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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Te go rocz na wio sna oka za ła się być ide al nym przy go to wa niem do nad cho dzą ce go la ta. Przed smak wa ka cyj -

nej au ry gwa ran tu ją nam nie tyl ko zbli żo ne do tro pi kal nych upa ły, ale rów nież wy jąt ko wo dłu gie świą tecz ne week -
en dy, pod czas któ rych wie lu z nas wy ru szy ło na pierw sze w tym ro ku nur ko we eska pa dy. Pod ró że, wy pra wy,
od kry wa nie naj dal szych za kąt ków świa ta, pod glą da nie pod wod ne go ży cia, spo tka nia z daw no nie wi dzia ny mi
przy ja ciół mi, let nie przy go dy, no we in spi ra cje... Tak, wresz cie mo że cie w nie dzie lę z czy stym su mie niem sku -
pić się na pe ne tro wa niu po bli skich zbior ni ków, pod czas gdy resz ta ro dzi ny praw do po dob nie na no wo za chwy -
ci się pięk nem pol skiej na tu ry, cze ka jąc na brze gu ze sma ko wi tym da niem na gril lu. Mo że kie dy zo ba czą jak
wiel ką ra dość da je nam prze no sze nie się na dru gą stro nę lu stra, sa mi w koń cu spró bu ją? A mo że ze chcą po -
dzie lić się swo ją pa sją i za pro sić nas, nur ków, do in nych fa scy nu ją cych spor tów? Prze cież nur ko wi nie strasz -
ne żad ne wy zwa nia, więc cze mu nie spró bo wać ode rwać się od zie mi i nie po le cieć w wiel ki błę kit, ale przy
po mo cy skrzy deł, cze mu nie po czuć tej wol no ści i nie spoj rzeć na ulu bio ne je zio ro znad ste rów szy bow ca?
Pod wod ni od kryw cy to lu dzie od wa żni, otwar ci, wszech stron ni, cie ka wi świa ta, nie dzi wi więc, że by wa jąc np.
na strzel ni cach spo ty ka my tam wie lu ko le gów po zna nych na nur ko wi skach, któ rzy do sko na le ra dzą so bie np.
z ka ra bi nem. Po sta no wi li śmy więc, że przy oka zji ma łe go ju bi le uszu, ja kim jest set ne już wy da nie Nu ras.in fo,
za pro si my człon ków na szej nur ko wej bra ci, któ rzy po za od kry wa niem pod wod nych ta jem nic roz wi ja ją się rów -
nież w in nych dzie dzi nach, aby po dzie lili się z Czy tel ni ka mi swo ją pa sją. Że glu jesz, upra wiasz szy bow nic two,
strze lec two, pa ra lot niar stwo – te raz masz szan sę opo wie dzieć o tym na ła mach Nu ras.in fo, za pra sza my!
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Gdzieś na koń cu świa ta znaj du ją
się Wy spy Ban da zna ne rów nież pod
na zwą „Spi ce Is lands”, czyli Wy spy
Ko rzen ne. Na le żą do re gio nu Mo luc -
ca (Ma lu ku) we wschod niej czę ści
In do ne zji. Wy spy te oprócz przy praw
(gał ka musz ka to ło wa, cy na mon, goź -
dzi ki) sły ną z nie zwy kłej ra fy ko ra lo -
wej oraz wy jąt ko wo pięk nych plaż.

Wła śnie w tym kie run ku zo stał zor ga ni -
zo wa ny ko lej ny nasz wy jazd klu bo wy. Mie -
li śmy nie la da wy zwa nie, że by tam do trzeć.
Pod ró żo wa li śmy po nad czter dzie ści pięć
go dzin. Z War sza wy wy le cie li śmy do Am -
ster da mu, na stęp nie do Ja kar ty, da lej do
Am bon z mię dzy lą do wa niem w Ku ala Lum -
pur. Z Am bon zo sta li śmy do wie zie ni ko lej -
nym środ kiem trans por tu – ło dzią, tzw.
spe ed bo at – do Ban da Ne ira.

Wyspy Banda
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Po oko ło ośmiu go dzi nach pły nię cia
przy bi li śmy do por tu w Ban da Na ira i od ra -
zu po czu li śmy kli mat wy spy. Oka za ło się,
że mie li śmy szczę ście, po nie waż przez
ostat nie mie sią ce nic nie do cie ra ło na wy -
spę ze wzglę du na złe wa run ki at mos fe rycz -
ne. Wła śnie z po wo du ogra ni czo ne go

do stę pu i od cię cia od świa ta jest tu ma ło tu -
ry stów. Opcji trans por tu jest nie wie le, są
one nie pew ne i mo żna tra fić na okres, gdy
przez kil ka dni nie da ra dy na Ban da ani się
do stać, ani się wy do stać.

W por cie cze kał na nas ko mi tet po wi tal -
ny tj. ob słu ga ho te lu. Ba ga że zo sta ły prze -

wie zio ne do ho te lu sku te rem z przy czep ką,
a my prze szli śmy się na pie cho tę, gdyż ho -
tel znaj do wał się kil ka mi nut od por tu. Zo -
sta li śmy bar dzo mi ło przy wi ta ni. Za bra mą
ho te lu cze kał na nas po wi tal ny po czę stu -
nek, któ ry skła dał się m.in. z ba na nów sma -
żo nych i cia ste czek ro bio nych z mig da łów.
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Na sto łach by ły roz ło żo ne przy pra wy, z
któ rych sły nie wy spa, tj. gał ka musz ka to ło -
wa, goź dzi ki i ko ra z drze wa cy na mo no we -
go.

Szyb ko się za kwa te ro wa li śmy w prze -
pięk nym ho te lu w sty lu ko lo nial nym. Po tak
dłu giej dro dze mo gli śmy się w koń cu od -

świe żyć i tro chę od po cząć. Tru dy pod ró ży
wy na gro dzi ła nam po go da, cie pło, słon -
ko… Jesz cze pa rę dni wcze śniej, gdy wy ru -
sza li śmy z Pol ski, ter mo metr wska zy wał
za le d wie kil ka stop ni po wy żej ze ra, brr... W
ta kich oko licz no ściach przy ro dy szyb ko za -
po mnie li śmy, że by li śmy zmę cze ni.

Wy lą do wa li śmy w ra ju! Ci sza, spo kój,
uśmiech nię ci i przy jaź nie na sta wie ni lu -
dzie, któ rzy ni gdzie się nie spie szą, do te go
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wspa nia łe wi do ki. Cóż trze ba wię cej. A to
do pie ro po czą tek, przed na mi jesz cze dzie -
więć dni na Wy spach Ban da.

Pierw szy dzień po by tu prze zna czy li śmy
na akli ma ty za cję. Spę dzi li śmy go na wy -
ciecz ce ło dzią wo kół wy spy Hat ta, gdzie
pla żo wa li śmy oraz upra wia li śmy snor ke -

ling. To by ło pierw sze spo tka nie z ra fą, ta ki
przed smak te go, co zo ba czy my pod wo dą
pod czas nur ko wa nia. Tro chę ten dzień dał
się nam we zna ki, tj. słoń ce… zdra dziec kie
słoń ce pod czas snor ke lin gu przy pa li ło na -

sze ple cy i nie tyl ko. Pod ko niec dnia pra -
wie wszy scy sma ro wa li się bal sa ma mi po
opa la niu i spe cy fi ka mi ła go dzą cy mi opa rze -
nia sło necz ne… Zna kiem roz po znaw czym
na szej gru py by ły no gi z opa lo ny mi bu ta mi
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nur ko wy mi. Śmiesz nie to wy glą da ło, ta kie
bia łe „skar pe ty”…

Pro gram wy jaz du prze wi dy wał trzy nur -
ko wa nia przez sześć dni, w su mie zro bi li -
śmy ich osiem na ście. Mie li śmy ta ki sche-

mat, dwa dni nur ko we i po tem je den dzień
prze rwy. Wol ne dni od nur ko wa nia by ły
prze zna czo ne na zwie dza nie oraz wy ciecz -
ki a ta kże na spę dza nie cza su we dług uzna -
nia i po trze by.

