nie wy klu cza ją
za sma ko wa nia te go, co tak bar dzo po cią ga
po dru giej stro nie lu stra. Pod czas te go rocz -
ne go Nur gre su no wo ścią by ło przy bli że nie
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za ło żeń im mer sio te ra pii w re ha bi li ta cji
osób nie peł no spraw nych in te lek tu al nie, np.
w trak cie le cze nia de pre sji. Spo re gro no słu -
cha czy, jak co ro ku, zgro ma dzi ły rów nież

wy kła dy i fil my pre zen to wa ne przez nur ko -
we sła wy i au to ry te ty, w tym Krzysz to fa
Star naw skie go, re kor dzi sty świa ta w nur ko -
wa niu ja ski nio wym. Bez wzglę du na te mat

wy kła du, za pre zen to wa ne przez pro wa dzą -
cych osią gnię cia i pla ny na przy szłość, nie
tyl ko wzbo ga ci ły wie dzę o świe cie i nur ko -
wa niu, ale przede wszyst kim zmo ty wo wa ły
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wie lu z nas do pró by re ali za cji wła snych
ma rzeń. Efek ta mi bar dzo in te re su ją cej pra -
cy po dzie li li się ta kże au to rzy pro jek tu
(Wy)nu rze ni Eks pe dy cja Wi gier ska, pro mu -
ją ce go je zio ra znaj du ją ce się na te re nie Wi -

gier skie go Par ku Na ro do we go, pre zen tu jąc
film pod su mo wu ją cy ca łą ini cja ty wę, któ rą
wspól nie z na szy mi Czy tel ni ka mi śle dzi li -
śmy na bie żą co. Oka zu je się, że nie za wsze
do ce nia ne pol skie je zio ra czę sto po tra fią

za dzi wić nie po wta rzal nym kli ma tem i bo -
gac twem pod wod ne go ży cia. Go ście od -
wie dza ją cy na sze sto isko bar dzo po zy ty-
w nie wy po wia da li się mię dzy in ny mi wła -
śnie na te mat te go pro jek tu. Jak zwy kle od -



Nuras.info 4/2017

80

wie dza ją cy dzie li li się z na mi swo imi re flek -
sja mi ro dzą cy mi się pod czas lek tu ry Nu -
ras.in fo. Dzię ku je my za wszel kie sło wa
uzna nia, a zwłasz cza za su ge stie od no śnie
kie run ku w ja kim po win ni śmy po dą żać.
Nie zwy kle ucie szy ła nas zgło szo na przez
za ska ku ją co du żą licz bę osób chęć na wią -
za nia współ pra cy, co jest jed nym z pod sta -
wo wych za ło żeń na sze go ma ga zy nu,

otwar te go dla wszyst kich, któ rzy chcą się
po dzie lić swo ją pa sją z gro nem po nad 60
ty się cy nur ku ją cych Czy tel ni ków Nu ras.in -
fo. Być mo że jest to efekt więk szej niż w
ubie głym ro ku ilo ści osób od wie dza ją cych
Pod wod ną Przy go dę, a być mo że to za słu -
ga ro sną ce go z ro ku na rok gro na Czy tel ni -
ków, któ rzy już wie dzą, że na na szych
ła mach mo gą po chwa lić re la cja mi z wy jaz -

dów, spo tka nia mi z miesz kań ca mi głę bin
czy emo cja mi zwią za ny mi z od kry wa niem
wiel kie go błę ki tu, a ta kże słu żyć do świad -
cze niem tym, któ rzy po ko nu ją ko lej ne stop -



Nuras.info 4/2017

81

nie pod wod ne go wta jem ni cze nia. Jesz cze
raz dzię ku je my wszyst kim, któ rzy od wie -
dzi li na sze sto isko, aby po roz ma wiać, bo -
wiem Pod wod na Przy go da po za tym, że jest

do sko na łą oka zją do uzu peł nie nia sprzę tu
w oka zyj nych ce nach, wy ku pie nia nur ko -
we go sa fa ri z ra ba tem czy na wet wy gra nia
ca łe go pa kie tu nur ko we go w licz nych kon -
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kur sach, przede wszyst kim słu ży in te gra cji
dy na micz nie ro sną ce go śro do wi ska pod -
wod nych od kryw ców. Spa ce ru jąc po mię -
dzy cie ka wie za ara nżo wa ny mi sto iska mi,
mi ja ło się gru py osób nie ko niecz nie po -
chło nię tych ofer tą wy staw ców, ale wła śnie
dys ku sja mi, opo wie ścia mi, wspo mnie nia mi
ze wspól nych wy praw, z któ rych to po cho -
dzi ły kur tu azyj ne po czę stun ki, w po sta ci

mię dzy in ny mi eg zo tycz nych trun ków po -
cho dzą cych z naj ró żniej szych stron świa ta,
wpro wa dza ją ce iście ro dzin ną at mos fe rę.
Tam gdzie eg zo ty ki za bra kło, na ro dzi mych
wy ro bach po ja wi ły się na klej ki z lo go wy -
staw cy, co z pew no ścią uszla chet ni ło za -
war tość. Tę siel ską, cie płą at mos fe rę
do peł nia ła nie ofi cjal na mię ciut ka, pu cha ta
ma skot ka te go rocz nej edy cji, któ rą bez a pe -

la cyj nie, choć chy ba tro chę nie świa do mie,
zo stał pies, a w za sa dzie czar na sucz ka, bę -
dą ca na co dzień ra tow ni kiem wod nym.
Prze pięk ny wo do łaz, prze cha dzał się alej -
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ka mi i ze sto ic kim spo ko jem przyj mo wał
piesz czo ty wy staw ców i od wie dza ją cych,
wdzięcz nie po zu jąc do zdjęć.

Dłu go mo żna by pi sać o tym, co jesz cze
cze ka ło na Go ści na tar gach nur ko wych, a
i tak nie wy czer pać te ma tu. Od by ły się
prze cież i spo tka nia in struk tor skie po szcze -
gól nych fe de ra cji, i spo tka nia dla de ale rów
firm. Ósmą edy cję Pod wod nej Przy go dy
od wie dzi ło w su mie oko ło 3500 osób, więc
wie lu z Was mo gło by być au to ra mi re la cji z
te go wy da rze nia, wi dząc je i oce nia jąc zu -

peł nie ina czej. Oczy wi ście za pra sza my do
nad sy ła nia, je że li chce cie przed sta wić swój
punkt wi dze nia. 

Co na szym zda niem war to po pra wić, aby
ko lej na edy cja mia ła szan sę być jesz cze
lep sza? Z pew no ścią sa le, w któ rych od by -
wa ją się wy kła dy i pre zen ta cje w ra mach
Nur gre su po win ny być zlo ka li zo wa ne w tej
sa mej ha li wy sta wien ni czej, w któ rej znaj -
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du ją się tar gi. Te go rocz ne roz wią za nie, któ -
re zmu sza ło do błą dze nia po mię dzy ha la -
mi, po śród tar gów mo to cy klo wych, nie by ło
naj szczę śliw szym po su nię ciem i być mo że

nie wszy scy za in te re so wa ni zdą ży li do trzeć
na czas na po szcze gól ne wy kła dy. Sy tu acji
nie uła twia ło nie co enig ma tycz ne ozna ko -
wa nie. Trud no oce nić, czy jed no ze sto isk

ofe ru ją ce kur sy nur ko wa nia na bab skich tar -
gach, po śród kre mów, sa ła tek, fit ness wy gi -
ba sów na tram po li nach i wszel kiej ma ści
po pra wia czy dam skie go sa mo po czu cia, za -
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miast na Pod wod nej Przy go dzie, zna la zło
się tam w wy ni ku nie dość ja sne go ozna ko -
wa nia czy ta ka jest po li ty ka fir my. A mo że
ist nie je zwią zek po mię dzy nur ko wa niem a

uro dą pań, wszak rze czy wi ście po dru giej
stro nie lu stra zmarszcz ki sta ją się jak by
mniej wi docz ne i nad wa ga tak nie do ku -
cza…

Ko lej ny punkt do po praw ki, a w za sa dzie
do znacz ne go roz sze rze nia to me nu ofe ro -
wa ne przez bar. Mo żna by ło od nieść wra -
że nie, że te go rocz na pro po zy cja skie ro wa-
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na by ła ra czej do od wie dza ją cych, ja ko po -
obied nia prze ką ska, a prze cież wy staw ca
też czło wiek, na jeść się mu si, a do do mu
cza sem bar dzo da le ko…

Pod su mo wu jąc, im pre za by ła na praw dę
uda na, speł ni ła swo ją ro lę za rów no w za -
kre sie in te gra cji śro do wi ska nur ko we go,
przed sta wie nia naj now szej ofer ty or ga ni za -
to rów kur sów i wy jaz dów, jak rów nież pro -
du cen tów i dys try bu to rów sprzę tu.

Czy Wam rów nież na su wa się te raz py ta -
nie, jak to jest mo żli we, że jesz cze 9 lat te -
mu tar gi nur ko we funk cjo no wa ły wy łącz nie
w wy obraź ni ich po my sło daw cy i or ga ni za -
to ra? To wa rzy szy my me dial nie Pod wod nej
Przy go dzie od jej na ro dzin, któ re przy pad -
ko wo pra wie zbie gły się z po wsta niem Nu -
ras.in fo. Ob ser wu jąc nie co nie śmia ły de biut
w Pa ła cu Kul tu ry i Na uki, z pod eks cy to wa -
niem, ale i pew nym nie po ko jem ob ser wo -

wa li śmy fre kwen cję. Nie za wie dli ście. Wte -
dy by li śmy już pew ni, że po mysł na wy od -
ręb nie nie nur ko wa nia spo śród in nych
spor tów wod nych oka zał się strza łem w
dzie siąt kę. Dziś na sze nur ko we świę to na
sta łe wpi sa ło się do ka len da rza im prez
EXPO XXI i praw dę mó wiąc nie je ste śmy
so bie w sta nie wy obra zić roz po czę cia se zo -
nu bez Pod wod nej Przy go dy i bez lek tu ry
Nu ras.in fo oczy wi ście!

Za tem do zo ba cze nia w przy szłym ro ku!

AB
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Zapraszamy
na nurkowania 

w zimnych
zakątkach globu.
Czerwiec – Islandia
Lipiec – Spitzbergen
Wrzesień – SAFARI

na Lofotach
Nie możesz przeoczyć tych wypraw

chyba, że nie rusza Cie:
- przejrzystość wody 150 m
- nurkowanie w arktycznych

jaskiniach
- nurkowania

w akompaniamencie Orek

Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl

tel.601321557

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

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

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

MMaaggaazzyynn  NNuurraass..iinnffoo
ppoobbiieerraannyy  jjeesstt  śśrreeddnniioo  

ww  6655000000  eeggzz..,,
nniiee  mmoożżee  zzaabbrraakknnąąćć  

ww  nniimm  TTwwoojjeejj  rreekkllaammyy
kklliikknniijj  ppoo  sszzcczzeeggóółłyy

http://www.speleonurkowanie.com
http://nuras.info/index.php?reklama,18
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
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Kiedy przyjeżdżasz do bazy nurko-
wej, nie możesz mówić: „ja mam
prawo tu nurkować, oto mój doku-
ment, a teraz nabijcie mi butlę i
zejdźcie mi z drogi”, ponieważ przy-
jechałeś do kogoś, kto będzie pono-
sił odpowiedzialność za Twoje
bezpieczeństwo. To przede wszystkim
za tę odpowiedzialność się płaci.

Organizator ma prawo zapytać – kiedy
ostatnio nurkowałeś, czy masz badania le-
karskie. Może poprosić, byś mu pokazał,
jak masz skonfigurowany sprzęt. Może po-
lecić, żebyś na to nurkowanie wziął więk-
szą butlę lub dodatkową latarkę itd. Może
też zapytać, z jakim partnerem chcesz tam
popłynąć, czy przypadkiem ten partner nie
miał akurat dwóch lat przerwy w nurkowa-
niu? A może lepiej, żebyście jednak zanur-

kowali dziś trochę płycej, a głębiej dopiero
jutro... Może wreszcie poprosić, żeby pod-
czas nurkowania asekurował Cię przewod-

nik – doświadczony nurek z bazy. A może
być i tak, że organizator powie: „kolego, do
czwartej nad ranem piłeś alkohol, idź się

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Płaci się za odpowiedzialność
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przespać, a swoją licencję nurkową, którą
mi tu wymachujesz, możesz sobie podłożyć
pod głowę”. Taki zawodowy organizator,
mający znaczne doświadczenie i związany
z nim autorytet, jest konieczny. Autokontro-
la, czy kontrola wykonywana przez równo-
rzędnych nam partnerów to za mało,
jesteśmy bowiem zbyt pobłażliwi dla siebie
samych.

Niestety coraz częściej za organizację
nurkowań biorą się dyletanci, którzy nie
mają pojęcia o znaczeniu słowa „odpowie-
dzialność”. Potrafią tylko ładować ludziom
butle i... to niestety właściwie wszystko, co
potrafią. O przygotowaniu akwenu, organi-
zacji nurkowania, budowaniu zespołu oraz
systemu bezpieczeństwa bazy nurkowej nie
mają w ogóle pojęcia i nawet nie chcą o
tych sprawach słyszeć. Najchętniej przyję-
liby zasadę, że „każdy nurkuje na własną
odpowiedzialność” – co jest przecież absur-
dem i rodzi pytanie, za co właściwie płaci
się tym panom? Z baz, w których panują ta-
kie obyczaje należy natychmiast wyjeżdżać
z piskiem opon.

Oczywiście organizator nurkowań nie
jest cudotwórcą i nie ma wpływu na wszyst-
ko. Jeżeli nurek dozna pod wodą zawału

serca, trudno winić za to bazę nurkową.
Należy jednak zadać pytanie, czy baza zro-
biła wszystko, żeby natychmiastowe udzie-
lenie mu pomocy było możliwe i czy tej
pomocy udzielono. Jeśli organizator nurko-
wania wpuszcza pod lód nurków nieprzy-
wiązanych linami, wskutek czego jeden z
nich ginie, bo gdy przypadkiem zemdlał,
nie sposób było na czas go wyciągnąć –
wszelki komentarz jest zbędny. Przyczyna,

dla której nurek pod wodą zemdlał nie ma
tu nic do rzeczy.

