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W czasie II wojny światowej laguna 
pełniła funkcję naturalnego portu Ja-
pończyków. W drugiej połowie lutego 
1944 roku, w trakcie lotniczo-morskiej 
akcji Hailstone (po angielsku „grad”), 
została doszczętnie zniszczona przez 
Amerykanów, chcących w ten sposób 
wziąć odwet za Pearl Harbor. W czasie 
dwudniowego ataku na Chuuk zato-
piono nieprawdopodobną ilość okrę-
tów. Wśród nich między innymi cztery 
niszczyciele (Oite, Fumizuki, Maikaze, 
Tachikaze), 32 statki transportowe 
o  łącznym tonażu ok. 200 000 ton, 
trzy krążowniki (Agano, Naka, Katori), 
transportowce, jednostki pomocnicze 
oraz aż 275 samolotów…

Ale dość historii. Co roku podwodna 
nekropolia Chuuk przyciąga rzesze fa-
nów wrakowego nurkowania. Co czyni 
to miejsce wyjątkowym? Zapytaliśmy 
eksperta, Piotra Pazolę – właściciela 
firmy PAZOLA Travel &  Adventure, 
instruktora nurkowego i twórcę prze-
wodnika Red Sea Underwater Guide 
w jednej osobie.

Przez Amerykanów nazywane ,,Gibraltarem 
Pacyfiku”, położone w centralnej części 
Oceanu Spokojnego, około 1028 km na 
południowy wschód od Guam i około 
5436 km na południowy zachód od 
Hawajów - wyspy należące do Laguny 
Chuuk pozornie, z lotu ptaka, nie różnią się 
niczym od innych archipelagów spotykanych 
w czasie oceanicznych wojaży. Ot, 11 wysp 
o szerokości 80 i długości 50 kilometrów. 
Ich całkowita powierzchnia, włączając wyspy 
zewnętrzne, wynosi około 128 km2. Jednak 
wydarzenia z 17 lutego 1944 roku na zawsze 
odmieniły los Chuuk…

cmentarzysko
– Laguna Chuuk

Podwodne

PAZOLA – to firma zajmująca się od kilkunastu lat organizowaniem 
aktywnego wypoczynku. Jesteśmy jednym z największych operatorów 

podwodnej i nadwodnej zabawy. Jeśli chcą Państwo zaplanować z nami 
wakacje życia, zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów:  

797 581 292 i 786 815 806 lub adresem e-mail biuro@pazola.com. 
Znajdą nas Państwo także w Internecie na stronie www.pazola.com oraz 

na Facebooku: https://www.facebook.com/wwwPIOTRPAZOLAcom/

Nie pozostaje więc nic innego, niż 
pakować się i  ruszać w  rozbudza-
jącą wyobraźnię przygodę pod po-
wierzchnią wielkiej wody…

- Największą i wyjątkową atrakcją są zatopione tu 
wraki, które leżą bardzo blisko siebie. Do tej pory 
odkryto 41 statków oraz samolotów. Kto wie, co 
jeszcze kryje się w głębinach? – zastanawia się Piotr 
Pazola. – Na wrakach wciąż możemy podziwiać sprzęty 
i wyposażenie w nietkniętym stanie. Ponadto, upływ 
czasu sprawił, iż wraki przekształciły się w sztuczne 
rafy, doskonale widoczne pod wodą. Kameralność 
i wyjątkowy klimat tego miejsca, wciąż nietkniętego 
masową turystyką, sprawiają, że chętnie wracam tu 
wraz z grupami – dodaje instruktor. 
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