Dzień przed roz po czę ciem nur ko wa nia
wy peł ni li śmy wszyst kie for mal no ści pa pier -
ko we oraz prze ka za li śmy nasz sprzęt do ba -
zy. Na stęp ne go dnia ra no uda li śmy się do
cen trum nur ko we go i już nie tra ci li śmy cza -
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su na rze czy or ga ni za cyj ne, dzię ki te mu
mo gli śmy się szy ko wać do pierw sze go nur -
ko wa nia.

Po nie waż na sza eki pa li czy ła osiem na -
ście osób, w tym sie dem na ście nur ku ją -

cych, zo sta li śmy po dzie le ni na dwie gru py.
Ka żda mia ła do dys po zy cji swo ją łódź.
Dzie sięć osób zo sta ło ulo ko wa nych w
więk szej ło dzi, na to miast po zo sta łe sie dem
w tro chę mniej szej.

Wszyst kie dni nur ko we prze bie ga ły we -
dług po dob ne go sche ma tu. Ra no szli śmy do
cen trum nur ko we go, gdzie na stę po wał krót -
ki brie fing z omó wie niem cha rak te ry sty ki
miejsc nur ko wych, na stęp nie pa ko wa nie na
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ło dzie i pły nię cie do punk tów, gdzie nur ko -
wa li śmy. Pod wo dą prze by wa li śmy oko ło
go dzi ny, za le ża ło to od zu ży cia po wie trza i
głę bo ko ści, na któ rą scho dzi li śmy. Po ka -
żdym nur ko wa niu pla no wa li śmy prze rwy,

prze zna czo ne na do tar cie do ko lej ne go
miej sca nur ko we go, od po czy nek oraz po -
sił ki. Na ło dziach mie li śmy przy go to wa ne
ręcz ni ki, prze ką ski, lunch, owo ce, wo dę
oraz mo gli śmy so bie ro bić ka wę i her ba tę,

gdy tyl ko mie li śmy na to ocho tę.
Na ło dziach by ła z na mi rów nież ob słu -

ga, któ ra bar dzo do brze ogar nia ła nasz
sprzęt. Zu ży te bu tle wy mie nia no po nur ko -
wa niach, tak aby wszyst ko by ło go to we do
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ko lej nych. Prze wa żnie po dru gim nur ko wa -
niu przy pły wa ła do nas łódź z ba zy z na -
peł nio ny mi bu tla mi. Tak to roz wią za li
lo gi stycz nie, nie wiem, czy nie mie li ty le
bu tli w ba zie, czy ło dzie nie by ły na to
przy go to wa ne, że by dla ka żdej oso by by ły

po trzy bu tle. Przy po mnę, że by ło nas sie -
dem na ście osób nur ku ją cych.

Ży cie pod wod ne w Mo rzu Ban da jest na -
praw dę nie sa mo wi te i ró żno rod ne. Wi do ki
pod wo dą za pie ra ły dech w pier siach. Ka -
żde miej sce nur ko we by ło in ne. Wspól nym

mia now ni kiem by ła tęt nią ca ży ciem ra fa w
ide al nym sta nie, nie na ru szo na i nie ska zi tel -
na. Ko ra low ce, ry by ma łe i du że, man da -
ryn ki pod czas zmierz cho wo -noc ne go
nur ko wa nia. Po pro stu na ka żdym kro ku
coś się dzia ło, nie by ło mo wy, że by się znu -
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dzić tym wszyst kim. Nie spo sób jest opi sać
wszyst kie go, co zo ba czy li śmy pod wo dą.

Na mniej szych głę bo ko ściach za chwy ca -
ły po la upa ko wa nych ko ra li twar dych o ró -
żnych struk tu rach i ko lo rach. Ogrom ne
wie lo po zio mo we ko ra le sto ły, ogrom ne
brą zo wo -bru nat ne ko ra low ce w kształ cie li -

ści ka pu sty i ko ra le Acro po ra, ogrom ne gor -
go nie, gąb ki becz ki two rzy ły pięk ne kom -
po zy cje. Do te go li liow ce, fio le to we oraz
nie bie skie osło ni ce (se asqu irts) do peł nia ły
nie sa mo wi ty wi dok.

Na stro mych ścia nach, na więk szych głę -
bo ko ściach znaj do wa ły się ma łe, po ma rań -
czo we mięk kie ko ra le (den dro ne ph thya –
cha rak te ry stycz ne dla miejsc nur ko wych na
Mo rzu Ban da) oraz zie lo ne roz ga łę zio ne



Nuras.info 4- 5/2018

13

mięk kie ko ra le. Skal ne zbo cza uka zy wa ły
ich ma low ni czą struk tu rę i by ły po kry te
wiel ki mi ko lo ro wy mi gor go nia mi, gąb ka mi
i mięk ki mi ko ra la mi, któ re scho dzi ły w dół
po nad trzy dzie ści me trów. Gdzie nie gdzie
na pół kach od po czy wa ły żół wie.

Tra fi li śmy też na miej sca, w któ rych ścia -
ny raf się koń czy ły i prze cho dzi ły w piasz -
czy ste dno. 

Mo że by ło mniej ko lo ro wo, ale rów nie
cie ka wie i mo żna by ło do strzec tro chę in -
ne pod wod ne ży cie.

Po wy ższy kra jo braz uzu peł nia ły ży we
or ga ni zmy. W ta kich oko licz no ściach przy -
ro dy przed na szy mi ocza mi uka zy wa ły się
ró żne go ro dza ju ga tun ki ryb ra fo wych. Pod
wo dą wi dzie li śmy na stę pu ją ce stwo rze nia:
wiel kie war ga cze na po le ony, ba ra ku dy, pa -
pu go ry by (par rot fish), re ki ny (black tip shark),
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bła zen ki (ane mo ne fish), ce sje żół to grz bie te
(fu si lier Fish), bar we ny (go at fish), ra in bow
run ners, sol dier fish , mnó stwo an thias i
dam sels, tuń czy ki, ska la ry (m.in. roy al an -
gel fish), ry by chi rur gów, ry by mo ty le, ro gat -

ni ce (trig ger fish), mu re ny, mą twy, ry by man -
da ryn ki, pi pe fish, kre wet ki w tym man tis
shrimp, czy kre wet ka bok su ją ca, roz gwiaz -
dy, roz dym ki, jed no ro żko wa te (se agrass fi -
le fish ), ry bę so la, skor pe ny, wę że, wę go rze

m.in. rep ti lian sna ke eel, żół wie, wiel kie
ma łże, któ re szyb ko się za my ka ły przy zbli -
że niu, śli ma ki na go skrzel ne, skrzy dli ce
(lion fish), gu bi ki, sand perch, sto ne fish, ża -
bi ce.
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Tem pe ra tu ra wo dy to oko ło 28OC. Nur -
ko wa nia cha rak te ry zo wa ły się do sko na łą
wi docz no ścią oraz na ogół ła god ny mi prą -
da mi. Zda rza ły się miej sca, w któ rych prąd
był sil niej szy. Przed ka żdym nur ko wa niem
di ve ma ster spraw dzał si łę prą du. Tyl ko raz

mu sie li śmy zmie nić miej sce nur ko we, po -
nie waż był sil ny prąd, bar dzo wia ło a mo -
rze by ło nie spo koj ne. In nym ra zem pod czas
wy nu rza nia się do padł nas sil ny prąd. Nie -
źle się na si ło wa li śmy i zmę czy li śmy, że by
do stać się z po wro tem na łódź.