Osobną sprawą jest nurkowanie w ogóle
bez organizatora. Zauważyłem, że spora (i
o zgrozo, pomimo licznych w tej grupie wy-
padków, coraz liczniejsza) grupa płetwo-
nurków wydaje się nie dostrzegać różnicy
pomiędzy pójściem z kumplami na nurko-
wanie, a pójściem z kumplami na piwo, te-
nisa czy narty.
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Kiedy wiele lat temu studiowałem bu-
downictwo na Polibudzie, pewien młody
człowiek spytał mnie, po co właściwie są
inżynierowie budowlani? Jak to po co – od-
parłem – żeby się domy nie zawalały. Prze-
cież i tak się nie zawalają – on na to.

Opadły mi ręce.
Teza o tym, że nie jest potrzebny zawo-

dowy organizator nurkowania jest równie
zasadna, co teza, że nie jest potrzebny inży-
nier, bo przecież domy się i tak nie zawala-
ją – i dyskutować z nią nie ma sensu.

Moja książka pt. „Wypadki nurkowe –
analiza gorzkich doświadczeń” zawiera
opisy 120 wypadków, opatrzone komenta-
rzem. Podczas jej pisania przeanalizowa-
łem ponad tysiąc tragicznych relacji z
całego świata. Uderzające, jak wiele z nich
zaczynało się od słów: „dwoje przyjaciół”
czy „dwóch kumpli” przyjechało na polanę
nad jeziorem... To przerażające, że tak wie-
lu młodych nurków nie pojmuje, że nurko-
wanie nie jest działalnością indywidualną,
czy nawet taką, którą można wykonywać w
małych zespołach.

Jestem przeciwnikiem prowadzenia nur-
kowań poza strukturą organizacyjną baz
nurkowych, ale jeśli już ktoś koniecznie

chce nurkować w „dzikim” jeziorze, w
miejscu które nawet nie ma adresu – niech
to robi mądrze. Należy zapewnić staranną
asekurację brzegową, wyznaczyć samo-
chód alarmowy z inhalatorami tlenowymi i
zapasem tlenu. Jeden inhalator tlenowy i
jedna butla to za mało! Bardzo często jest
tak, że oprócz poszkodowanego pomocy
potrzebuje również nurek, który go ratował
– bo na przykład wydobywał nieprzytom-
nego kolegę i nie wykonał własnej dekom-
presji. Z moich zawodowych doświadczeń
wynika, że trzy zestawy tlenowe to liczba

optymalna. Do tego samochodu musi być
przypisany znający okoliczne drogi kierow-
ca, który będzie zawsze na miejscu, a nie
odejdzie sobie akurat na papierosa! Kierow-
ca ten oczywiście nie może nurkować w
czasie, gdy pełni swój dyżur, ani zabierać
ze sobą pod wodę kluczyków od samocho-
du.

Samochód musi umożliwić wygodne i
sprawne przetransportowanie poszkodowa-
nego do miejsca, którego położenie łatwo
wytłumaczyć przez telefon, stamtąd po-
szkodowanego odbierze karetka. Samochód
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powinien być odwrócony przodem do wy-
jazdu i nie może być np. zakopany po osie
w błocie (niestety i takie przypadki już wi-
dywałem) – musi być gotów do natychmia-
stowej jazdy.

Należy zawczasu przygotować łódź, któ-
rą można popłynąć po poszkodowanych,
gdyby awaryjne wynurzenie wystąpiło da-
leko od brzegu.

Należy upewnić się, czy w jeziorze nie
postawiono sieci. Sam tylko kontakt z naj-
bliższą spółdzielnią rybacką do tego nie
wystarcza, trzeba jeszcze przeprowadzić
dyskretny wywiad wśród okolicznych kłu-
sowników.

Należy prowadzić staranny chronome-
traż nurkowania, żeby zawsze wiedzieć kto
z kim wszedł, na jaką głębokość i kiedy ma-
ją wrócić. Nurkowanie musi być starannie
zaplanowane, a plan rygorystycznie prze-
strzegany. Na brzegu lub łodzi muszą po-
zostać nurkowie gotowi do natychmiasto-
wej akcji ratunkowej. Nie może być tak, że
wszyscy wchodzą do wody i na brzegu po-
zostaje sam kierowca, mający bardzo mi-
zerne szanse przeprowadzenia sprawnej
akcji, gdyby trzeba było holować kogoś po
powierzchni, a potem go reanimować na

brzegu. Nurkowie ci nie mogą być przypad-
kowi, muszą umieć sprawnie przeprowa-
dzić akcję, a więc muszą to regularnie
ćwiczyć. Najbliższy szpital musi być po-
wiadomiony o tym, że w okolicy odbywają
się nurkowania. Należy wcześniej spraw-
dzić, jakie są możliwości transportowania
poszkodowanego z tego szpitala do komo-
ry dekompresyjnej, gdzie jest najbliższe lot-
nisko i czy przy każdej pogodzie czynne
itd.

To dziwne, że ludzie zgadzają się, by sto-
ły robił zawodowy stolarz, mury – zawodo-
wy murarz, zaś fakt, że organizowaniem ma
się zajmować zawodowy organizator, jakoś
nie wszystkim wydaje się naturalny.

Oczywiście można zaoszczędzić zarów-
no na solidnym szkoleniu, jak i na zatrud-
nieniu zawodowego organizatora
nurkowań. Dzięki tej oszczędności będzie
można wybrać najpiękniejszą trumnę z ka-
talogu. Dębową, z okuciami i w ogóle.

Tomasz Strugalski

Powyższy tekst zawiera fragmenty best-
sellerowej książki Tomasza Strugalskiego
„Wszyscy muszą wrócić – filozofia nurko-

wania”. Tę i pozostałe książki tego autora
można kupić tu: http://ksiegarnia.iknt.pl/se-
arch/search?query=strugalski

Autor jest instruktorem nurkowania, a ta-
kże adwokatem, doktorem nauk prawnych,
prowadzi własną Kancelarię Adwokacką
www.adwokat.strugalski.pl. Jest zwolenni-
kiem surowej, wysokiej odpowiedzialności
organizatorów sportu czy rekreacji za bez-
pieczeństwo uczestników. W czasach gdy
prowadził bazy nurkowe, w prowadzonych
przez niego bazach w Polsce i za granicą,
przez blisko 20 lat nigdy nie zdarzył się wy-
padek.

http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
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Zachmurzony sobotni poranek nie
zachęcał mieszkańców Olsztyna do
wiosennej aktywności. Jedyny ruch
jaki dało się tego dnia zauważyć to
weekendowe ożywienie na parkingach
wokół galerii handlowych i supermar-
ketów. Poza kilkoma patrolami poli-
cji, zgromadzonymi nieopodal Korto-
wa, miasteczka akademickiego Uni-
wersytetu Warmińsko- Mazurskiego,
nic nie zapowiadało tego, co miało
się za chwilę wydarzyć.

Około południa spod jednego spośród
licznych akademików, w którym swoją sie-
dzibę ma Akademicki Klub Płetwonurków
SKORPENA, wyruszył barwny korowód kil-
kuset... osobników. Tutaj zapewne spodzie-
waliście się bardziej banalnego określenia
– np. studentów, młodych ludzi czy płetwo-
nurków – jednak nic z tego. Nie da się tego
kolorowego tłumu wpasować w absolutnie
żadne zamknięte określenia. Owszem ma-

14. Skorpenowy Spływ Łyną
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szerowali tam nurkujący studenci, ale mię-
dzy nimi dało się zauważyć również osoby
z dużo większym doświadczeniem życio-
wym, udokumentowanym platynową fryzu-
rą czy też nieco pochyloną już sylwetką, jak
również malutkie dzieci, które być może
już pływają, ale pierwsze kroki na własnych

nogach z pewnością dopiero przed nimi,
może właśnie już tej wiosny… Ku uciesze
najmłodszych licznie stawili się również
bohaterowie ulubionych bajek i komiksów.
Niektóre postaci ciężko było zakwalifiko-
wać do jakiejkolwiek grupy, z uwagi na nie-
wiarygodnie wymyślne kostiumy, z pewno-

ścią jednak można było stwierdzić wśród
nich kilka gatunków zamieszkujących na-
szą planetę, w tym różne rodzaje ryb, reki-
ny, delfiny, psy. Te ostatnie oczywiście w
oryginale, jednemu z nich udało się nawet
bohatersko dotrzeć do mety, która znajdo-
wała się kilka kilometrów dalej, na prze-
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pięknej olsztyńskiej starówce. Nie byłoby w
tym nic nadzwyczajnego, wszak nowiutkim
limonkowym tramwajem zajmuje to zaled-
wie kilka minut, jednak jak na płetwonur-
ków przystało, wesoła gromada dziarskim
krokiem pomaszerowała w kierunku najbli-
ższego mostu, wywołując większe zacieka-

wienie klientów mijanego Lidla niż aktual-
ne gazetkowe promocje, i bez większego
wahania skierowała płetwy wprost do spo-
kojnej, jakby nieco przygnębionej pogodą
rzeki. To było widowisko! Skorpenowy
Spływ Łyną odbył się już po raz czternasty,
więc olsztynianie wyposażeni w parasole,
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aparaty fotograficzne i kamery, jak co roku,
przybyli dość licznie, by kibicować witają-
cym wiosnę śmiałkom.

To nic, że było pochmurno, że tempera-

tura wody i powietrza niewiele się różniła,
a mokro było w zasadzie i w wodzie, i nad
nią – zabawa rozkręcała się w najlepsze. Na
rzece już bujały się kajaki, trzymające się w

bezpiecznej odległości od zacumowanego
Pancernika Potiomkin, do którego właśnie
zmierzał bolszewicki oficer wraz z załogą.
Zwodowano kolejno wannę z dziećmi pod-
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czas kąpieli, pontony i różne inne dmu-
chańce, które miały ułatwić dotarcie do me-
ty osobnikom przystrojonym w materiały
mało odporne na wodę. A może te kostiu-
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my to tylko pretekst dla zmarzluchów, że-
by uniknąć zanurzenia się w zimnym nur-
cie? Jeśli tak, to w tym roku przebiegłość nie
została nagrodzona, ciepło nie miał nikt, ale
czego się nie robi, aby przywołać wiosnę,
prawda? Gdy już cała ekipa znalazła się w
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wodzie, wśród gwaru polsko i rosyjskoję-
zycznego dało się słyszeć zachęty, aby po-
płynąć w przeciwną stronę niż zwykle, po
czym dopływem zwanym Kortówką na
skróty udać się wprost do kortowskiej re-
stauracji na kolejny punkt programu, czyli
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ciepły poczęstunek. Po naradach jednak
postanowiono, że zgodnie z tradycją wszy-
scy popłyną z prądem. Jakkolwiek wielo-
znacznie to brzmi, temperatura usprawie-
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dliwia jeśli nie wszystko, to z pewnością
wiele. Nieco po godzinie 12 odpalono Po-
tiomkina, z którego uniósł się obłok w kolo-
rze różowej waty cukrowej i wesoła ekipa



Nuras.info 4/2017

101

przekroczyła linię z tabliczką START. Tuż
za potężnym rosyjskim pancernikiem, nieco
mało stabilnie, ale jednak do przodu, popły-
nął kultowy Titanic, który w spływowej
wersji mini na pokładzie zmieścił zaledwie
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dwoje głównych bohaterów. Baczny obser-
wator zapewne spostrzegł, że parze ko-
chanków ewidentnie brakowało jednej pary
nóg, ale może właśnie dzięki temu jednost-
ka szczęśliwie dopłynęła do celu i tym ra-
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zem rejs nie okazał się tragiczny dla jego
pasażerów. Gdy ostatnie płetwy, odprowa-
dzane zachwyconymi spojrzeniami zgro-
madzonych widzów, znikały już prawie za
pierwszym zakrętem, na brzegu pojawił się
czerwony, lśniący mimo braku słońca, wóz
strażacki. Spóźnieni spływowicze dali
prawdziwy pokaz sprawności i organizacji
w okamgnieniu parkując wielki samochód,
wydobywając z niego jednostkę pływającą
i ją wodując. Zanim obserwatorzy zdążyli

się zorientować, co się dzieje, dzielni stra-
żacy już doganiali resztę rozbawionej eki-
py. Widać żmudne ćwiczenia nie idą na
marne, brawo chłopaki! Pozostałe służby w
mundurach z napisem policja lub straż
miejska pozostały na brzegu, z lekkim nie-
dowierzaniem obserwując radość na twa-
rzach taplających się w wodzie osobników
płci obojga. Rozbawiona drużyna na prze-
kór aurze dała się ponieść warmińskiej rze-
ce na dystansie kilku kilometrów rozświe-

tlając ponury dzień mieszkańcom stolicy
Warmii i Mazur, zgromadzonym na mija-
nych mostach i skwerach, ale główną ideą
całej skorpenowej akcji, oprócz propago-
wania nurkowania, ochrony środowiska i
promocji miasta, jest integracja środowiska
podwodnych odkrywców, miłośników
wielkiego błękitu, bez względu na wiek,
wzrost, wyszkolenie, pochodzenie, język
itd. O tym, że jest taka potrzeba i że olsztyń-
ska inicjatywa sprawdza się w tym zakresie
doskonale świadczy nie tylko ilość chęt-
nych przybywających z odległych zakąt-
ków kraju i zza granicy. Przekrój ucze-
stników spływu, ale głównie ich postawa w
trakcie zabawy pokazuje, że niekoniecznie
trzeba prześcigać się w osiąganych głębo-
kościach, dyskutować nad wyższością jed-
nej federacji nad inną, czy licytować
kwotami wydanymi na sprzęt nurkowy.
Wystarczy niezbyt głęboka rzeka, pomysło-
we przebranie, podanie pomocnej ręki przy
wyjściu z wody, abyśmy przypomnieli so-
bie, że jesteśmy jedną wielką rodziną, któ-
rą łączy wspólna pasja. Pamiętajcie o tym,
gdy spotkamy się niebawem na nurkowi-
skach!