To wszyst ko zo ba czy li śmy w po ni ższych
miej scach nur ko wych:
– pierw szy dzień nur ko wy: Kar no vol, Pu -
tung Mi ring, Ta na ra ta;
– dru gi dzień nur ko wy: wy spa Ay Pa sir Ka -
ci, Lu bang kam beng, La va vllow;
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– trze ci dzień nur ko wy: wy spa Ban da Be sar
– Po hon Mi ring, Pi sang Ti mur, La va vllo w2;
– czwar ty dzień nur ko wy: Tan jung kar bo,
Tan jung ceng keh, La va vllow;
– pią ty dzień nur ko wy: Ba tu ka pal, Tan jung
se rang, Man da rin Spot – zmierz cho wo -noc -
ne;

– szó sty dzień nur ko wy: Tam jung bu ton,
Tan jung ke na ri, Li ght ho use.

Nie sa mym nur ko wa niem czło wiek ży je,
więc tro chę cza su prze zna czy li śmy na po -
zna nie Wysp Ban da. Mie li śmy wy ciecz kę
Spi ce To ur, zwie dza li śmy Ban da Ne ira oraz
wio skę ry bac ką na wy spie Rhun, pla żo wa -

li śmy na bez lud nej wy spie Na ila ka oraz ką -
pa li śmy się na nie wiel kie pla ży na wy spie
Ay.

Spi ce To ur obej mo wał wy spę Ne ira i wy -
spę Ban da Be sar, zna ną ja ko Lon to ir.

Ban da Ne ira wy glą da jak ogrom ny, ho len -
der ski skan sen z XVII wie ku, a ka żdy dom
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mógł by być sa mo dziel nym mu zeum. Sta re,
sie dem na sto wiecz ne for ty, zmur sza łe ar ma -
ty, na grob ki sprzed 400 lat, plan ta cje gał ki
musz ka to ło wej – to wszyst ko spra wia, że ka -
żdy kto od wie dzi Ban da, czu je się, jak by cof -
nął się w cza sie do epo ki ko lo nial nej.

Nie wiel ka mie ści na, za miesz ki wa na, jak
i ca łe wy spy, prak tycz nie wy łącz nie przez
spo łecz ność mu zuł mań ską, wy da wa ła się
być za po mnia ną przez Bo ży świat. Kil ka
uli czek na krzyż, le ni wa siel ska at mos fe ra,
cał kiem uro kli wy fort (Fort Bel gi ca) gó ru ją -

cy nad wy spą i przy po mi na ją cy jej do nio -
słe cza sy na kar tach hi sto rii, po dob nie jak
cią gle cza ru ją ce ko lo nial ne do my.

W Ban da Nie ra zwie dza li śmy mię dzy in -
ny mi Fort Bel gi ca, Fort Na ssau, Mu zeum
Ban da, Dom Hat ty (pierw sze go wi ce pre zy -
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den ta In do ne zji pod czas je go wy gna nia),
Dom Sy ah rir i Ho len der ską Re zy den cję
zna ną ja ko Ista na Mi ni. 

Na Ban da Be sar (Lon to ir) od wie dzi li śmy
Fort Hol lan dia, Świę tą Stud nię oraz prze -

cha dza li śmy się po plan ta cjach, na któ rych
by ły upra wia ne drze wa musz ka to ło we czy
drze wa cy na mo no we oraz mig da ły. Gał ka
musz ka to ło wa, tj. pest ka, zna na jest nam
głów nie ja ko przy pra wa w kuch ni. Ma jesz -

cze in ne za sto so wa nie. Owoc gał ki jest
prze twa rza ny na sło dy cze, sy ro py i dże my.
Mie li śmy oka zję po dej rzeć ży cie lo kal nej
spo łecz no ści, któ ra zbie ra gał kę musz ka to -
ło wą i od po wied nio ją prze twa rza. Przed
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do ma mi na zie mi roz kła da plan de ki, na któ -
rych su szy gał ki w słoń cu.

Ko lej na wy ciecz ka to po nad dwu go dzin -
ny rejs na wy spę Rhun, gdzie mię dzy in ny -
mi zwie dza li śmy wio skę ry bac ką. Obec nie
wy spa na le ży do In do ne zji, ale do 1945 ro -
ku po zo sta wa ła w rę kach Ho len drów. Rhun

zo sta ła przez An gli ków wy mie nio na z Ho -
len dra mi na in ną wy spę w zu peł nie in nej
czę ści świa ta – na Man hat tan!

Po zwie dze niu Rhun, prze pły nę li śmy na
są sia du ją cą ma łą wy spę Na ila ka, gdzie na
pięk nej, bia łej pla ży de lek to wa li śmy się
lun chem. Spę dzi li śmy tam chwi lę, za chwy -

ca jąc się prze pięk ny mi wi do ka mi. W dro -
dze po wrot nej za trzy ma li śmy się jesz cze na
szyb ką ką piel przy nie wiel kiej pla ży na wy -
spie Ay.

Zgod nie z pla nem wy jaz du mie li śmy
wejść na wul kan Gu nung Api (658 m). Zre -
zy gno wa li śmy z tej atrak cji, po nie waż nasz
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po wrót z wy spy Ban da Ne ira był pod zna -
kiem za py ta nia. Łódź, któ rą przy pły nę li śmy
na wy spę by ła w na pra wie i mu sie li śmy po -
my śleć o al ter na tyw nej for mie po wro tu, że -
by tu nie utknąć, więc skró ci li śmy po byt o
je den dzień. Mie li śmy wra cać du żym stat -
kiem Pel ni, któ ry pły wa śred nio dwa ra zy w
mie sią cu i krą ży po ca łym re jo nie. Go dzi -

na wy pły nię cia pro mu z Ban da Ne ira co
chwi lę się zmie nia ła. Raz mie li śmy wy pły -
nąć no cą, raz po po łu dniu. Im bli żej do wy -
pły nię cia, tym czę ściej zmie nia ła się
go dzi na.

Po nie waż mie li śmy jesz cze tro chę cza su
do opusz cze nia wy spy, po sta no wi li śmy wy -
ko rzy stać ostat nie chwi le po by tu, wy po ży -

czy li śmy sku te ry i zro bi li śmy prze ja żdżkę
po Ban da Ne ira. Prze je żdża li śmy wą ski mi
ulicz ka mi przez wio skę ry bac ką, za szli śmy
na ry nek, na któ rym za ku pi li śmy gał kę
musz ka to ło wą z punk tu sku pu. To był ta ki
to ur po wy spie w pi guł ce. Za je cha li śmy też
na lot ni sko, któ re by ło nie czyn ne i urzą dzi -
li śmy so bie wy ści gi na sku te rach po pa sie
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star to wym. Osiem roz pę dzo nych sku te -
rów… mo żna so bie tyl ko wy obra zić, co się
dzia ło na pły cie lot ni ska.

Gdy już by ła zna na osta tecz na go dzi na
wy pły nię cia stat ku, spa ko wa li śmy się na tip
top, wy mel do wa li śmy się z ho te lu i uda li -

śmy się do por tu. W por cie by ło dość tłocz -
no, ale uda ło nam się za pa ko wać na prom.
Gdy od pły wa li śmy z Ban da Ne ira, część
ob słu gi ho te lu oraz pa ru pra cow ni ków z
cen trum nur ko we go ma cha ło nam na po że -
gna nie z na brze ża, to by ło bar dzo mi łe.

Sta tek, któ rym pły nę li śmy nie na le żał do
luk su so wych, stan dard był bar dzo kiep ski.
W środ ku by ło dusz no, du żo lu dzi i ogól -
nie ma ło przy jem nie. Na dol nym po kła dzie
w du żym po miesz cze niu znaj do wa ły się
ma te ra ce, je den obok dru gie go a na nich
za le ga li pod ró żu ją cy In do ne zyj czy cy. Na
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ca łym stat ku lu dzie le że li i spa li gdzie po -
pad nie. Ostrze ga no nas przed gra su ją cy mi
na stat kach szaj ka mi kie szon kow ców, więc
pil nu jąc na sze go do byt ku mie li śmy oczy
do oko ła gło wy.

Na szczę ście do sta li śmy dwu oso bo we
ka ju ty na wy ższych po kła dach. Mo gli śmy
się od ciąć od resz ty pa sa że rów i za mknąć
w przy dzie lo nych dla nas po miesz cze niach
oraz trzy mać ba ga że pod klu czem. Jak się

po tem oka za ło, ka ju ty na le ża ły do za ło gi
stat ku.

Oj, cię żkie by ły tam wa run ki. Spę dzi li -
śmy w nich po nad trzy na ście go dzin. Plu -
sem tej pod ró ży by ło to, że uda ło nam się
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wejść na mo stek ka pi tań ski i uści snąć dłoń
pierw sze go ofi ce ra stat ku.

Pły nę li śmy w no cy, więc więk szość pod -
ró ży prze spa li śmy. Ra no, bla dym świ tem, z
gło śni ków roz le gły się mo dły i oczy wi ście
nas obu dzi ły – prze cież by li śmy w kra ju
mu zuł mań skim.

Wy czer pa ni, ja kimś cu dem do tar li śmy
do Am bon. Za kwa te ro wa li śmy się w ho te lu
i wy ru szy li śmy na wy ciecz kę, na pla żo wa -
nie na wy spie Pu lau Ela. Spę dzi li śmy tam
bar dzo mi łe po po łu dnie, był też lunch przy -
go to wa ny przez re sort, w któ rym ła pa li śmy
ostat nie in do ne zyj skie pro mie nie słoń ca.

Ostat nie go dnia po by tu na Am bon, przed
do tar ciem na lot ni sko, od wie dzi li śmy War
Me mo rial, cmen tarz wo jen ny ofiar II woj ny
świa to wej, zna ny lo kal nie ja ko Cmen tarz
Au stra lij ski.

Po krót kiej wi zy cie i wpi sa niu się do księ -
gi pa miąt ko wej uda li śmy się na lot ni sko. Po
pra wie dwóch ty go dniach po by tu w In do -
ne zji nad szedł czas po wro tu do do mu.
Wró ci li śmy bo gat si o ko lej ne do świad cze -
nia, prze ży cia, emo cje zwią za ne z pod ró żą
i po zna niem no wych za kąt ków świa ta.

Wy spy Ko rzen ne, mi mo od le gło ści i trud -
no ści lo gi stycz nych, są god nym po le ce nia

miej scem na od po czy nek, re laks na prze -
pięk nych pla żach oraz nur ko wa nie w nie -
sa mo wi tych i co wa żne nie znisz czo nych
ra fach, któ re ob fi tu ją w bo ga te ży cie pod -
wod ne.

Ogrom ne bo gac two mięk kich i twar dych
ko ra li osią ga ją cych kil ku me tro we roz mia ry,
man da ryn ki (man da rin fish), re ki ny, żół wie
– to tyl ko kil ka z atrak cji, na któ re na tknę li -
śmy się pod czas nur ko wa nia.
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No we miej sce, oto cze nie, kli mat spra wia -
ło, że z wiel ką chę cią po zna wa li śmy te re gio -
ny In do ne zji. Oka za ło się, że nie jed no krot nie
to my by li śmy atrak cją dla miesz kań ców
wysp. Tro chę się wy ró żnia li śmy, gru pa
osiem na stu bia łych „czło wie ków” na wy spie
bu dzi ła za in te re so wa nie. Dzie ci z nie do wie -
rza niem pa trzy ły na nasz ko lor skó ry, je den

chłop czyk pod szedł do nas spraw dza jąc pal -
cem, czy aby nie je ste śmy prze far bo wa ni…
Kie dy zaś pusz cza li śmy dro na, by ło wi dać
zdzi wie nie i na wet strach, co to ni by jest?

W Ban da Ne ira na ka żdym kro ku czu je
się kli mat ko lo nial ny. Mo żna spo koj nie
prze nieść się w cza sie i po czuć cha rak ter
te go miej sca z tam tych lat. Ży cie pły nie tu

in nym to kiem. Ukry te we wschod niej In do -
ne zji Wy spy Ban da są nie po wta rzal ne. Je -
stem prze ko na na, że jest nie wie le ta kich
miejsc na zie mi. Nam uda ło się tam być i
zo ba czyć to wszyst ko na wła sne oczy!

Aga Ja wo row ska

fot.: Mi łosz Dą brow ski



http://aquadiver.pl
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Po dłu ższej prze rwie uda ło nam się
wró cić do je dy nej w swo im ro dza ju
miej sco wo ści na Sy na ju – Da hab.
Ka żdy, kto był w Da hab po wie, że to
miej sce jest szcze gól ne, in ne i peł ne
ma gii. Ob ja wia się ona we wszyst kim,
co tam jest, ale przede wszyst kim w
kli ma cie i at mos fe rze, któ rą two rzą
je go miesz kań cy.

Nie tyl ko my za tę sk ni li śmy za ma gią uro -
cze go mia stecz ka, ale na si nur ko wie ta kże.
Wbrew po zo rom by ło bar dzo ma ło miejsc
w sa mo lo tach i już w grud niu za bra kło wol -
nych lo tów z War sza wy, dla te go czte ry oso -
by z na szej eki py le cia ły z Ka to wic. Obie
gru py mia ły przy go dy w po sta ci opóź nień
lo tów o po nad trzy go dzi ny, Ka to wi ce do -
świad czy ły na wet od pra wy ręcz nej, czy li
bez wy dru ków z kom pu te ra, pi sa ne dłu go -
pi sem. Mi mo cię żkiej pod ró ży w dość od le -

Dahab
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głym cza sie, obie eki py spo tka ły się na
miej scu w ho te lu Pla net Oasis.

Pierw szy wie czór, za po znaw czy, spę dzi -
li śmy w nad mor skiej re stau ra cji, de gu stu jąc
spe cja ły Mo rza Czer wo ne go i oczy wi ście
pa ląc szi szę. Usta li li śmy wstęp ny plan obej -

mu ją cy nur ko wa nia i go dzi ny co dzien nych
po ran nych spo tkań w ba zie. W ten spo sób
roz po czę li śmy wspa nia ły i go rą cy ty dzień
w ma gicz nym Da hab.

Wie le osób, po raz ko lej ny od wie dza ją -
cych Da hab, do sko na le wie dzia ło, że

pierw sze nur ko wa nie za po znaw cze od by -
wa się na ra fie zwa nej Li ght Ho use. Tak też
by ło w na szym przy pad ku, to wła śnie tam
wszy scy przy go to wa li sprzęt i od po wied nio
się wy wa ży li, aby przez po zo sta łe dni swo -
bod nie i bez zbęd nych stre sów nur ko wać
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na wspa nia łych ra fach ota cza ją cych
wschod nią część Sy na ju. Wśród ma low ni -
czych i orien tal nych re stau ra cji, roz sy pa -
nych nad brze giem mo rza, wol ny czas
spę dza ła za le d wie garst ka tu ry stów, jed nak
da ło się za uwa żyć spo rą gru pę nur ków, co

ozna cza tyl ko jed no – po wol ny po wrót do
lat świet no ści Da hab.