AB
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CENTRUM NURKOWE CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a

40-570 Katowice

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

tel. kom. Paweł: 602 619 807

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl

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

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

E-CERTYFIKAT

http://www.cmas.pl/e-certyfikat
http://www.hydrozagadka.pl
http://www.tomasens.org.pl/
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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

Magazyn Nuras.info (wersja
elektroniczna) poszukuje auto-
rów artykułów. Jeżeli znasz się
na fotografii podwodnej, nurko-
waniu, sprzęcie nurkowym, szko-
leniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do
nas. Twój artykuł może być opu-
blikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za
to oferujemy Ci jednak promo-
cję w renomowanym magazy-
nie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontakto-
wych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod ad-
resem http://nuras.info/?wysyla-
nie-artykulow,8.

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

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.wioskasos.org
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Swoją przygodę z nurkowaniem
rozpocząłem w 2010 roku. Przez
ostatnie siedem lat stworzyłem w
głowie listę wymarzonych miejsc, w
których chciałbym zejść pod po-
wierzchnię wody. Niestety moje hob-
by nie należy do najtańszych, a
miejsca, które chciałbym odwiedzić są
znacznie oddalone od naszego kraju.

Podróże do większości z nich zapewne
na zawsze pozostaną w sferze moich ma-
rzeń. Jednym z takich miejsc do niedawna
było Palau, wyspiarskie państwo położone
w Oceanii oraz w Mikronezji (około 3200
km na południe od Tokio i 800 km na
wschód od Filipin). Republikę Palau, którą
zamieszkuje niewiele ponad 20 tys. ludzi,
to tysiące maleńkich wysepek koralowych
wystających z turkusowych wód Oceanu
Spokojnego.

Kraj ten z turystyki stworzył swoje głów-
ne źródło dochodu, a większość odwiedza-
jących przybywa tu, aby spędzać czas na

nurkowaniu. Możliwość wyjazdu i nurko-
wania w tym jakże uroczym miejscu kosz-
tuje w polskich centrach nurkowych
minimum 20 000 zł. Dlatego też przez wie-

le lat uważałem, iż to właśnie Palau będzie
jednym z tych miejsc, o którym będę tylko
marzył. Pewnego dnia pojawiła się jednak
szansa, by to zmienić. Okazało się, że dzię-

Podwodny świat z aparatami Olympus
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ki promocji jednej z chińskich linii lotni-
czych można dolecieć na Palau za jedyne
1200 zł. Wylot był niestety z Amsterdamu,
ale bardzo długie oczekiwanie na przesiad-
ki dawało możliwość zwiedzenia Bangko-
ku i Tajpej, co zwiększało atrakcyjność
całego wyjazdu. Marzenia trzeba spełniać,
więc nie zastanawiając się zbyt długo, kupi-
łem wymarzony bilet.

Po dotarciu na miejsce okazało się, że
biznes nurkowy na Palau rozrósł się do nie-
spotykanych rozmiarów. W żadnym kraju
nie znajdziemy chyba tak ogromnej liczby
centrów nurkowych w przeliczeniu na licz-
bę mieszkańców. Dodatkowo ich wielkość
niemal zwaliła mnie z nóg. Nurkowałem w
wielu miejscach na świecie, ale nigdzie nie
widziałem, aby z jednego centrum nurko-
wego w jednym momencie wypływało na
kilkunastu łodziach około 150 nurków. Gdy
zobaczyłem ten tłum ludzi przygotowujący
swój sprzęt do zejścia pod wodę, oczywi-
ście uległem mojemu przyzwyczajeniu za-
wodowemu i zacząłem przyglądać się,
czym nurkowie zamierzają fotografować.
Dość szybko okazało się, że nie tylko nie
jestem jedyną osobą fotografującą syste-
mem Olympus, ale nawet należę do więk-



Nuras.info 4/2017

108

szości. Oprócz pojedynczych osób z wiel-
kimi obudowami podwodnymi skrywający-
mi lustrzanki Canona i Nikona bez
problemów można było doszukać się sporej
grupy fotografującej właśnie Olympusami.
Dało mi to do myślenia. Przez kilka kolej-
nych dni, podczas moich zejść pod wodę z

OM-D E-M1 oraz M.Zuiko Digital 8 mm
f/1.8 ED PRO Fisheye, zastanawiałem się,
dlaczego tak wielu nurków wybiera właśnie
system firmy Olympus.

Rozmiary i waga
Każdy nurek zabiera pod wodę kilkadzie-

siąt kilogramów sprzętu: butle, automaty,

kamizelkę wypornościową, skafander (su-
chy lub mokry) oraz, w zależności od po-
trzeb, kilka innych akcesoriów. Warto
zaznaczyć, że nawet kilkanaście kilogra-
mów osprzętu to sam ołów. Najczęściej
większość oprzyrządowania zabiera się ze
sobą z Polski, ponieważ lepiej i pewniej
nurkuje się na swoim, sprawdzonym sprzę-
cie i dodatkowo na miejscu nie trzeba pła-
cić za wypożyczenie. Mając do dyspozycji
bagaż rejestrowany o wadze 20-23 kg, czę-
sto musimy się poważnie zastanowić, co
zabrać na wycieczkę, a co zostawić w do-
mu. Nic więc dziwnego, że każdemu miło-
śnikowi fotografii podwodnej zależy na
tym, aby jego sprzęt ważył jak najmniej i
zajmował niewiele miejsca. Niestety sama
obudowa (o klasie wodoodporności 60-80
metrów) do pełnoklatkowej lustrzanki wa-
ży około 3 kg, a gdy dodamy do tego korpus
z obiektywem oraz port, jej waga wzrośnie
do około 7 kg. Sprzęt jest drogi, więc często
pakujemy go do bagażu podręcznego, do
którego w zasadzie nic więcej już nam się
nie mieści, i z którym musimy biegać po lot-
niskach podczas przesiadek. Nie wspomi-
nając o tym, że za każdym razem musimy
zabierać wszystko na łódkę wraz ze wspo-
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mnianymi kilkudziesięcioma kilogramami
innych gadżetów pozwalających przeżyć

pod wodą kilkadziesiąt minut. A jeżeli w fo-
tografii podwodnej wspomagamy się świa-

tłem błyskowym, musimy zabrać ze sobą
również lampy, uchwyty i ramiona – w re-
zultacie dochodzi nam jeszcze kilka kolej-
nych kilogramów.

W przypadku Olympusa sprawa wyglą-
da nieco inaczej. Najnowsza obudowa PT-
-EP14 do E-M1 Mark II waży zaledwie 1390
gramów i pozwala nurkować na głębokości
60 metrów. Kompletując cały zestaw skła-
dający się ze wspomnianej obudowy, kor-
pusu, obiektywu M.Zuiko Digital 8 mm
f/1.8 ED PRO Fisheye oraz portu kopułowe-
go PPO-EP02, nie przekroczymy trzech ki-
logramów. Różnica jest więc kolosalna, tym
bardziej że całość posiada dwa razy mniej-
szą kubaturę niż zestaw lustrzankowy, a
wspomniany obiektyw jest najjaśniejszym
rybim okiem na świecie, co z pewnością nie
raz wykorzystamy podczas nurkowania.

Dlatego też mój zestaw do fotografii pod-
wodnej zawsze mieści się do plecaka Van-
guard Sedona, w którym dodatkowo
chowam jeszcze laptopa, bieliznę na zmia-
nę i kilka innych rzeczy niezbędnych pod-
czas wielogodzinnej podróży.

Trochę o zalewaniu
Zalanie sprzętu prędzej czy później cze-

ka każdego nurka. Pozostaje mieć tylko na-
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dzieję, że gdy to nastąpi, straty będą jak naj-
mniejsze. Niestety w wyniku nieszczelno-

ści obudowy możemy stracić sprzęt warty
kilkanaście tysięcy złotych.

System podwodny Olympusa daje na-
dzieję, że część szkód uda się naprawić.
Wszystkie elementy systemu objęte są gwa-
rancją jednego producenta, co oznacza, że
w przypadku rozszczelnienia obudowy,
spowodowanego błędem produkcyjnym,
serwis firmy Olympus naprawi nam także
aparat i obiektyw zalane w wyniku tej nie-
szczelności.

Na forach poświęconych fotografii pod-
wodnej można znaleźć wiele wpisów o za-
laniu sprzętu w wyniku źle zamontowanego
o-ringa czy wadliwie dokręconej śrubki mo-
cującej któryś z przycisków. Oczywiście
niezależny producent zawsze bardzo szyb-
ko naprawia obudowę, jednak nie zajmuje
się już zalanym i utraconym sprzętem.
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Choć są to przypadki sporadyczne, to mi-
mo wszystko warto mieć je na uwadze, roz-
ważając wybór systemu do fotografii
podwodnej. Myślę, że spora część osób
nurkujących ze sprzętem Olympusa jest
świadoma tego faktu.

Cena
Podobno dżentelmeni nie rozmawiają o

pieniądzach, ale każdy nurek-fotograf
chciałby trochę zaoszczędzić, aby móc
częściej nurkować. W przypadku systemu
podwodnych akcesoriów Olympusa jest to
jak najbardziej możliwe. Za wodoszczelną
obudowę do E-M1 Mark II trzeba obecnie
zapłacić niespełna 7000 zł, a za większość
obudów do lustrzanek około 3500-4000
USD, to spora różnica. Jak już wspomnieli-
śmy, obudowa do bezlusterkowca jest
znacznie mniejsza i przez to tańsza w pro-
dukcji. Dzięki temu, jeśli zdecydujemy się
na nurkowanie z OM-D, w naszym portfe-
lu zostanie spora suma, która wystarczy na
niezapomniane nurkowe safari.

Trzeba mieć na uwadze, że wspomniane
obudowy do lustrzanek często charaktery-
zują się lepszą klasą wodoodporności i po-
zwalają na nurkowanie na głębokościach
sięgających 100 metrów. Pytanie tylko, jak

często nurkujemy na takich głębokościach?
Mnie się nie zdarzyło. Podejrzewam, że

nurkom spotkanym na Palau w większości
także nie i dlatego tak wielu z nich zdecy-
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dowało się na zakup systemu Olympusa.
Dziś możemy kupić E-M1 Mark II z obu-

dową i portem kopułowym lub dostępną
jeszcze pierwszą wersję E-M1, do której
obudowa jest troszkę tańsza, gdyż pozwala

na zanurzenie się do głębokości 45 metrów.
Obudowy do E-M5 Mark II i E-PL7 są jesz-
cze tańsze. Ponieważ wyposażone są w
porty płaskie, nie wymagają dodatkowych
nakładów finansowych.

Możliwości systemu
Myślę, że dla każdego nurka gabaryty,

waga i cena akcesoriów są równie ważne
jak możliwości całego systemu. Istotne zna-
czenie mają liczba i rodzaj oferowanych
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portów oraz obiektywów, które możemy
wykorzystać.

Nie każdy fotograf podwodny lubi szero-
kie ujęcia zrobione rybim okiem schowa-

nym za portem kopułowym. Wśród nurków
znajdziemy wielu miłośników makrofoto-
grafii, którzy swoje wyjazdy organizują pod
kątem uwieczniania na zdjęciach niewiel-

kich stworzeń zamieszkujących głębiny
mórz i oceanów. Są też tacy, którzy nie wy-
obrażają sobie zejścia pod wodę bez kom-
pletu lamp błyskowych.
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Na szczęście na tym polu systemowi
Olympusa nie można nic zarzucić. Wystar-
czy spojrzeć na poniższy rysunek przedsta-

wiający kompatybilność poszczególnych
komponentów w odniesieniu do modelu E-
-M1 Mark II.

Widzimy, że dzięki trzem różnym por-
tom i pierścieniom pośrednim producent
przewidział możliwość nurkowania z dwu-
nastoma różnymi obiektywami Mikro Czte-
ry Trzecie i dwoma obiektywami Cztery
Trzecie. Zakres ich ogniskowych mieści się
w zakresie 7-75 mm. Znajdziemy wśród
nich wspomniane rybie oko M.Zuiko 8 mm
f/1.8 oraz idealne do makrofotografii obiek-
tywy M.Zuiko 30 mm f/3.5 i M.Zuiko 60
mm f/2.8, które możemy dodatkowo
„wzmocnić” konwerterem makro. Tak więc
każdy może stworzyć swój wymarzony ze-
staw.

Aspekt techniczny
Choć na Palau nie spotkałem jeszcze ni-

kogo z Olympusem E-M1 Mark II – na po-
czątku grudnia model ten wchodził dopiero
do sprzedaży – to myślę, że przyczyni się
on do wzrostu popularności systemu wśród
fotografujących nurków. Powodem są
ogromne możliwości, jakie ten aparat ofe-
ruje. Rozmiarami i wagą praktycznie nie ró-
żni się on od swojego poprzednika, tak
więc jego obudowa jest podobnych rozmia-
rów. Niepodważalną zaletą nowego mode-
lu jest o 25% większa rozdzielczość zdjęć.
Mark II doczekał się bowiem zupełnie no-
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wej matrycy o rozdzielczości 20 Mpix, któ-
ra wspomagana jest przez nowy procesor
TruePic VIII. Matryca została zamontowana
na ulepszonym, pięcioosiowym mechani-
zmie stabilizującym, mogącym pochwalić

się efektywnością na poziomie 6,5 EV. O
tym, jak mocny jest nowy procesor, najle-
piej świadczą osiągi aparatu. Konstruktorzy
zwiększyli w nim bufor, dzięki czemu po-
mieści on dwa razy więcej plików RAW, co

w połączeniu ze wspomnianym proceso-
rem i trzy razy wydajniejszą wewnętrzną
transmisją danych pozwoliło uzyskać osza-
łamiające 18 kl./s w trybie zdjęć seryjnych
z ciągłym AF. Co ciekawe, gdy skorzystamy
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z trybu AF-S, prędkość wzrośnie do 60 kl./s
— to wynik sześciokrotnie lepszy od po-
przednika.

Tak znakomita „szybkostrzelność” po-
zwoliła konstruktorom wprowadzić tryb eli-
minujący tzw. shutter lag. Aparat dzięki
nowemu trybowi Pro Capture potrafi zapi-

sać maksymalnie 14 plików RAW w pełnej
rozdzielczości pomiędzy wciśnięciem do
połowy spustu migawki, a dociśnięciem go
do końca. To wymarzone narzędzie dla
nurków, którzy zawsze mają problem z
uchwyceniem we właściwym momencie
przepływających obok ryb.

Producent chwali się też 3,3 razy więk-
szą liczbą punktów AF. E-M1 Mark II ma ich
aż 121. Wszystkie są krzyżowe, bazują na
detekcji fazy i zostały umieszczone na ma-
trycy w postaci subpikseli. Pokrywają one
aż 80% kadru w poziomie i 75% w pionie,
to ogromny postęp w stosunku do poprzed-
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niego modelu. Warto też dodać, iż kon-
struktorzy wprowadzili nowy algorytm śle-
dzenia, a autofokus pracuje dodatkowo w
trybie dualnym, gdyż aparat korzysta rów-
nież z detekcji kontrastu. Pod wodą doce-
nimy również dużo wydajniejszy
akumulator. Według zapewnień producen-
ta pracuje on 40% dłużej. Dodatkowo ma-
my do dyspozycji nie jeden, a dwa sloty
kart pamięci. Pod wodą karty nie wymieni-
my, więc nie trudno się domyślić, jak du-
żym udogodnieniem dla nurków jest to
rozwiązanie.

A na koniec tzw. wisienka na torcie, któ-
ra ucieszy miłośników filmowania. W apa-
racie pojawił się tryb wideo 4K 30 kl./s i tryb
Cinema 4K o przepływności 275 Mb/s.

Podsumowanie
Miałem nadzieję, że na Palau polecę z

Olympusem E-M1 Mark II. Byłem niezmier-
nie ciekawy, jak opisane powyżej nowinki
technologiczne przełożą się na fotografo-
wanie pod wodą. W niniejszym artykule
chciałem opisać moje wrażenia z nurkowa-
nia z tym modelem, jednak przed moim
wyjazdem nie dotarła do Polski obudowa

PT-EP14 i do Mikronezji udałem się z moim
wysłużonym E-M1. Wcale tego nie żałuje,
bo przywiozłem sporo udanych zdjęć, któ-
re wciąż czekają na obróbkę, a na miejscu
mogłem w spokoju rozmyślać o fenomenie
popularności Olympusa wśród nurków.

Robert Olech
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Jezioro Głębokie nie cieszy się zbyt
dobrą opinią wśród osób nurkujących,
ze względu na bardzo złą widocz-
ność pod wodą, w większości sięga-
jącą zaledwie do 50 cm. Oprócz tego
brzegi są zalesione i bardzo trudno
znaleźć wygodny dostęp do wody,
gdzie można przygotować sprzęt do
zanurzenia.

Najbliższe miejsce umożliwiające wej-
ście do jeziora znajdziemy od strony kąpie-
liska, jednak parking jest daleko, więc
sprzęt trzeba nosić przez całą plażę. Dużym
plusem jest to, że mamy do dyspozycji
przebieralnie, łatwe wejście do wody, mo-
lo oraz restauracje, to się rzadko zdarza.
Głębokość maksymalna jeziora to 6 me-
trów, dno jest piaszczyste, kolor wody po-
marańczowo-zielony. Nurkując można

natrafić na liczne podwodne łąki, oraz zato-
pione drzewa. Jezioro Głębokie jest zbiorni-
kiem o sporym bogactwie gatunkowym

występujących w nim ryb. Przy brzegu mo-
żna natrafić na duże ławice okoni, krasno-
piór oraz płoci, w trzcinach ukrywają się

Szukali zatopionej amfibii
odnaleźli zrzutowisko amunicji

Nurkowie przygotowuję sie do wejścia pod wodę
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duże szczupaki, a pod zwalonymi drzewa-
mi spore sumy. W głębszych partiach jezio-
ra spotkać można sandacza, karpia, amura,
węgorza. Gdyby panowała tu nieco lepsza
widoczność, z pewnością Jezioro Głębokie
stałoby się kolejnym szczecińskim nurkowi-
skiem. Jednak warto odwiedzić ten akwen,
ze względu na legendy o zatopionych
obiektach.

Pierwsze zanurzenie

Rozmowy o historii terenu na którym kręcimy odcinek
Prowadząca program pokazuje miejsca gdzie
są zatopione prawdpodobnie artefakty



Jezioro Głębokie
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W 1945 Jezioro Głębokie znalazło się na
terenie radzieckiej strefy okupacyjnej, prze-
kształconej później w socjalistyczne NRD.
Nowa granica między Polską a Niemcami
przebiegała wówczas idealnie w miejscu
obecnego wejścia na teren kąpieliska. Co

ciekawe, w czasie walk na te tereny nie
spadł ani jeden pocisk czy aliancka bomba.
Domy, obiekty usługowe w pobliżu jeziora
nie zostały uszkodzone. Przetrwała rów-
nież, popularna przed wojną, słynna restau-
racja na wzgórzu. Pierwszy polscy osadnicy

zamieszkujący okoliczne tereny wokół Je-
ziora Głębokiego wspominają, że bali się
zapuszczać w lasy wokół akwenu. Obawy
rodziły się z tego powodu, że po zachod-
niej stronie, w opuszczonych zabudowa-
niach, ukrywały się resztki rozbitych

Nurek odnajduje niewybuchy Niewybuch
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oddziałów Wehrmachtu i SS. To był dopie-
ro początek ciężkiego okresu dla tych tere-
nów. Wiosną 1945 roku front przeszedł na
południe od miasta. Tymczasem lasy na za-

chodzie i północy okazały się bezpiecznym
schronieniem dla niemieckiego podziemne-
go oddziału Werwolfu.

4 października 1945 roku nastąpiło pod-
pisanie nowych porozumień i ostatecznie
zlikwidowano w Szczecinie niemiecką ad-
ministrację. Tego dnia zaczęto oficjalnie
przejmować okolice Jeziora Głębokiego
przez Polaków. W 1945 roku żyło tu nadal

480 Niemców, nie było zaś ani jednego na-
szego rodaka… Tymczasem wycieczki do
pięknego lasu oraz nad duże jezioro przy-
ciągały mieszkańców Szczecina już pod ko-
niec XIX wieku.

W tym okresie Jezioro Głębokie było jed-
nym z najmodniejszych rejonów wypo-
czynkowych. W pewnym momencie było
to nawet największe szczecińskie kąpieli-

Niemiecka buteleczka
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sko, reklamujące się w prasie piękną piasz-
czystą plażą i hasłem: „Jak nad morzem, ale
znacznie bliżej...”. Na odwiedzających
czekały liczne atrakcje, takie jak: zjeżdżal-
nie, skocznie, łodzie, brodziki dla dzieci
oraz kawiarnie i bufety. Obejście jeziora
ścieżką trwało ponad godzinę. Zasłużoną
sławą i renomą cieszyła się elegancka re-
stauracja na stromej skarpie.

Często potocznie nazywano ją „Restau-
racją Tarasową”, ze względu na stoliki roz-
stawione na kilku drewnianych tarasach
posadowionych jeden na drugim, między

budynkiem lokalu i niedalekim brzegiem
Głębokiego. Spacerując obok dawnego
„Glambeck See” nie znajdziemy już śladów
po wojennej tymczasowej granicy państwa.
W 2016 roku, w marcu, grupa nurków z
programu Zanurzenie zainteresowała się Je-
ziorem Głębokim.

Mieszkańcy tych terenów wspominają,
że w akwenie leży masa zatopionych żela-
znych krzeseł, kilkanaście stołów, szaf i ko-
szy na śmierci. Nie były to szczególnie
ciekawe rzeczy, ale pośród nich miały się
również znajdować samolot, zatopiona am-

fibia i skrzynia amunicji. Nie udało się od-
szukać upragnionej amfibii czy też samolo-
tu, ale grupa nurków odnalazła niewypały
oraz skrzynkę zaślepionej amunicji. O zna-
lezisku natychmiast zostały poinformowane
odpowiednie służby. Ciekawym fantem,
również odnalezionym w jeziorze, była
bardzo stara niemiecka butelka po piwie.
Grupa Zanurzenie nie sprawdziła wszyst-
kich miejsc w Jeziorze Głębokim, więc mo-
że kolej na Was, drodzy Czytelnicy – może
i Wy natraficie na ciekawe artefakty…

Natalia Kasowska

Jeden z nurków w trakcie poszukiwań



http://aquasklep.pl
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Przez jezioro miała przebiegać
autostrada?

Do ekipy Akcji trafiają intrygujące infor-
macje dotyczące przebiegu dawnej nie-
mieckiej autostrady Berlin–Królewiec.
Podobno jeden z półwyspów jeziora Draw-
sko został sztucznie usypany w celu prze-
prowadzenia tamtędy „berlinki”.

Rzecz dotyczy północnej części akwenu,
a konkretnie cypla znajdującego się na
krańcu Zatoki Kluczewskiej, tuż obok bar-
dzo wysokiego wzniesienia i doskonałego
punktu widokowego, tzw. Szwedzkiej Góry
(159 m). Gmina Złocieniec ma niedaleko
swój fragment linii brzegowej jeziora Draw-
sko.

Przypomnijmy, że już wczesnym latem
2016 r. poszukiwacze natknęli się na coś
dziwnego w tym rejonie. Przy wejściu do Za-
toki Kluczewskiej załogi łodzi poszukiwaw-
czych zostały zaskoczone wypłyceniem,
którego szczyt znajduje się około 40 cm pod
lustrem wody. Jak relacjonował wówczas
kierujący ekipą nurkową Dariusz de Lorm
(Szkoła Nurkowania ANDAtek), jest ono
dość długie, lecz trudno powiedzieć, czy ma
naturalne, czy też sztuczne pochodzenie:

– Jest usypane w przeważającej części z
kamieni. Widać je na zdjęciach satelitar-
nych w Google. Ta płycizna znana jest też
żeglarzom.

Prosimy o wszelkie informacje w sprawie
„berlinki” na terenie powiatu drawskiego.
Będziemy kontynuować temat.

O badaniach w Zatoce Kluczewskiej pi-
saliśmy m.in. tutaj: http://jeziorotajem-
nic.pl/lowcy-w-akcji-cz-ii/

Fot. Google Maps.

Jezioro tajemnic
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Czyżby namiar na U-Boota?
Jakiś czas temu dotarła do nas dość nie-

typowa informacja dotycząca poszukiwane-
go w jeziorze Drawsko okrętu
podwodnego.

– Witam. Chciałam podzielić się taką in-
formacją. Moj tata pracował wiele lat temu
w ośrodku wczasowym, a kierownikiem był
tam fajny człowiek, który nurkował. Podob-
no opowiadał, że widział łódź w położeniu
mniej więcej na wprost plaży. Podobno dno
jeziora ma tam jakąś „górkę”. Łódź ma le-
żeć dość głęboko. Tyle słyszałam na ten te-
mat (…). Nie wiem, czy przydadzą się te
informacje.

List nadesłany elektronicznie podpisano
„Małgorzata W”. Niestety, brak w treści bli-

ższych informacji o kogo, jaki ośrodek i o
jakie lata chodzi. Czy informacja o lokali-
zacji wraku odnosi się do tzw. „Górki Hoj-
dysa” położonej w pobliżu jednego ze
znanych ośrodków w Czaplinku przy ul.
Pięciu Pomostów? Nurkowie i żeglarze re-
gularnie donoszą, że dno jezioro Drawsko
ma bardzo skomplikowaną budowę geolo-
giczną, zaś dno usłane jest licznymi i bar-
dzo stromymi wzniesieniami.

Stanisław Hojdys (1915-1989) jako woj-
skowy osadnik, trafił na ziemie odzyskane i
tak znalazł się w Czaplinku. Prowadził wraz
z żoną gabinet stomatologiczny. Był jed-
nym z pierwszych wędkarzy, który łowił w
jeziorze Drawsko mając do dyspozycji ma-
pę głębokościową jeziora. Jedna z podwod-

nych „górek” do dziś nosi nazwę od jego
nazwiska.

Z ciekawostek jego życiorysu należy
przytoczyć fakt, że zdał maturę w szkole
im. Marcina Wadowity w Wadowicach i
był starszym kolegą szkolnym Karola Woj-
tyły, późniejszego Papieża Jana Pawła II,
wspólnie m.in. budowali schronisko na gó-
rze Leskowiec, gdzie do dziś upamiętnia ten
fakt okolicznościowa tablica.

Czy ktoś z Czytelników posiada informa-
cje, bądź kontakty, do osób wymienionych
w doniesieniu? Prosimy o sygnały – infor-
macje nagradzamy specjalnymi Certyfikata-
mi: http://jeziorotajemnic.pl/

Relacja z lutowej misji nurkowej

http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje
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Nurkowie i poszukiwacze nadesłali nam
kolejną relację. Następny guzik Kriegsmari-
ne, dwa srebrne talary, półfuntówka brytyj-
ska i stare koło, będące być może kolejną
częścią poszukiwanego zatopionego samo-
chodu marki WandererW24 – to znaleziska
z ostatniej misji w jeziorze Drawsko. Poja-

wił się także płaszcz, prawdopodobnie nie-
mieckiej marynarki wojennej. Prosimy o
pomoc w identyfikacji.

Druga misja, w drugim już sezonie po-
szukiwawczym Jeziora Tajemnic, miała na
celu poszukiwanie dalszych części zatopio-

nego niemieckiego samochodu wojskowe-
go. Po raz pierwszy natrafiono na nie kilka
miesięcy temu w pasie wody w okolicy
Nadbrzeża Drawskiego. Reszta samochodu
w dalszym ciągu najprawdopodobniej spo-
czywa na dnie, pod grubą warstwą mułu,
na co wskazują odczyty magnetometru. Jak
mówi dr Łukasz Gładysiak z koszalińskiego
Studia Historycznego „Huzar”, wśród ele-
mentów samochodu udało się zidentyfiko-
wać maskę – pokrywę silnika z pozosta-
łościami oryginalnej farby, tzw. Sandgelb
(Wehrmacht Olive), który był standardo-
wym kolorem bazowym niemieckich pojaz-
dów wojskowych, obudowę deski rozdziel-
czej oraz piastę koła. Odnaleziony został ta-
kże sam emblemat, zaś teraz koło. W oce-
nie uczestniczącego w weekendowych
poszukiwaniach Wiesława Piotrowskiego
(Ambasadora Akcji Jezioro Tajemnic), koło
pochodzi z samochodu osobowego i z
pewnością nie jest współczesne. Odnale-
ziono je pod wodą, w okolicach miejsca,
gdzie spoczywały wcześniej odnalezione
fragmenty, stąd można domniemywać, że
pochodzi od poszukiwanego Wanderera.