Co dzien ne wy jaz dy w zu peł nie no we i
co raz cie kaw sze miej sca nur ko we spra wia -
ły nam nie sa mo wi tą przy jem ność. W ka -
żdym z nich by ła be du iń ska re stau ra cyj ka,

w któ rej mo żna by ło wy pić sok ze świe żo
wy ci ska nych owo ców oraz prze ką sić re gio -
nal ne sma ko ły ki. Prze rwę mię dzy nur ko wa -
nia mi wy ko rzy sty wa li śmy na to tal ny re set i
pe łen wy po czy nek w cie niu li ścia stych, pal -
mo wych dasz ków. Ka żde nur ko wa nie by ło
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wspa nia łe, a świat pod wo dą jesz cze bar -
dziej ma gicz ny niż na po wierzch ni, co sku -
si ło nas do wy ku pie nia do dat ko wej
wy ciecz ki nur ko wej ło dzią, któ rą po pły nę -
li śmy w prze pięk ne miej sce zwa ne Gabr El
Bint.

Czas spę dzo ny na ło dzi oka zał się fan ta -
stycz nym po my słem na wy rwa nie się z ob -
jęć ziem skich i wto pie niem się w
rze czy wi stość ota cza ją ce go nas Mo rza
Czer wo ne go. A pod wo dą – jak to mó wi
mój do bry ko le ga – nie ste ty pięk nie, czy li

dwa żół wie na jed nym nur ko wa niu oraz
ogrom ne i po tę żne for ma cje den ne, mnó -
stwo ryb oraz wszech obec ne ko lo ry ra fy.
Pły nąc do por tu, mo żna by ło ob ser wo wać
sznu ry wiel błą dów pro wa dzo nych przez
Be du inów, wi dok ni czym z cza sów im pe -
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rium rzym skie go. Zło te pia ski i błę kit mo rza
dzia ła ły na na sze zmy sły bar dzo re lak su ją -
co i od prę ża ją co.

Zwień cze niem na szych nur ko wych przy -
gód, przy sło wio wą wi sien ką na tor cie by ło
nur ko wa nie w Blue Ho le i El Bells. O ma ły

włos by śmy nie za nur ko wa li, po nie waż tuż
przed na szym przy lo tem gu ber na tor za -
mknął dla tu ry stów Blue Ho le. Na szczę ście
na sze go ostat nie go dnia nur ko we go po -
now nie wy dał zgo dę na nur ko wa nia. To się
na zy wa mieć szczę ście. Nie jest ła twe opi -

sa nie uczu cia, ja kie to wa rzy szy pod czas
nur ko wa nia w Blue Ho le, jed nak po sta ram
się opi sać to z mo jej per spek ty wy. Gdy za -
nu rzam twarz w tym miej scu, błę kit ne pro -
mie nie wpa da ją ce go słoń ca się ga ją bar dzo
głę bo ko, co po wo du je, że ma się uczu cie
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jak by ktoś cię wo łał i za pra szał na dno. Za -
czy nam pły nąć w le wo od wej ścia, mi jam
pięk ne sy re ny w po sta ci fre edi ve rów, a po -
tem de li kat nie wy pły cam się i prze pły wam

przez wspa nia ły ka wa łek kwie ci stej łą ki ra -
fo wej zwa nej sio dłem. I na gle przede mną
po ja wia się wiel ki błę kit z mnó stwem ma -
lut kich ko lo ro wych ry bek na ho ry zon cie. W

dro dze po wrot nej pły nę dru gą stro ną Blue
Ho le i tu za czy na się wo ła nie z głę bin,
chodź do mnie, płyń głę biej w me ob ję cia i
gdy by nie roz są dek to, kto wie...





Nuras.info 4- 5/2018

33

Wszyst ko co do bre za wsze koń czy się
szyb ko i tym ra zem też tak by ło, jed nak ka -
żdy z nas wie, że po wrót do ma gicz ne go
Da hab jest wpi sa ny w nasz ży cio rys i już
nie dłu go ko lej na ma gicz na wy pra wa, o któ -
rej na pew no do wie cie się pierw si.

Dzię ku je my za wspól ne, wspa nia le prze -
ży te chwi le i za pra sza my na ko lej ne wy jaz -
dy z Ja gna Blue.

Ewa Dru cis

fot.: Łukasz Drucis
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Pa mię tam, że kie dyś w jed nym z
wie lu opra co wań na uko wych wy czy ta -
łem, że czter dzie sto mi nu to we nur ko -
wa nie na śred nim po zio mie prze-
szko le nia, w lek kim sprzę cie nur ko -
wym, w cie płej wo dzie jest ta kim wy -
sił kiem dla na sze go or ga ni zmu, jak
prze bie gnię cie 7 km na lą dzie na
pła skiej po wierzch ni.

Czy je steś w sta nie te raz prze brać się,
wyjść z do mu i jed nym cią giem prze biec 7
km? Wiem, że nie wie le osób mo że z peł -
nym prze ko na niem po zy tyw nie od po wie -
dzieć na to py ta nie. Z dru giej stro ny jed nak,
czy jak je steś już nur kiem, spra wia ci pro -
blem nur ko wa nie 40 mi nut w cien kiej pian -
ce, na przy kład w cie płych wo dach Mo rza

Woda
– cudowny środek na odchudzanie
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Czer wo ne go czy u wy brze ży Chor wa cji? A
je śli nur ku jesz w trud nych wa run kach, w
prą dzie czy pod czas sil ne go fa lo wa nia, w
cię żkim sprzę cie (np. twin -set), two je umie -
jęt no ści nur ko we nie są naj lep sze, czy li
zwięk szasz opo ry wo dy na sku tek nie trzy -
ma nia wła ści we go try mu, a na do da tek jest
zim na wo da... Two je spa la nie ener ge tycz -

ne za czy na zbli żać się do war to ści spa la nia
hut ni ka pod czas pra cy.

Kil ka fak tów, o któ rych być mo że wiesz,
al bo oka żą się cie ka wą no win ką.

Zacz nij my od zwy kłe go pły wa nia, nie
do ty ka jąc na ra zie kwe stii nur ko wa nia.

W śro do wi sku wod nym u czło wie ka bar -
dzo pod no si się prze mia na ma te rii. Już tyl -

ko to, że prze by wa my w wo dzie, zna czą co
pod no si na sze spa la nie, a im chłod niej sza
wo da, tym prze mia na ma te rii szyb sza i
więk sza. Du że zna cze nie ma rów nież tem -
po w ja kim po ru sza my się w wo dzie oraz
utrud nie nia, z któ ry mi mu si my wal czyć, np.
prąd lub fa le mor skie. Oczy wi ście umie jęt -
no ści pły wac kie też ma ją ko lo sal ne zna cze -
nie. Im bar dziej opły wo wa syl wet ka, tym
mniej szy opór wo dy.