Ponadto na ręce W. Piotrowskiego anoni-
mowy znalazca przekazał kompletny

Nierpozpoznany element Moment wyłowienia koła

Być może to koło od Wanderera
Wiesław Piotrowski
Ambasador Akcji Jezioro Tajemnic



Nuras.info 4/2017

129

płaszcz z wszytymi guzikami Kriegsmarine.
Został on znaleziony kilka lat temu w piw-
nicy jednego z budynków w Drawsku Po-
morskim. Być może na podstawie
widocznych na zdjęciu szczegółów Czytel-

nicy ustalą, do jakiej konkretnie jednostki
mógł należeć? Prosimy o informacje:
http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/

W akcji nad jeziorem Drawsko w dniach
24-26 lutego 2017 r. wzięli udział: Dariusz,

Aleksandra, Anna i Daniel de Lorm, Paweł
Rogoziński, Marek Tomaszewski, Honorata
Matuszewska (Dziewczyna Jeziora Tajem-
nic 2017), Maria Tarczyńska, Piotr Janicki,
Mariusz Szymański, Grzegorz Piszcz, Grze-
gorz Łataś, Wiesław Piotrowski, Jakub Sty-
czeń, Marcin Roszak, Bartosz Drzewiecki,
Marcin Szyrwiel, Łukasz Kruk, Rafał Jaros,
Anna Nazarenko, Hubert Jaros, Sławomir
Biskupski oraz Małgorzata, Robert i Rafał Si-
korscy.

Autostrada przez jezioro
Drawsko? To prawda!

Wszystko wskazuje na to, że doniesienia
są prawdziwe: przez jezioro Drawsko mia-
ła przebiegać „berlinka”.

Zastanawialiśmy się, czy przez północny
kraniec jeziora Drawsko planowano prze-
prowadzić fragment autostrady Berlin–Kró-
lewiec. Okazuje się, że to prawda.
Wskazują na to stare mapy i ślady widocz-
ne na tzw. lidarze, czyli skaningu lasero-
wym gruntu.

– Zdjęcia lidar przedstawiają miejsca,
gdzie została usunięta wierzchnia warstwa
ziemi (humus) pod budowę autostrady – in-
formuje Michał Kaliniak, pracownik Refera-

Pierwsza z lewej - Dziewczyna Jeziora Tajemnic 2017 Honorata Matuszewska
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tu Promocji i Rozwoju Gospodarczego w
Urzędzie Miejskim w Złocieńcu. W stronę
tego miasta miał biec dalszy ciąg budowli,
zaś w lasach pozostało wiele jej śladów.

Zbigniew Januszaniec, regionalista z
Czaplinka, przedstawił fragment mapy z
1961 roku, na której przerywanymi liniami
zaznaczony jest przebieg trasy:

– Na tej mapie topograficznej linię nie-
ukończonej autostrady zaznaczono tylko na
tych odcinkach, gdzie efekty prac ziemnych
związanych z budową autostrady były wy-
raźnie czytelne w terenie. Zaznaczyłem te
odcinki czerwonymi strzałkami.

Czy półwysep na jeziorze Drawsko,
przez który miała przebiegać trasa został
usypany przez ludzi, jak wskazywały nie-
które teorie, czy też jego pochodzenie jest
naturalne? Tu również nie zawiedli nas
Czytelnicy. Z. Januszaniec wskazuje na ma-
pę z początku XX wieku, na której cypel jest
naniesiony, co wskazuje na jego naturalne
pochodzenie. Mapa ta przechowywana jest
w Izbie Muzealnej w Czaplinku. Z kolei Ja-
rosław Łysko, mieszkaniec okolic Czaplin-
ka, nie wyklucza, że mogło dojść do
pewnych poprawek natury. Według jego
oceny, na cypel ten nawieziono ziemię, w

Berlinka widoczna na Lidarze

Fragment mapy z 1961 roku - elementy berlinki. Nadeslal Z. Januszaniec
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celu przygotowania go pod budowę auto-
strady. Natomiast internauta Marcin Roszak
dodał na fb Akcji trzy mapy akwenu i ota-
czających go terenów. Mapy pochodzą z
końca XVIII i początku XIX wieku. Są autor-
stwa Reymanna, Sotzmanna oraz Schroet-
tera. Choć, jak wskazuje, na żadnej z nich
nie widać wspomnianego cypla, jednak
może to być wina małej dokładności ów-
czesnych opracowań.

Kolejna zagadka historyczna rozwiązana.
Dziękujemy za pomoc!

O sprawie pisaliśmy już tutaj: http://jezio-
rotajemnic.pl/przez-jezioro-miala-przebie-
gac-autostrada/

Potop w Czaplinku
„Ja jestem pan Kowalski, a to jest pani

Kowalska, innej nie chcę.” Któż nie pamię-
ta tego zdania z sienkiewiczowskiego „Po-
topu”? Okazuje się, że i Czaplinek miał
swego Rocha Kowalskiego.

Historię Rocha Kowalskiego, który zginął
w marcu 1945 r. pod Kluczewem, nadesłał
Wiesław Krzywicki z Czaplinka. Oto ona:

„Chyba wszyscy znamy z „Potopu” H.
Sienkiewicza Rocha Kowalskiego, dragona
pana Maleszki w służbie księcia Janusza Ra-

dziwiłła. Był mocny, księciu się z pięści po-
dobał, gdyż podkowy łamie i z chowanymi
niedźwiedziami wpół się bierze, a takiego nie
znalazł, którego by nie rozciągnął. Ślepo słu-
chał rozkazów księcia, był mu wierny, dopó-
ki nie poznał pana Zagłoby, który podał się za
jego wuja, upił go, i sam podstępem wydostał
z niewoli, a potem Rocha przeciągnął na stro-
nę króla Jana Kazimierza. Roch Kowalski
wsławił się nienawiścią do Karola Gustawa,
którego omalże nie zabił. Trafił do niewoli
króla szwedzkiego, ale ten go wypuścił. Zgi-
nął z rąk księcia Bogusław Radziwiłła.

Miał i Czaplinek swego Rocha Kowal-
skiego, o którym napisał Melchior Wańko-
wicz w książce „Wojna i pióro”:

Dnia 9 maja 1945 roku, dnia więc histo-
rycznego, serwis telegraficzny urzędowej
agencji prasowej PAP „Polpress” pęczniał
od uroczystej oficjalszczyzny, depesz peł-
nych niekłamanej radości i pierwszych
sztywniackich już komunikatów z malut-
kich mieścin wyzwolonego kraju oraz ze
światowych metropolii. Doniesienia z Ber-
lina i telegramy z San Francisko nieskutecz-
nie rywalizowały rozmiarami z informa-
cjami o ruszeniu produkcji pasztetówki na
Pradze i sznurowadeł w Łodzi.

Wśród tych wiadomości, gdy studiowa-
łem ówczesne doniesienia prasowe z fron-
tu, gdy próbowałem znaleźć różnice
między typem i charakterem relacji, od sta-
le żyjących na froncie wśród wojska spe-
cjalnych wysłanników „Dziennika Polskie-
go”, „Rzeczypospolitej”, „Robotnika”,
Agencji PAP i innych, wśród tych wiadomo-
ści natrafiłem przypadkowo na dziwny
tekst, który przykuł moja uwagę:

„Nasz znużony krok nabiera lekkości i si-
ły.

Z tak daleka idziemy. Przeszliśmy tyle
dróg, tyle rzek, tyle granic.

A prze całą drogę w każdej serii automa-
tu, w warkocie każdego motoru, nawet w
stuku zwykłych maszyn do pisania powta-
rzał się ten sam refren: Berlin, Berlin.

Trzysta dwadzieścia pięć rozkazów Sta-
lina – oto etapy pochodu. Rozkaz dwieście
dwudziesty trzeci obwieścił światu zdoby-
cie Warszawy. Jaki będzie numer rozkazu
o zajęciu Berlina – nie wiem. Ale wiem, że
będzie.

I wiem, że na gruzach faszystowskiej sto-
licy trzepotać będzie zwycięsko, obok czer-
wonych sztandarów radzieckich,
biało-czerwony sztandar mojej Ojczyzny.
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My jesteśmy bardzo zajęci. Nabijamy
broń, naprawiamy motory, leczymy rany,
drukujemy żołnierskie gazety i ciągle, cią-
gle i uparcie idziemy naprzód. Im bardziej
będziemy zajęci, tym szybciej będzie zaję-
ty Berlin.”

Materiał podpisany był:
(Z notatnika poległego żołnierza)

Tekst ten różnił się od reszty wszystkim.
Odstawał formą. Zastanawiał treścią. Intry-
gował podpisem. Nic z tego nie pasowało
do urzędowej agencji telegraficznej. Co
więc zdecydowało, że go opublikowano?

Próba wyjaśnienia tej tajemnicy napro-
wadziła mnie na ślad Rocha Kowalskiego,
jedynego cywilnego korespondenta rządu
lubelskiego, jaki zginął na froncie 1 armii.

Z wojskiem dotarł na Wał Pomorski. Na
ten „klucz do Berlina”, budowany już w
1936 roku, a teraz broniony przez samego
szefa SS-manów Himmlera siłami wielkiej
zbieraniny z podbitej Europy: Finów, Łoty-
szów, Węgrów, Rumunów, Holendrów, Li-
twinów, tysięcy Volkssturmistów i resztek
doborowych oddziałów SS.

Kowalski spieszył się. W marszu przesłał
do redakcji sześć korespondencji. Drugie

tyle już z samych walk. Spieszył się też, aby
być pierwszym: za nim mieli ruszać ponoć
następni wysłannicy agencji; Michał An-
druszkiewicz, Klaudiusz Wachowiak, Wit
Gawrek.

Z marszu Kowalski telegrafuje:
„Jestem już na terenie hitlerowskiego

„imperium”. Jako pierwszych jego przedsta-
wicieli spotykam w jednym z miast troje sta-
ruszków: Niemca i dwie czarno ubrane
Niemki. Są najwyraźniej przerażeni. Na na-
sze wezwanie nieufnie zbliżają się do wo-
zu.

– Rozumiecie po polsku?
– Ich verstehe nich – bełkoce stary Fryc i

na wszelki wypadek dodaje, uśmiechając
się przymilnie – Hitler kaputt.

Niemki jakby tylko na to czekały: wybu-
chają lawiną oskarżeń pod adresem hitle-
rowskiego ustroju i jego autorów. Hitler
kaputt – te dwa słowa powtarzają wciąż na
dalszej naszej drodze. Niemal każdy napo-
tkany na drodze Niemiec mruczy pod no-
sem to zaklęcie nowej orientacji politycznej
zbankrutowanego „Herrenvolku”.

Na każdym kroku widać, że Hitler jest
już naprawdę i ostatecznie kaputt. Wystar-
czy spojrzeć na drogę, na której obok spa-

lonych czołgów ze znakiem swastyki wid-
nieją porzucone wózki ręczne i dziecinne,
tłomoki, walizki, parasolki, hełmy żołnier-
skie i kapelusze damskie, broń, poduszki,
meble. Wszystko to wdeptane w błoto, za-
barwione tu i ówdzie krwią, której wielkie
kałuże widnieją obok padłych koni.

Mijamy po drodze uchodźców: przeraże-
ni, wygłodniali, obdarci, uskakujący trwo-
żliwie na stronę na widok auta – jakże
niepodobni są dziś do pewnych siebie, za-
rozumiałych i nieludzkich względem in-
nych Hansów i Fryców, których tylu
widzieliśmy w Polsce. Snują się gromadami
po drogach, sami nie wiedząc dokąd i po
co. Mówią, że kazano im uciekać w głąb
Rzeszy, ale wieści o straszliwych skutkach
bombardowań alianckich powstrzymywały
ich w drodze. Z małego odcinka, na którym
jesteśmy, podobno sto pięćdziesiąt tysięcy
Niemców już uciekło”.

W trzy dni później, na odwrocie jakiegoś
różowego kwestionariusza niemieckiego,
donosił, że dotarł do sztabu armii. Przysyła
dwie następne korespondencje. Bardzo sła-
be, ogólnikowe, napuszone. Wzoruje się na
stylu, który go zewsząd otacza: krzepiącym,
mobilizującym, entuzjastycznym. To jego
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krzepienie jest nieprzekonywujące, a entu-
zjazm jakiś przygaszony. Nie umie tak…

Dopiero za parę dni, z pierwszej linii,
błyśnie pierwszymi i ostatnimi obrazami,
które go przejęły.

Stanisław Ryszard Roch Kowalski zaczął
dziennikarstwo tuż przed wojną. Nie wyró-
żniał się też w swoim pisaniu czymś spe-
cjalnym, poza tym że nie potrafił długo
zagrzać miejsca w jednej redakcji. Praco-
wał w kilku pismach, dorabiał w tylu samo.
Ich charakter i kierunki były różne: „Echo
Kresowe” i „Front Robotniczy”, „Głos Po-
wszechny”, „Front Młodych” i „Poradnik
Spółdzielców Rolniczych”. Nigdy nie palił
się do reportażu, wolał artykuliki ekono-
miczno-społeczne, porady prawne, infor-
macje gospodarcze.

Wojna przerwała mu studia ekonomicz-
ne na Wolnej Wszechnicy Polskiej – wia-
domości z tego zakresu chyba nie
przydawały się, gdy w okupowanej Warsza-
wie założył na bazarze Różyckiego własny
stragan, który prowadził przez prawie cały
czas wojny. Była to niezła makieta jego
konspiracyjnej działalności od 1941 roku:
oficera wywiadu Zgrupowania 662 AK –
Rejon II Warszawa-Praga.

Nie wiadomo, jaka okoliczność i cecha
przedwojennej dziennikarskiej działalności
Rocha Kowalskiego sprawiła, że Niemcy
zwrócili się do niego z propozycja współ-
pracy w „Nowym Kurierze Warszawskim”.
Odmowa pracy w gadzinówce zmusiła, że
trzeba było dać nura i ukryć się, ale nie
przeszkodziła, aby przed zbliżającym się
powstaniem warszawskim wrócić w termi-
nie do swego macierzystego oddziału na
Pradze.

Teczka personalna byłego AK-owca, któ-
ry zgłasza się do służby w Lublinie, leży w
archiwum Polskiej Agencji Prasowej. Nie
zawiera nic specjalnego: w ankiecie poda-
je zawód „kupiec”, a do niej przypięta jest
prośba kierownika „Polpressu”, skierowana
do samego PKWN, o wydanie… łóżka po-
lowego dla nowego pracownika.

Na łóżku tym, które było jednocześnie
jego biurkiem redakcyjnym, nie lubił długo
siedzieć. Mimo że Polska Agencja Prasowa
mieściła się na ulicy Spokojnej, w tej samej
lubelskiej kamienicy, co PKWN, a było to
szczegółem nie bez znaczenia, zważywszy
na prawo korzystania ze stołówki, w której
jadali Bierut i Osóbka, oraz możliwość za-
łatwienia sobie ciepłej posadki w tworzo-

nych masowo ministerstwach – Roch Ko-
walski rwał się stałe na front. Za wkraczają-
cymi więc wojskami pomaga organizować
najpierw oddziały PAP w spalonej Warsza-
wie, a następnie w Łodzi. To są przecież te
dni, kiedy jeszcze nie wiadomo, czy Lublin,
czy też Łódź będą Warszawą…

Dopiero w lutym 1945 roku udaje mu się
dostać na front – uzyskuje nominację na ko-
respondenta wojennego „Polpressu” przy 1
Armii WP. Dogania ją już w czasie walk na
Wale Pomorskim. Nieliczne koresponden-
cje i reportaże, które zdążył nadesłać do re-
dakcji, mówią prawie wyłącznie o
przełamywaniu tej silnej linii obrony.

Na froncie zdążył przebywać tylko kilka
tygodni, ale były „kupiec” okazał się raso-
wym dziennikarzem o nieprzeciętnej ru-
chliwości.

Warunki ma niełatwe – normalne utrud-
nienia, jakie spotyka każdy korespondent
na froncie, tu spotęgowane faktem, iż armia
znajduje się w stałym natarciu i wykrwawia
swe oddziały na uporczywej niemieckiej
obronie Wału, tracąc siedemnaście tysięcy
żołnierzy. W przedwojennym gryzipórku
redakcyjnym i specjaliście od bazarowego
handlu na straganie – odzywa się żyłka war-
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szawskiego knajaka z Targowej rodem. Po-
trafił wcisnąć się w wiele miejsc. Stale jeź-
dzi od pułku do pułku, od dywizji do
sztabu, od oddziałów tyłowych na stanowi-
ska artylerii. Choć na pewno przeszkadza
mu w tym niemało jego inwalidztwo, brak
od dzieciństwa lewej nogi. Zbiera mnóstwo
materiałów, w ilości wielekroć przekracza-
jącej ówczesne możliwości publikacyjne
mocno prymitywnej agencyjnej redakcji,
nadającej najchętniej sztampowe krótkie i
ogólnikowe „obrazki informacyjne”, nieuf-
nie trochę przyjmującej coraz liczniejsze i
coraz obszerniejsze reportaże mało znane-
go pracownika, którego dynamiczne teksty
zdawały się zagrażać dychawicznemu po-
wielaczowi na ręczną korbkę – ważnej na-
onczas technicznej podporze państwowej
agencji.

Na przełomie lutego i marca 1945 roku
Kowalski donosi, że znalazł się „na odcinku
gospodarstwa Kieniewicza”. Była to 4 DP,
która toczyła zaciekłe walki w rejonie Fal-
kenburg (Złocieniec) i Dramburg (Drawsko)
z oddziałami 10 Korpusu SS oraz korpuśnej
grupy von Tettau. Jednakże bijąca się na
skraju lewego skrzydła polskiej armii 4 dy-
wizja skręcała na północny zachód. Tym-

czasem nieustannym pragnieniem Rocha
Kowalskiego było dotrzeć z wojskiem do
Bałtyku.

Jedzie więc do prawoskrzydłowej 3 DP
im. Traugutta, która najbardziej ze wszyst-
kich jednostek 1 armii wysforowała się w
tym momencie na północ. Kompanów do te-
go miała właściwych – samych kawalerzy-
stów: z prawej radziecki 2 Korpus kawalerii
Gwardii, z lewej 1 brygadę kawalerii WP

W dywizji tej Kowalski czuje się szcze-
gólnie dobrze, ma zresztą do niej senty-
ment. Ona bowiem stała we wrześniu 1944
roku na Saskiej Kępie. Jej to pułki 8 i 9 mia-
ły za sobą krwawą próbę przyczółka Czer-
niakowskiego. W kompaniach można było
spotkać swojaków z Pragi. A gdy chodzi o
morze, to Kowalski miał dobry węch; spo-
śród polskich dywizji traugutowcy jako jed-
ni z pierwszych dotarli do Kołobrzegu i nad
Bałtyk.

Warszawskiego mieszczucha zaczyna na
froncie fascynować technika. We wrześniu
nie za wiele jej się nawidział. W korespon-
dencji opublikowanej 7 marca, dnia, kiedy
chyba już nie żył, podkreśla, że płyty stalo-
we bunkrów mają piętnaście centymetrów
grubości, że kuchnie w nich elektryczne, a

wieżyce ze strzelnicą ruchome – mecha-
niczne lub elektryczne.

I szuka ciekawych ludzi. Choć skrępowa-
ny opieką oficera, którego mu przydzielił
zastępca dowódcy armii do spraw politycz-
nych, Piotr Jaroszewicz, w trosce o skórę
„cywila z Warszawy” – Kowalski potrafił ta-
kich znaleźć. W wąwozie wiodącym na
pierwszą linię spotyka młodego człowieka
w niemieckim mundurze. Jedzie on prze-
brać się w mundur… polski. Pomorzanin si-
łą wcielony do Wehrmachtu, Józef Rocot,
uciekł, jak dowiedział się, że istnieje Woj-
sko Polskie: „W czasie chowania poległych,
przy jednym z oficerów znaleźliśmy biule-
tyn frontowy i stąd dowiedzieliśmy się o
wojsku polskim i o tym, że walczy na na-
szym odcinku. Zmówiliśmy się z kolegą i w
nocy uciekliśmy… Teraz chcę dać znać ko-
legom, żeby i reszta Polaków tu przyszła”.

Kowalski zapisuje sobie temat na następ-
ne dni: „odszukać drugiego zbiegłego Pola-
ka, nazywa się Ignacy Pająk”.

Tuż przed przyjazdem Kowalskiego do 3
DP Polacy zdobyli m.in. Tempelburg (Cza-
plinek) i wgryzali się w bunkry i umocnienia
ryglujące sforsowanie rejonu Dratzig See
(Jezioro Drawsko). Natarcie utknęło m.in.
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na północny zachód od Neusttetin (Szczeci-
nek), na przesmyku między dwoma jeziora-
mi, gdzie Niemcy mieli możność stawiania
wyjątkowo zaciętego oporu. Kowalski chce
bezpośrednio oglądać zdobywanie bun-
krów na najbardziej wysuniętych pozy-
cjach.

Ostatni z jego reportaży kończy się sło-
wami: ,,Jesteśmy już tylko dwieście metrów
od pierwszej linii. Zapada coraz gęstszy
zmrok. Wysiadamy i pieszo idziemy do
okopów”.

Kowalski towarzyszy 3 DP. Dociera do
szturmowych plutonów, atakujących arier-
gardę niemiecką.

W tydzień potem Agencja „Polpress” za-
mieszcza relację porucznika T. J. Rolickie-
go, korespondenta frontowego „Polski
Zbrojnej”:

„Niedaleko linii frontu, przed apteką w
Tempelburgu, poznałem go, gdy fotografo-
wał trupy niemieckich żołnierzy, poległych
w walkach o miasto. Naszemu oddziałowi
spieszyło się bardzo, Roch Kowalski pozo-
stał jeszcze, aby dokończyć zdjęć. Miał nas
potem dogonić. Poruszał się na motocyklu
z szybkością stu kilometrów na godzinę.

Dopędziwszy nas po jakimś czasie, nie

zauważył, że przed Klaushagen (dzisiejsza
wieś Kluczewo – przy. M. W.), które jesz-
cze było w rękach niemieckich, zeszliśmy
z wozu, by porozmawiać z grupą świeżo
wziętych do niewoli jeńców niemieckich, i
poleciał na swojej maszynie naprzód. Mi-
nął w szybkim tempie stanowiska artylerii,
minął pas umocnień i stanowisk działek i w
odległości około trzystu metrów od nieprzy-
jaciela, umocnionego na skraju wsi Klau-
shagen, wpadł na minę.

Szybkość jednak, z którą jechał oraz cha-
rakter terenu (asfalt) spowodowały, że mina
wybuchła już po jego przejeździe. Pęd po-
wietrza wyrzucił go z siodełka, ale upadł
nie ponosząc wielkich obrażeń. Natych-
miast zerwał się i zaczął biec w kierunku
naszej piechoty. W tej chwili znalazł się
pod obstrzałem ckm-ów niemieckich, które
całymi seriami biły do widocznego celu.
Zamiast upaść i doczołgać się do drzew,
Kowalski usiłował dotrzeć biegiem do naj-
bliższej lipy. I wtedy dosięgły go wraże ku-
le. Całymi seriami strzelali doń Niemcy, jak
się potem okazało, SS-mani ze 196 pułku
piechoty oldenburskiej. Jeńcy opowiadali,
że myśleli, że jest to któryś z ich wywia-
dowców, który zdobył motocykl i chce

uciec do swoich oddziałów. Dopiero po
wybuchu miny, gdy zauważyli, że wycofu-
je się w stronę oddziałów polskich, otwo-
rzyli do niego ogień z ckm-ów.

Kiedy w jakiś czas potem przejeżdżali-
śmy tą szosą, nie było już zwłok. Zabrali je
sanitariusze I batalionu; tylko krwawa pla-
ma wskazywała miejsce, gdzie zginął
dziennikarz na posterunku. Choć nikt nie
wydał komendy, wszyscy jednocześnie za-
salutowaliśmy…“

Kowalski, stwierdziłem, jest postacią pra-
wie całkowicie nieznaną w kraju. Nieznana
jest dokładnie data, kiedy zginął. Wiado-
mość o tym dotarła do jego redakcji około 7
marca 1945 roku. Wydana, na dwudziesto-
pięciolecie PAP, historia tej agencji – po-
święca mu ogólnikowe zdanie. W „Poczcie
chwały oręża polskiego”, prowadzonym
przez miesięcznik „Wojsko Ludowe”, syl-
wetka Rocha Kowalskiego zamyka się 55-
wierszową notatką, i to z błędem”.

Na podstawie relacji Alojzego Srogi z
książki pamiętnikarskiej „Jednostka 08 250”
wiemy, że Roch Kowalski zginął 4 marca
1945 roku. Melchior Wańkowicz „Wojna i
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pióro” MON 1983 wyd III”.
Wiesław Krzywicki

Fragment filmu „Potop”:
http://www.youtube.com

Wczesnośredniowieczna osada
na Suliborzu i źródło

W najbliższych okolicach jeziora Draw-
sko, na terenie gmin Czaplinek oraz gminy
Złocieniec, odkryto kilka wczesnośrednio-
wiecznych siedzib ludzkich. To odkrycia
dużej wagi, każące w nowy sposób patrzeć
na historię ziem Pojezierza Drawskiego. Bę-
dziemy cyklicznie je prezentować.

Na trop dawnych mieszkańców niedo-
stępnego Półwyspu Sulibórz (jez. Drawsko),
który dawniej najprawdopodobniej był wy-

spą, a dziś nazywany jest także „Wyspą
Harcerską”, niezależnie od siebie natrafili
muzealnicy z Koszalina (w 2015 r.) i poszu-
kiwacze w ramach Akcji „Jezioro Tajemnic
(w 2016 r.).Tym ostatnim pomógł przypa-
dek, gdy podczas wizyty na półwyspie na-
tknęli się na rozgrzebaną przez dziki
ziemię. Wystawały z niej ceramiczne sko-
rupy.

– Znaleziska to pozostałości rozległej
osady położonej na tzw. Wyspie Harcer-
skiej, położonej w obrębie gruntów wsi Su-
libórz. W zestawieniu z niezwykłym
mikroregionem osadniczym związanym z
jeziorem Zarańsko, świadczą o wybitnej ro-
li ziemi drawskiej we wczesnym średnio-
wieczu – podkreśla Andrzej Kuczkowski,
pracownik Działu Archeologii Muzeum w
Koszalinie. – Dzięki naszym działaniom w
ramach partnerstwa przy realizacji projektu
„Jezioro Tajemnic”, omawiane stanowiska
zostaną objęte ochroną konserwatorską, a
także znajdą się w planie badawczym Mu-
zeum na najbliższe lata.

Na Suliborzu, tuż przy brzegu jeziora
Drawsko, znajduje się także zabezpieczo-
ne cembrowiną źródło. Obecnie korzystają
z niego harcerze, choć niewykluczone, że

Starosta Stanisław Kuczyński
na polwyspie Suliborz

http://www.youtube.com/watch?v=vqPp_5D7h5I 
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służyło także dawnym mieszkańcom tego
zakątka.

– Myślę, że to źródło można by doskona-
le wykorzystać jako atrakcję turystyczną –
mówi Stanisław Kuczyński, Starosta Draw-
ski. – Leży ono na terenie będącym własno-
ścią gminy Czaplinek. Odpowiednio
oprawione byłoby wspaniałym celem dla
żeglarzy lub kajakarzy, ponieważ najlepszy
dostęp do niego jest właśnie drogą wodną.
Atrakcją mogłoby zostać także stanowisko
archeologiczne na Urazie, gdy już zostanie
gruntownie przebadane.

Muzeum w Koszalinie jest Patronem Ak-
cji „Jezioro Tajemnic”. https://www.facebo-
ok.com/MuzeumWKoszalinie/

Dziewczyna Jeziora Tajemnic 2017
nagrodzona!

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu
Drawskiego w Dniu Kobiet Honorata Matu-
szewska odebrała narody za zwycięstwo w
konkursie.

Celem konkursu był wybór osoby, której
wizerunek zostanie wykorzystany do pro-
mocji Akcji w tym roku. Znaleźć się ma
m.in. w publikacjach związanych z Jezio-
rem Tajemnic, na stronach internetowych,

czy bannerach.
Zwyciężczyni określana jest jako osoba

bardzo skromna i ciepła, a jednocześnie
spontaniczna. Kocha zwierzęta. Pochodzi z
Porostu w gminie Bobolice. Aktywnie bie-
rze udział w akcji Jezioro Tajemnic, osobi-
ście wspierając poszukiwaczy. Z pewnością
będzie ją można spotkać na niejednej jesz-
cze misji.