Kie dy prze by wa my w wo dzie o tem pe ra -
tu rze oko ło 25 stop ni przez mniej wię cej
czte ry mi nu ty, nasz me ta bo lizm zwięk sza
się o oko ło 50-70%. Gdy tyl ko wej dzie my
do wo dy i nic nie bę dzie my ro bi li, nasz wy -
da tek ener ge tycz ny wzro śnie czte ro krot nie.
Z pew no ścią na tu ral nie to wy czu wa my,
zwłasz cza gdy po prze by wa niu w wo dzie,
nie za le żnie czy jest to pły wa nie, czy nur ko -
wa nie, ja koś tak dziw nie za czy na my od -
czu wać wil czy głód. Czy ktoś jed nak
zda wał so bie spra wę z te go, że je go me ta -
bo lizm zwięk szył się aż o 70%? To nie ma -
lże tak, jak byś pra co wał z ło pa tą przy pie cu
pa ro wo zu, do sy pu jąc wę giel!

Gdy pły wa my krau lem, za po trze bo wa nie
na tlen w na szym or ga ni zmie zwięk sza się
dzie się cio krot nie na dy stan sie 100 m, na
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dy stan sie 400 m już trzy na sto krot nie. Po -
trze bu je my oko ło go dzi ny, aby or ga nizm
po wró cił do tzw. spo czyn ko we go za po trze -
bo wa nia na tlen po prze pły nię ciu 400 m
krau lem. Gdy pły wa my na krót szych od cin -

kach, okres po wro tu do nor mal ne go po zio -
mu za po trze bo wa nia na tlen jest od po wie-
d nio krót szy.

Pły wa cy dłu go dy stan so wi ma ją bar dzo
ni ską to le ran cję na brak tle nu. Tym cza sem
pły wa cy krót ko dy stan so wi mo gą znacz nie
dłu żej wy trzy mać bez za si la nia or ga ni zmu
tle nem. Ina czej mó wiąc ten, któ ry dłu go

pły nie i zro bi scy zo ryk pod wo dę (za nur ku -
je pod wo dą na wstrzy ma nym od de chu)
mo że wy trzy mać bar dzo krót ko w sto sun ku
do te go, któ ry pły nie szyb ko, ale na krót kim
dy stan sie.

Tre ning pły wac ki zna czą co zmie nia
funk cje ukła du od dy cha nia i krą że nia. Roz -
wi ja się ela stycz ność klat ki pier sio wej, tym
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sa mym po jem ność płuc się zwięk sza, a or -
ga nizm jest le piej na tle nio ny przez układ
krą że nia.

Wy da tek ener gii do po ko na nia jed ne go
me tra w wo dzie przez pły wa ka jest czte ry
ra zy więk szy niż na lą dzie.

Prze łó żmy to te raz na nur ko wa nie, kie dy
masz na so bie sprzęt nur ko wy, cza sa mi bar -

dzo cię żki, su chy ska fan der, gdzie za ła ma -
nia i ró żne fałd ki po wo du ją do dat ko wy opór
wo dy, i jesz cze pły wasz tzw. ko ni kiem mor -
skim (bar dziej pio no wo niż po zio mo, jak to
ob ser wu je my u nur ków za czy na ją cych swo -
ją przy go dę). Wy da tek ener ge tycz ny jest o
nie bo więk szy niż u pły wa ka. Dla te go po
jed nym nur ko wa niu czu je my ta kie przy jem -

ne zmę cze nie, po week en dzie nur ko wym
czu je my się wy śmie ni cie, a po ty go dnio -
wym wy jeź dzie np. na sa fa ri nur ko we, gdy
nur ku je my 3-4 ra zy dzien nie, spa la my ty le
ka lo rii, ile na cię żkim obo zie kon dy cyj nym.
Oczy wi ście jest jesz cze czas wy sił ku, kie dy
to or ga nizm za czy na wy ko rzy sty wać na tu -
ral ne za so by na sze go tłusz czu i go spa lać.
Nie trze ba być fi lo zo fem, ży wie niow cem
czy le ka rzem, aby do my ślić się, że pod czas
nur ko wa nia spa la my du żo wię cej ka lo rii niż
pod czas zwy kłe go nie dziel ne go spa ce ru w
par ku ła zien kow skim. Wo da stwa rza opór,
więc gdy nur ku je my, to nie mal tak, jak by -
śmy pcha li coś przed so bą. Gdy ma my do -
bry trym, to ma łą szaf kę noc ną na koł kach,
ale gdy nie ra dzi my so bie z try mem i pły wa -
my jak ko nik mor ski, wte dy wła śnie prze py -
cha my spo rą sza fę. Je że li ma my pro blem
rów nież z pły wal no ścią i wy ko nu je my set ki
nie po trzeb nych ru chów rę ka mi i no ga mi, to
pcha jąc sza fę ćwi czy my jesz cze ae ro bik.

Ko cha ni, to mó wi sa mo za sie bie. Do
wo dy!

Jesz cze kil ka cie ka wych cech wo dy, któ -
re prze ma wia ją za tym, że jest to nasz na tu -
ral ny zba wien ny śro dek do za cho wa nia
zgrab nej syl wet ki, zdro wia i do bre go sa mo -
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po czu cia. A za tem usta li li śmy, że wo da w
za sa dzie wy szczu pla, przy spie sza me ta bo -
lizm. Si łą rze czy jed nak po wyj ściu z wo dy
bę dzie my głod ni... Ale jest je den ma ły
chwyt, aby nie ob ja dać się i nie roz cią gać
żo łąd ka. Przed po sił kiem wy pi jaj szklan kę
wo dy. W ten spo sób zmniej szysz ape tyt i
zjesz mniej, niż mia łeś ocho tę, a je śli na pi -
jesz się zim nej wo dy, or ga nizm przy spie szy
me ta bo lizm jesz cze bar dziej, bo mu si się
roz grzać. W ten spo sób spa la wię cej ka lo rii.
Re we la cja, praw da, ale ja koś tak nie wszy -
scy o tym pa mię ta ją.

Ileż to ra zy, szcze gól nie u po cząt ku ją -
cych, w trak cie nur ko wa nia po ja wia ją się
skur cze łyd ki i śród sto pia? Je że li pi jesz du -
żo ka wy, masz to jak w ban ku. Gdy za kła -
dasz płe twy na no gi, mię śnie za czy na ją się
roz cią gać, a jed no cze śnie kur czyć w
sztucz ny spo sób. Tu zno wu z po mo cą przy -
cho dzi wo da, bo wiem dzię ki pi ciu wo dy ni -
we lu jesz praw do po do bień stwo skur czu, a
tym sa mym mo żesz dłu żej wy ko ny wać wy -
si łek fi zycz ny. Go dzin ne nur ko wa nie jest to
ca ły czas wy si łek fi zycz ny. Gdy za ma ło pi -
jesz, or ga nizm upo mi na się o płyn, wy wo -
łu jąc uczu cie pra gnie nia, od wod nie nie zaś
spra wia, że czu jesz się zmę czo ny. Gdy za -

si lisz or ga nizm choć jed ną szklan ką wo dy,
ser ce bę dzie pom po wa ło krew bar dziej
efek tyw nie. Wo da po mo że rów nież krwi w
trans por cie tle nu i in nych skład ni ków do
ko mó rek. Czyż nie jest to po trzeb ne nur ko -
wi w efek tyw niej szym od tran spor to wa niu
nad mia ru azo tu po nur ko wa niu?

Oko ło 75% tkan ki mó zgo wej sta no wi
wo da. Je śli je steś od wod nio ny, umysł i cia -
ło sta ją się bar dziej po dat ne na stres, a to
pod wo dą nam nie słu ży. Jak to ktoś ład nie
ujął, stres to sęp sie dzą cy na ra mie niu.
Więk szość lu dzi pi je, gdy za czy na czuć
pra gnie nie. W za sa dzie to nasz na tu ral ny,
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pra wi dło wy od ruch, ale wła ści wa ilość wo -
dy za le ży od wa gi, ak tyw no ści ru cho wej,
po go dy i ogól ne go sta nu zdro wia. Po trze -
bu jesz zde cy do wa nie wię cej wo dy, gdy
nur ku jesz. Po oko ło 50-mi nu to wym nur ko -
wa niu or ga nizm tra ci mniej wię cej 1,5 li tra
wo dy. Zwróć uwa gę, jak istot ne jest wów -
czas na wad nia nie or ga ni zmu, rów nież aby
usu nąć zbęd ny azot na gro ma dzo ny pod -
czas nur ko wa nia.

Być mo że jesz cze te go nie wiesz, ale
praw da jest ta ka, że im czło wiek star szy, tym
mniej chce mu się upra wiać ja ki kol wiek
sport. Pra ca, dzie ci, ogól nie obo wiąz ki i przy -
tła cza ją ce ży cie spra wia ją, że chce nam się
co raz mniej. Tym cza sem nur ko wa nie nie
dość, że jest dzie dzi ną, dzię ki któ rej wszech -
stron nie się roz wi ja my, to jesz cze słu ży na -
sze mu zdro wiu. Nie nur ku jesz? Zacz nij!

Ru di Stan kie wicz

http://www.bestdivers.pl
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Wo je wódz two za chod nio po mor skie
skry wa wie le pe re łek przy rod ni czych.
Jed ną z nich jest Po je zie rze Draw skie,
któ re sły nie z pięk nych je zior. Na
szcze gól ną uwa gę za słu gu je tu je zio -
ro Lu bie miesz czą ce się na ob sza rze
trzech me zo re gio nów (Po je zie rze Wa -
łec kie, Po je zie rze Draw skie i za chod -
nia za to ka Rów ni ny Draw skiej). 

Ten nie zwy kle cza ru ją cy akwen, dzię ki
ota cza ją cym go Bo rom Kar wic kim, cha rak -
te ry zu je się w mia rę nie na ru szo nym eko sys -
te mem o do brze roz wi nię tej li nii brze go-
wej, okra szo nej dzi ki mi pla ża mi. Wzdłuż
je zio ra mo żna za uwa żyć licz ne, po cho wa -
ne za pół wy spa mi, mniej sze lub więk sze
za to ki. Naj więk sze i naj bar dziej cha rak te -
ry stycz ne dla te go zbior ni ka pół wy spy, to

wrzy na ją ce się w je go toń Pół wy sep Mrów -
ko wo i Ostry Róg. Dość po pu lar ną atrak cją
te go je zio ra jest pięć wysp: Soł ty sia, Ka mie -
niec, Pta szy niec, Ry ba ki i bez i mien na –
przez co ro ku po wra ca ją cych tu ry stów czę -
sto na zy wa na ża bią, ze wzglę du na licz ne
ga tun ki za miesz ku ją cych je pła zów.

Po za wy jąt ko wym uro kiem przy rod ni -
czym pięk nych kli fo wych urwisk, je zio ro

Czy polubię Lubie?
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Lu bie zna ne jest z wy stę pu ją cej tu ano ma -
lii ma gne tycz nej po mię dzy wschod nim i
za chod nim krań cem zbior ni ka. Zja wi sko to,
choć nie by wa le rzad kie, spo wo do wa ło wi -
docz ną ró żni cę po zio mów lu stra wo dy, któ -
ra się ga na wet 23 cm. Do dat ko wym atu tem
akwe nu jest czy stość wód. Dzię ki te mu mo -
żna tu spo tkać licz ne ga tun ki ryb, ta kich
jak: szczu pa ki, san da cze, lesz cze, oko nie a
na wet sie je i sie la wy, co spra wia, że je zio -
ro to jest nie zwy kle atrak cyj ne nie tyl ko dla

tam tej szych ry ba ków, ale i przy jezd nych
mi ło śni ków ryb słod ko wod nych oraz za pa -
lo nych tu ry stów – węd ka rzy. Przy tak czy -
stych wo dach nie bra ku je ta kże
sko ru pia ków: na szych ro dzi mych ra ków,
któ re już co raz trud niej spo tkać oraz re lik to -
wych ga tun ków po lo dow co wych, ta kich
jak la so no gi My sis ocu la ta v. re lic ta i kie łże
Pal la sea qu adri spi no sa.

Mi mo że po łu dnio wy brzeg je zio ra na le -
ży do draw skie go po li go nu woj sko we go,

nie jest on po zba wio ny tu ry sty ki. Pół noc na
stro na je zio ra po sia da roz bu do wa ną ba zę
tu ry stycz ną z ta ki mi miej sco wo ścia mi let ni -
sko wy mi jak Gu do wo, Lu bie sze wo czy też
Za to nie. Licz ne ośrod ki wy po czyn ko we,
go spo dar stwa agro tu ry stycz ne i po la na mio -
to we z ką pie li ska mi i przy sta nia mi po zwa -
la ją mi ło śni kom spor tów wod nych na
ak tyw ny wy po czy nek. Cho ciaż je zio ro Lu -
bie od wie dza ne jest przez nie licz nych że -
gla rzy, to ze wzglę du na sprzy ja ją ce wia try
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bez pro ble mu mo żna tu upra wiać że glar -
stwo. W se zo nie wa ka cyj nym nie bra ku je
rów nież fa nów ro wer ków i sku te rów wod -
nych oraz ło dzi mo to ro wych, przy któ rych
bar dzo chęt nie upra wia się nar ciar stwo
wod ne. Co ro ku za ob ser wo wać mo żna ta -
kże ro sną cą ilość mi ło śni ków wind sur fin gu
oraz ka ja ka rzy. Szlak wod ny im. ks. Kar dy -
na ła Ka ro la Woj ty ły po zwa la na zor ga ni zo -
wa nie spły wów ka ja ko wych o tra sie na wet

do 186 km. Je zio ro Lu bie to nie tyl ko miej -
sce z nie zwy kłym bo gac twem przy rod ni -
czym, nie prze cięt ny mi wi do ka mi i
nie ma lże wszę do byl ską ci szą. Jest to rów -
nież miej sce cie ka we dla mi ło śni ków nur -
ko wa nia. Roz wi ja ją ca się do pie ro tu ry sty ka
wciąż po zwa la na spo koj ne za nu rze nia.
Zwłasz cza je że li wśród gru py nur ków znaj -
dą się za pa leń cy chcą cy spraw dzić, czy na
dnie te goż ma gicz ne go je zio ra fak tycz nie

znaj du je się za to pio ny or szak ślub ny bądź
po wo jen ny wrak sa mo lo tu. Wszyst ko jesz -
cze przed na mi, do od kry cia… Cho ciaż,
wia do mo, ze wzglę du na zmniej szo ną wi -
docz ność w okre sie let nim, wa żne jest do -
bra nie od po wied nie go okre su dla tej
ak tyw no ści.

Kin ga Za toń

fot.: Kin ga Za toń, Da nie la Ba ra nek



Nuras.info 4- 5/2018

43

http://tecline.com.pl
http://4divers.pl/wyjazdy-2/
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Po ło żo ny u pod nó ża Alp ma low ni -
czy ob szar roz le wi ska rze ki Ren, roz -
po ście ra ba jecz ny wi dok Je zio ra
Bo deń skie go usy tu owa ne go na po -
gra ni czu Nie miec, Au strii i Szwaj ca rii.
Swo ją na zwę za wdzię cza wsi Bod -
man, jed nej z naj star szych miej sco -
wo ści le żą cych w je go są siedz twie.
Ten trze ci co do wiel ko ści środ ko wo -
eu ro pej ski akwen zna ny jest ta kże ja -
ko Je zio ro Kon stan cja i Mo rze
Szwab skie. Choć je go po wierzch nia
się ga 570 km2, to sły nie z naj czyst -
szych wód w Niem czech.