Laureatka pokroiła tort ze swoją podobi-
zną, a także otrzymała nagrody finansowe.
Tysiąc złotych „na dobry początek” ufundo-
wał Starosta Drawski. Kolejne pięćset przy-
słała firma EACTIVE z Wrocławia. Taką
samą sumę przekazała gmina Czaplinek.
Łącznie to 2000 zł.

film z wręczenia nagród:
www.youtube.com

Sprawdzą legendę w głębinie
jeziora Lubie

W ramach Akcji „Jezioro Tajemnic” od-
będzie się pierwszy rekonesans nurkowy na
drugim potężnym akwenie powiatu draw-
skiego. W jeziorze Lubie (gmina Złocieniec)
nurkowie postarają się sprawdzić, ile praw-
dy jest w pewnej ludowej opowieści.

– Opowieść znana jest w co najmniej kil-

http://www.youtube.com/watch?v=ENCxgDFtQG8
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ku wersjach – mówi Burmistrz Złocieńca
Krzysztof Zacharzewski. – Jedna z nich mó-
wi, że zimą 1944 roku, orszak weselny miał
sobie skrócić drogę i przejechać przez za-
marznięte jezioro Lubie. Niestety, lód nie
wytrzymał. Misja nurkowa, która odbędzie
się w najbliższy weekend ma zbadać rze-
kome miejsce tego, owianego legendami,
wydarzenia.

Jezioro Lubie to drugie po Drawsku naj-
większe jezioro Pojezierza Drawskiego. Po-
wierzchnia zwierciadła wody wynosi
1487,5 ha i znajduje się na wysokości 95,5

m n.p.m. Głębokość sięga 46,2 m, zaś dłu-
gość przekracza 14 km. Na jeziorze znaj-
duje się 5 wysp. Jego południowy brzeg
porasta Puszcza Drawska. Przez Lubie, po-
dobnie jak przez jez. Drawsko, przepływa
rzeka Drawa. Południowy brzeg jeziora (od
strony Karwic) nie jest dostępny dla osób
cywilnych. Znajduje się tam jeden z naj-
większych poligonów wojskowych w Euro-
pie – Poligon Drawski.

Gmina Złocieniec niedawno przyłączyła
się do Akcji „Jezioro Tajemnic”. Fragment
jej terenu leży nad jeziorem Drawsko.

Wspólnie zamierzamy przyjrzeć się m.in.
zagadkom jeziora Lubie.

A oto legenda, która stałą się przyczyn-
kiem do ekspedycji badawczej:

„Pewnego bardzo mroźnego dnia w Kar-
wicach odbywały się huczne ślubne uro-
czystości. Ponieważ pan młody pochodził
ze wsi Gudowo leżącej po drugiej stronie
jeziora postanowiono, że bardzo atrakcyj-
nym elementem zabawy weselnej będzie
wieczorny kulig, podczas którego goście z
zapalonymi pochodniami ruszą po zamarz-
niętym jeziorze zaprzężonymi w konie sa-
niami do rodzinnej wsi pana młodego.
Długa kolumna sań wjeżdżająca na skute
lodem jezioro i oświetlona pochodniami
wyglądała zaiste imponująco. W pierw-
szych najokazalszych i wspaniale przy-
ozdobionych saniach siedziała para młoda.
Wśród śmiechów i okrzyków radości ko-
lumna pędziła w kierunku światełek wi-
docznych po drugiej stronie jeziora, gdzie
znajdowało się Gudowo. Orszak weselny
mijał właśnie wyspę Rybaki, kiedy dał się
słyszeć mrożący krew w żyłach łoskot pę-
kającego lodu. Ludzkie okrzyki przerażenia
mieszały się z rozpaczliwym rżeniem koni.
Po kilkudziesięciu sekundach wszystko jed-

Lubie. Strzalka zaznaczono miejsce w polowie jeziora gdzie mialo dojsc do legendarnej przeprawy
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nak ucichło, a cały orszak weselników znik-
nął na zawsze w ciemnych wodach jeziora
Lubie.”

W kamiennym kręgu
Przypominamy wielkie odkrycie ujaw-

nione w ubiegłym roku. Trzy kamienne krę-
gi odnaleziono w lasach niedaleko
miejscowości Pławno w gminie Czaplinek.
Są wyjątkowe. Co więcej, nie jest wyklu-
czone, że w pobliżu odnajdą się kolejne.
Teren bada ekipa Muzeum w Koszalinie,
Partner Akcji „Jezioro Tajemnic”.

Pierwsze plenerowe spotkanie Dyrektora
Muzeum Jerzego Buziałkowskiego i Staro-
sty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego

Dyrektor Muzeum i Starosta Drawski na stanowisku archeologicznym w Plawnie.
fot. Muzeum w Koszalinie

Stanowisko archeologiczne w Plawnie. fot. Muzeum w Koszalinie
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odbyło się w ub. roku właśnie w wyjątko-
wej scenerii nowo odkrytego stanowiska ar-
cheologicznego z kamiennymi kręgami pod
Czaplinkiem. Znalezisko z Pławna to uni-
kat, bowiem na Pomorzu zachowało się je-
dynie jeszcze 5 stanowisk podobnego typu.

Informacja o tajemniczych głazach wy-

stających z ziemi dotarła do muzeum z
Nadleśnictwa Świerczyna. Na razie na-
ukowcy stwierdzili istnienie trzech kręgów,
ale w niezbadanej jeszcze okolicy może
być ich więcej. Kurhany nigdy nie były lo-
kalizowane przypadkowo. Wybierano miej-
sca z jakichś powodów niezwykłe. Dziś
jednak pozostaje zagadką, dlaczego
umieszczono je kilka kilometrów od jezio-
ra Drawsko.

Choć media ochrzciły je mianem „Pol-
skiego Stonehenge”, archeolodzy nie lubią
tego określenia. Znajdująca się w Wielkiej
Brytanii budowla megalityczna o tej nazwie
miała bowiem inne funkcje i dlatego propo-
nują nazywać je po prostu kręgami gockimi.

Plemię Gotów, przybyłe na teren Pomo-
rza ze Skandynawii, to jedno z najwięk-
szych i najważniejszych plemion wscho-
dniogermańskich, mówiące językiem goc-
kim. Zajmowało ten teren od końca I w. do
początków III w. Przez kilka stuleci Goci
przemieszczali się na południe Europy, by
w IV wieku przyczynić się do upadku Ce-
sarstwa Rzymskiego w okresie zwanym
Wielką Wędrówką Ludów.

fot.: Muzeum w Koszalinie.

Rekonesans nurkowy
na Jeziorze Lubie – relacja

W dniach 11-12 marca 2017 r. na jezio-
rze Lubie odbył się pierwszy rekonesans
nurkowy w ramach akcji „Jezioro Tajem-
nic”. O godz. 10:00, podczas odprawy, kie-
rujący pracami podwodnymi Dariusz de
Lorm (Szkoła Nurkowania ANDAtek) przed-

Rozmieszczenie struktur w plawienskim lesie
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stawił nurkom oraz osobom biorącym czyn-
ny udział w misji eksploracyjnej plany nur-
kowe dwudniowej akcji. To była już IV
Misja w II sezonie Akcji „Jezioro Tajemnic”.

O godz. 10:45 akcja przeniosła się na
wodę. Załogi wypłynęły na miejsce docelo-
we, tj. przesmyk między Ostrym Rogiem a
Karwicami, gdzie rozlokowano dwie ekipy,
po dwóch nurków. Celem akcji było po-
twierdzenie lub obalenie legendy o zatopio-

nym orszaku ślubnym w jeziorze Lubie. Ten
etap prac nie potwierdził legendy, zobaczy-
my co pokażą kolejne.

Ponadto znaleziono przypinkę związku
kombatanckiego, pin patriotyczny oraz inne
drobne elementy. W czasie nurkowania z
dna wyjęto pięć kotwic.

Kolejny dzień akcji przeniósł się w oko-
lice miejscowości Gudowo, gdzie według
relacji okolicznych mieszkańców znajduje

się zatopiony wrak samolotu. Po skanowa-
niu dna sonarem bocznym stwierdzono trzy
obiekty leżące na dnie zbiornika. Jeden z
nich został sprawdzony, ale okazał się kło-

Hindenburg - prawdopodobnie odznaczenie -
znalezisko
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dą drzewa. Dwa pozostałe zostaną spraw-
dzone kolejnym razem.

Zaplanowano już kolejną ekspedycję
nurkową w ramach akcji „Jezioro Tajem-
nic”, która będzie miała miejsce w dniach
1-2.04.2017 r. pn. „Ogólnopolskie zawody
wyławiania śmieci z wody” . Misja odbę-
dzie się na jeziorze Lubie, nazwanym przez
nurków „Złotym jeziorem” i będzie jedno-
cześnie oficjalnym otwarciem sezonu nur-

kowego. Planuje się w niej udział większej
liczby nurków.

Organizator akcji składa szczególne po-
dziękowania za pomoc OSP Lubieszewo, a
także WOPR Rogoźno, za udostępnienie
sonaru i motorówek. Akcję wsparły także:
ANDAtek – F.H.U. „ANDA”, OSP Torzym,
ECN Systemy nurkowe (sponsor nagrody za
„U-Boota” z jeziora Drawsko), DIVER Ser-
wis sp. z o.o. (sponsor nagrody za „U-bo-

ota” z jeziora Drawsko) oraz Z.E.I. Mariusz
Szymański.

W tej misji uczestniczyli: Honorata Matu-
szewska – Dziewczyna Jeziora Tajemnic
2017, Aleksandra i Dariusz De Lorm (Am-
basador Akcji „Jezioro Tajemnic”), Przemek
i Dominik Glanc, Dariusz Kuternowski,
Marta Byczkiewicz, Marcin Szyrwiel, Ma-
riusz Szymański, Grzegorz Piszcz, Marek
Tomaszewski, Piotr Janicki, Maria Tarczyń-

znalezisko
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ska, Robert Patrzyński, Radosław Malinow-
ski, Adam Brzuska, Bartosz Drzewiecki,
Wiesław Piotrowski (Ambasador Akcji „Je-
zioro Tajemnic”), Grzegorz Forysiak (Sto-
warzyszenie Miłośników Nurkowania
Wrakowego „Wrakersi”, sponsor nagrody
za „U-Boota” z jeziora Drawsko), Sebastian
Kukulski, Paweł Nowak, Emil Kozak, Ma-
riusz Kurowski, Adam Borowczyk, Krzysztof
Szylak, Adam Wojtewicz, Janusz Olesiak,
Robert Cypel, Andrzej Kraszewski, Marek
Kubacki, Karol i Sebastian Kuropatnicki.

Naładuj butle
na Pojezierzu Drawskim!

Nurkowie przybywający badać tajemni-
ce jezior Drawsko (gm. Czaplinek), Lubie
(gm. Złocieniec) i innych z Pojezierza
Drawskiego często pytają, gdzie mogą nała-
dować butle. Mamy odpowiedź. Prosimy o
więcej.

Na stronie internetowej Akcji „Jezioro Ta-
jemnic”, w zakładce „Wokół Akcji” wpro-
wadziliśmy rubrykę „Nabijanie butli”.
Chcemy tam publikować informacje o miej-
scach, które stwarzają taką możliwość. Dwa
pierwsze miejsca to Baza „OCTO” znajdu-
jąca się w Czaplinku, której załoga brała już
udział w Akcji „Jezioro Tajemnic”, a także
„Baza Nurkowa Shark Dive Siecino” w gmi-

nie Złocieniec. Przed przyjazdem należy
skontaktować się z obsługą obu baz i upew-
nić, że będą tego dnia, ponieważ bazy ma-
ją charakter sezonowy.

To jednak nie wszystko. Tych, którzy nie
zostali umieszczeni na naszej stronie, a o
których po prostu nie wiemy, prosimy o
kontakt. We wspomnianej zakładce zupeł-
nie bezpłatnie znajdą się linki do wszyst-
kich miejsc umożliwiających nabijanie
butli, a które znajdują się na terenie powia-
tu drawskiego i na jego obrzeżach (w gmi-
nach przyległych do granic powiatu).
Zapraszamy do kontaktu: http://jeziorota-
jemnic.pl/zglos-informacje/
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Ponadto uzupełniliśmy informację o mo-
żliwość nabycia sprzętu nurkowego w
drawskiej firmie ECN Systemy Nurkowe
(jednego ze sponsorów nagrody za „U-Bo-
ota” z jeziora Drawsko), oraz kursy nurko-
we ze Szkołą Nurkowania ANDAtek, które
prowadzi najlepszy szkoleniowiec świata
Ad. 2013 oraz 2014 i jednocześnie aktyw-
ny uczestnik „Jeziora Tajemnic” i Ambasa-
dor tej Akcji – Dariusz de Lorm.

Tym usługodawcom, którzy świadczą
usługę nabijania butli i się zgłoszą do nas,
oprócz zapewnienia bezpłatnej reklamy,
prześlemy także Certyfikat uczestnictwa w
Akcji. Piszcie do nas!

Jezioro Tajemnic bardziej morskie
23 marca 2017 r., Powiat Drawski nawią-

że formalną współpracę z Akademią Morską
w Szczecinie w ramach Akcji Eksploracyjno–
Historycznej „Jezioro Tajemnic”. Dodatko-
wo w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych
powstaną Klasy Patronackie AM.

Uroczystość podpisania wszystkich
trzech porozumień odbędzie się w Sali Tra-
dycji Akademii Morskiej, przy ulicy Wały
Chrobrego 1-2 w Szczecinie, o godzinie
9.00.

Akademia Morska angażuje się w Akcję
„Jezioro Tajemnic” niemal od początku jej
trwania. Pracownicy uczelni oraz jej stu-
denci prowadzili badania na wodzie, lą-
dzie, pod wodą i w powietrzu. Podpisanie
porozumień i formalny Patronat AM nad
„Jeziorem Tajemnic”, najbardziej spektaku-
larną akcją eksploracyjno–historyczną w
Polsce, jest naturalną konsekwencją tych
wydarzeń.

– Projekt powołania do życia klas patro-
nackich nawiązujących do uczelni morskiej
powstał z marzenia o utworzeniu w naszym
powiecie… technikum morskiego – zdradza
kulisy Stanisław Kuczyński, Starosta Draw-
ski. – Po analizach okazało się, że droga do
powstania takiej szkoły jest bardzo długa, a
koszty przekraczają nasze możliwości. Gdy
jednak Akademia Morska w Szczecinie włą-
czyła się czynnie w „Jezioro Tajemnic”, po-
jawiły się nowe inspiracje i perspektywy.

Klasy Patronackie powstaną w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Po-
morskim oraz Czaplinku. Uczniowie już od
kilku miesięcy uczestniczą w wykładach
prowadzonych w tych placówkach przez
naukowców z AM. Po podpisaniu porozu-
mień pojawi się także możliwość wyjazdów

uczniów do siedziby tej szczecińskiej
uczelni.

Prestiżowym Klasom Patronackim towa-
rzyszyć najprawdopodobniej będzie spe-
cjalny wyróżnik w postaci stroju uczniów,
nawiązującego w jakiś sposób do Akademii
Morskiej, bądź marynarki. Szczecińska Aka-
demia Morska kształci nie tylko przyszłych
marynarzy, ale też geodetów, czy informa-
tyków – profesjonalistów, znajdujących z
powodzeniem pracę na morzu i lądzie.
Uczelnia gwarantuje także dostęp do naj-
nowszych technologii oraz ich praktyczne-
go zastosowania, o czym przekonaliśmy się
podczas akcji „Jezioro Tajemnic”.

Film z inauguracji roku:
www.youtube.com/watch?v=JxAitX4c-

foQ

Zagadka 1880 r.
Co się wówczas wydarzyło?

Kilkusetletni guzik znaleziony na terenie
LO, podwodny plac manewrowy wojska i
najbardziej tajemniczy pomnik w Czaplin-
ku. Czy mają jakiś związek?

Podczas prac nurkowych w ramach Ak-
cji, w maju ubiegłego roku, do poszukiwa-
czy zgromadzonych nad jeziorem Drawsko

http://www.youtube.com/watch?v=JxAitX4cfoQ
http://www.youtube.com/watch?v=JxAitX4cfoQ
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podchodziło wiele osób, dzielących się ró-
żnymi historiami. Celem tamtej akcji było
przeszukanie pozostałości placu wojskowe-
go, który zapadł się w toń jeziora około
dwóch wieków temu. Jedna ze zgromadzo-
nych osób twierdziła, że obelisk leżący nie-
opodal, na parkowym wzniesieniu
pomiędzy ulicami Zbożową i Jeziorną, to
pomnik upamiętniający żołnierzy, którzy
wówczas zginęli w jeziornym zapadlisku,
zaś w miejscu gdzie stoi znajduje się ich po-
chówek.

Jakiś czas temu w Czaplinku odnaleziono
guzik, który znalazcom kojarzył się w tam-
tą epoką. Guzik został przekazany do Mu-

zeum w Koszalinie, jednak jeszcze nie zo-
stał rozpoznany.

– Gdy go zobaczyłem, od razu skojarzyłem
ten fakt z zasłyszaną w maju opowieścią o po-
mniku pruskich żołnierzy, których pochłonę-
ło jeziorne zapadlisko – relacjonuje Dariusz
de Lorm (Szkoła Nurkowania ANDAtek), któ-
ry kierował w tamtym miejscu pracami nur-
kowymi. – Czy te wszystkie elementy mogą
mieć jakiś związek? – zastanawia się.

Sam głaz okrywa zasłona tajemnicy. Jest
na nim data 1880 r. i zamazany napis, któ-
rego nie udało się dotąd rozszyfrować. Co
ciekawe, pomnika tego nie widać na daw-
nych mapach.

– Nie wiadomo, czy w roku 1880 wyda-
rzyło się coś, co upamiętnia obelisk, czy też
w roku 1880 była rocznica jakiegoś wyda-
rzenia, którą upamiętnia obelisk – zastana-
wia się regionalista Zbigniew Januszaniec.
– Nie wiadomo też, czy data 1880 na obe-
lisku dotyczy wydarzenia ważnego dla ca-
łej społeczności Czaplinka, czy też jest to
data związana z życiorysem jednej osoby
lub rodziny (w tym miejscu był kiedyś
cmentarz). Nic nie wiadomo na ten temat.
Skuty został umieszczony pod datą napis,
który mógłby coś wyjaśnić. Widać tylko, że
był to napis bardzo krótki. Prawdopodobnie
zaczynał się dużą literą „M”. Na szczycie
obelisku jest ślad wskazujący na to, że był
tam umieszczony jakiś element, najpewniej

Zagadkowy obelisk w małym parku w Czaplinku

Data 1880 wyryta na tajemniczym pomniku
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metalowy. Mógł to być jakiś symbol. Rów-
nie dobrze mógł być to krzyż, jak i na przy-
kład pruski orzeł. Zastanawiający jest brak
przedwojennej pocztówki z tym obeli-
skiem. Inne miejscowe pomniki („pomnik
trzech cesarzy” na rynku, „Germania” przed
szkołą, pomnik ofiar I wojny światowej w
parku koło dzisiejszego LO) były uwiecz-
nione na pocztówkach, a pocztówki z tym
obeliskiem nie znamy. Chyba nie było ta-
kiej pocztówki. Dlaczego? Dlaczego zna-
czenie tego obelisku nie przetrwało w

pamięci tych przedwojennych mieszkań-
ców Czaplinka, do których zwracałem się
w tej sprawie za pośrednictwem pana dr.
Siegfrieda Raddatza? Pytań jest wiele, a od-
powiedź może być bardzo prozaiczna. Tyl-
ko, niestety, jej nie znamy.

Jak zwykle, prosimy internautów o
wsparcie. Wszystkich, którzy chcieliby za-
brać głos w tej sprawie zapraszamy do nad-
syłania informacji (za pomocą specjalnego
formularza), które nagrodzimy specjalnym
Certyfikatem: www.jeziorotajemnic.pl

Już wiosna!
Z okazji nadejścia wiosny prezentujemy

ostatnie zimowe ujęcie jeziora Drawsko.
Odrobinę nietypowe.

Zdjęcie przekazał ekipie „Jeziora Tajem-
nic” Wiesław Krzywicki z Czaplinka, podczas
niedawnej konferencji podsumowują- cej rok
działania Akcji. Przedstawia ono kryształki
powstające na lodzie, gdy jezioro zamarza –
co w ostatnich latach dzieje się bardzo rzad-
ko, za wyjątkiem niektórych zatok.

Być może ktoś z Czytelników wie, jak
powstaje to zjawisko? Pan Wiesław wyraził
przypuszczenie, że odpowiadać mogą za
nie różnice temperatur w niektórych miej-

scach jeziornej toni. Na górnej fotografii wi-
dać, że kryształki tworzą wyraźną granicę
dwóch obszarów na lodzie. Być może jest
więc prawdą, że z dna wybijają w niektó-
rych miejscach źródła ciepłej wody…

Guzik został przekazany do koszalińskiego
muzeum

Kryształy na powierzchni jez. Drawsko

http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/


Nuras.info 4/2017

147

Niebawem rejsy historycznym
statkiem

Na wiosnę 2017 roku zaplanowano uro-
czyste wodowanie statku „Róża Wiatrów” na
jeziorze Drawsko. Będzie to największa jed-
nostka na tym akwenie. Ma być połączeniem
wycieczkowca z restauracją. Polecamy!

– Gorąco zapraszam na rejsy statkiem.
Na pokładzie będzie luksusowy taras wido-
kowy i restauracja, w której będzie można
zamówić potrawy regionalne i specjały z je-
ziora Drawsko – mówi Zbigniew Mikiciuk,
przedstawiciel Muzeum Motoryzacji i Tech-
niki w Otrębusach oraz położonego nad je-

ziorem „Zamku Drahim”.
Przypomnijmy, że „Róża Wiatrów” ma

niesłychaną wręcz historię. Była to pływają-
ca salonka Hermana Goeringa. Na dziobie
była jego prywatna kajuta, zaś tylna część
przeznaczona była dla gości, gdzie odby-
wały się przyjęcia i uczty myśliwskie. Pod
koniec wojny statek został zatopiony, a
wkrótce po niej wydobyty i ponownie eks-
ploatowany przez Polskę. Portem macierzy-
stym „Róży Wiatrów” będzie Czaplinek.

– Z nieukrywaną zazdrością spoglądałem
na Szczecinek, który na swoim jeziorze
miał dwa pasażerskie statki – mówi Z. Miki-
ciuk. – Jezioro Drawsko od dawna prosiło
się o wzbogacenie swojej oferty. Akcja „Je-
zioro Tajemnic” zmobilizowała mnie do za-
jęcia się tym tematem. Z racji mojego
zawodu marzyłem, by znaleźć taką jednost-
kę, która miałaby przepiękną historię, czyli
tzw. duszę. W gazecie wyborczej natrafiłem
na interesujący artykuł o statku widmo, z ta-
jemniczą przedwojenną historią. Pragnąłem
zrobić wszystko, by właśnie ten statek był
ozdobą jeziora Drawsko.

Ze względu na duże zainteresowanie
biur turystycznych, armator już przyjmuje
rezerwacje na rejsy turystyczne, wycieczki
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zorganizowane i indywidualne po jeziorze
Drawskim. Na trasie jednostki znaleźć się
mają Czaplinek, Stare Drawsko, Wyspa Bie-
lawa, Wyspa Kormoranów i Siemczyno.
Planowane są rejsy edukacyjne szlakiem
Grodzisk średniowiecznych nad Jeziorem
Drawskim, jak również komercyjne i impre-
zy okolicznościowe. Możliwe są również
inne opcje, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Bilety można zakupić za pośrednictwem
strony internetowej: www.muzeum-moto-
ryzacji.com.pl oraz www.drahim.pl, czy za-
rezerwować mailowo: drahim@op.pl,
retro@muzuem-motoryzacji.com.pl lub
osobiście, bądź telefonicznie w Muzeum
Motoryzacji i Techniki w Otrębusach, na
Zamku Drahim w Starym Drawsku. Bilety
dostępne będą również na samej jednostce.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 504-150-817.

Statek będzie pływał od maja do wrze-
śnia. Ceny rejsów: bilet ulgowy 10 zł, bilet
grupowy 10 zł oraz bilet normalny 15 zł.

„Zamek Drahim” w Starym Drawsku jest
jednym ze sponsorów nagrody za wydoby-
cie z jeziora Drawsko i przekazanie w
uzgodniony sposób Starostwu Powiatowe-
mu w Drawsku Pomorskim wraku histo-
rycznej łodzi podwodnej z okresu II wojny
światowej lub wcześniejszego.

Strona internetowa Zamku: www.dra-
him.pl/

Misja IV: Oficjalne
rozpoczęcie sezonu nurkowego
na Złotym Jeziorze!

W najbliższy weekend 1-2 kwietnia br. –
czwarta misja w drugim sezonie „Jeziora Ta-
jemnic”. Tym razem połączona z Ogólno-
polskimi Zawodami Wyciągania Śmieci z
Wody na jeziorze Lubie (gmina Złocieniec).
Będą nagrody. Zapraszamy całą Polskę!

Informacje o możliwościach rezerwacji
noclegów znajdują się tutaj: http://jezioro-
tajemnic.pl/wokol-akcji/baza-noclegowa/

Organizatorem zawodów jest Szkoła

Nurkowania ANDAtek, wraz z najlepszym
instruktorem nurkowania na świecie Ad.
2013 i 2014 – Dariuszem de Lorm. Akcja
ma na celu przygotowanie jeziora do sezo-
nu 2017. Będą to dwudniowe zawody zbie-
rania śmieci, które turyści wrzucili do wody
(np. butelki, puszki, słoiki…). Każdy nowy
uczestnik Akcji „Jezioro Tajemnic” otrzyma
Certyfikat uczestnictwa w projekcie!

Ponadto przewidziano cenne nagrody za
największą ilość zebranych worków śmieci
(worki rozda organizator):

I miejsce – wartość nagrody 1000 zł.
II miejsce – wartość nagrody 500 zł.
III miejsce – wartość nagrody 200 zł.
Nagrody to sprzęt nurkowy. Przewidzia-

na jest również Nagroda Specjalna o war-
tości 2000 zł dla osoby, która znajdzie
największy gabarytowo „śmieć”, mamy tu
na myśli np. wrak samochodu, wrak łodzi
rybackiej, wrak samolotu. W przypadku
znalezienia takiego „śmiecia” należy ozna-
czyć miejsce bojką i poinformować organi-
zatora, znalezisko muszą potwierdzić i
udokumentować nurkowie organizatora.

W zawodach może wziąć udział każda
osoba posiadająca certyfikat nurkowy lub
freedivera, która wpisze się na listę organi-

http://www.drahim.pl
http://www.drahim.pl
mailto:retro@muzuem-motoryzacji.com.pl
mailto:drahim@op.pl
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zatora.
Zapraszamy szkoły, kluby i centra nurko-

we. Wasi klubowicze i uczniowie mogą
pracować wspólnie na sukces akcji, a na-
groda może być przekazana do szkoły, klu-
bu lub centrum nurkowego.

Organizator zapewnia ciepły posiłek w
postaci gorącej zupy grochowej oraz kieł-

basę na ognisko, a także kawę i herbatę.
Nocleg i wyżywienie we własnym zakresie.

Zapisy i informacje organizacyjne TU-
TAJ: https://www.facebook.com/ANDA-
tek.Polska

Fot. Wikipedia. Najdłuższym akwenem
Pojezierza Drawskiego jest jezioro Lubie,
którego rynna przekracza 14 km.

Najdłuzszym akwenem Pojezierza Drawskiego jest jezioro Lubie, którego rynna przekracza 14 km.
fot. Wikipedia

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

Magazyn Nuras.info (wersja
elektroniczna) poszukuje auto-
rów artykułów. Jeżeli znasz się
na fotografii podwodnej, nurko-
waniu, sprzęcie nurkowym, szko-
leniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie nurkowym,
napisz do nas. Twój artykuł mo-
że być opublikowany. Współ-
praca z nami nie jest odpłatna.
W zamian za to oferujemy Ci
jednak promocję w renomowa-
nym magazynie, zamieszczenie
Twojego zdjęcia oraz danych
kontaktowych. Na artykuły cze-
kamy do 20 każdego miesiąca
pod adresem http://nuras.in-
fo/?wysylanie-artykulow,8.

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

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8