Pa nu ją cy tu wil got ny i cie pły mi kro kli mat
po zy tyw nie wpły wa na roz wój eg zo tycz -
nych ro ślin, ale ta kże po ja wia nie się wie lu

Malownicze obszary
Jeziora Bodeńskiego
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ga tun ków zwie rząt. Szcze gól nie upodo ba ły
go so bie pta ki wę drow ne, któ rych na li czo -
no po nad 300 ga tun ków. Bo gac two ro ślin -
no ści za pew nia ją sze ro kie te re ny szu wa rów
po ro śnię tych trzci na mi. Wio sna jest cza sem
sil nej in ten sy fi ka cji ży cia przy rod ni cze go

te go akwe nu. Ob sza ry przy brze żne Je zio ra
Bo deń skie go sta no wią miej sce lę gów za -
rów no dla pta ków miej sco wych, jak i prze -
la tu ją cych tam tę dy in nych ga tun ków.
Naj czę ściej mo żna tu za ob ser wo wać al pej -
skie je rzy ki, ła bę dzie krzy kli we czy też per -

ko zy czu ba te. Cho ciaż dno Je zio ra Bo deń -
skie go wy ście lo ne jest licz ny mi ka mie nia -
mi i po wol nie prze cho dzi w mu li ste pia ski,
to sta no wi dom dla 34 ró żnych ga tun ków
ryb. Ich wol ny wzrost po zwa la skrzęt nie
wy my kać się ry ba kom z sie ci, co za pew nia



Nuras.info 4- 5/2018

46

nie prze rwa ny roz wój tam tej szej ich tio fau -
ny. Pa nu ją ca na tych ma low ni czych te re -
nach har mo nia spra wia wra że nie, że nic nie
jest tu przy pad ko we.

Nie zwy kłe po ło że nie je zio ra i znaj du ją ce
się na nim wy spy Re ichr nau (obec ność

trzech ro mań skich ko ścio łów wpi sa nych na
Li stę Świa to we go Dzie dzic twa UNE SCO) i
Ma inau (ogród bo ta nicz ny), przy czy ni ły się
do wzro stu je go tu ry stycz nej atrak cyj no ści.
Nie zwy kle cie ka wym spo so bem zwie dza -
nia ob sza ru Je zio ra Bo deń skie go jest rejs

stat ka mi ró żnych flot two rzą cych „Bia łą Flo -
tę”, któ re z Bre gen cji za wi ja ją do por tów:
Frie drich sha fen, Kon stan cja, Ma inau, Rhe -
ineck czy też Ror schach.

Szcze gól nym za in te re so wa niem cie szą
się tu spor ty wod ne. Sta łym ele men tem Je -
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zio ra Bo deń skie go są sur fing i że glar stwo
po łą czo ne z licz ny mi por ta mi jach to wy mi.
Nie bra ku je ta kże mi ło śni ków ką pie li wod -
nych oraz fa nów nur ko wa nia. Nie ste ty, mi -
mo za li cza nia je zio ra do jed ne go z
naj czyst szych zbior ni ków wod nych na te -
re nie Nie miec, nur ko wa nie nie na le ży tu do
naj ła twiej szych. De cy du jąc się na nur ko wa -
nie w tym je zio rze na le ży pa mię tać o wy -
bra niu od po wied nie go ter mi nu – naj le piej
w okre sie od stycz nia do mar ca. La tem wi -

docz ność jest bar dzo sła ba i nie prze kra cza
dwóch me trów. Atu tem tak sła bej wi docz -
no ści jest mo żli wość prze pro wa dza nia czę -
stych ćwi czeń w nur ko wa niu na orien ta cję.
Nur ku jąc w tym ce lu w Je zio rze Bo deń skim
naj le piej trzy mać się jed nak gra ni cy li to ra lu,
gdzie naj lep sza wi docz ność utrzy mu je się
śred nio do głę bo ko ści oko ło czte rech -pię -
ciu me trów.

Kin ga Za toń

fot.: Dan Fa bian As sen ma cher
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Nur ku ją cy w Mo rzu Bał tyc kim ma -
ją oka zję na po tkać nie zwy kły pod -
wod ny świat. Mo gą pod glą dać w ich
na tu ral nym śro do wi sku mię dzy in ny -
mi śle dzie, dor sze, stor nie, me du zy.
Rza dziej, ale jed nak, uda je się ta kże
do strzec fo ki oraz nie licz ne przy pad -
ki mor świ nów. 

Oprócz tych nie zwy kłych mor skich or ga -
ni zmów Bał tyk skry wa wie le ta jem nic. Zda -
rza ją się przy pad ki, że na sze wo dy
od wie dza ją eg zo tycz ni przy by sze. Na na -
szym wy brze żu na po tka no do ra sta ją ce go
do 27 me trów dłu go ści fin wa la (Ba la enop -
te ra phy sa lus), któ ry był wi dzia ny w Za to ce
Gdań skiej la tem 2007 ro ku, zaś osiem lat
póź niej w Ste gnie zna le zio no mar twe go
osob ni ka. Od 2003 ro ku w nie miec kiej czę -
ści Bał ty ku za ob ser wo wa no aż je de na ście
ży wych wie lo ry bów! Ga tu nek, któ ry w
ostat nich la tach jest rów nież czę ściej ob ser -
wo wa ny w na szym mo rzu to hum bak (Me -
gap te ra no va ean gliae). Przy pad ki po ja wie-

nia się te go ga tun ku mia ły miej sce w okre -
sie od czerw ca 2014 ro ku do sierp nia 2016
ro ku. To nie ko niec cie ka wo stek. U brze gu
Ka li nin gra du kil ka lat te mu na po tka no del -
fi ny bu tlo no se (Tur siops trun ca tus). Póź niej

wi dy wa no je jesz cze kil ka krot nie w ró -
żnych czę ściach Bał ty ku, aż do wio sny
2016 ro ku, kie dy to po raz ostat ni od no to -
wa no je w Cie śni nach Duń skich. Na to miast
od 2014 ro ku zda rzy ły się przy pad ki wy rzu -

Egzotyczni goście w Morzu Bałtyckim

Sza ryt ki mor skie                                                          fot. Na ta lia Ka sow ska
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ce nia na brzeg sa mo gło wa (Mo la mo la) i
miecz ni ka (Xi phias gla dius). Oprócz tak nie -
zwy kłych go ści je ste śmy rów nież świad ka -
mi in wa zji bio lo gicz nych w na szym mo rzu.
Ob ce ga tun ki in wa zyj ne za sie dla ją no we
te ry to ria ko rzy sta jąc czę sto z po mo cy czło -

wie ka po przez trans port mor ski. Tak oto
pod ko niec lat 80. XX wie ku do Za to ki Puc -
kiej do tar ła bab ka by cza (Neo go bius me la -
no sto mus), któ ra dzi siaj roz prze strze ni ła się
po ca łym Mo rzu Bał tyc kim, do cie ra jąc na -
wet do Za le wu Szcze ciń skie go. In ne przy -

Bab ka by cza                                                              fot. Na ta lia Ka sow ska
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kła dy do sta nia się ga tun ków in wa zyj nych
do wód otwar tych to wy nik wa dli wych za -
bez pie czeń (np. sta wów ryb nych), ale też
nie ste ty kon se kwen cja świa do mych dzia łań
lu dzi. Stąd w na szych wo dach po ja wia ją się
mię dzy in ny mi pi ra nie, pie lę gni ce, żół wie
ozdob ne, bas sy sło necz ne. Ak tu al nie w Bał -
ty ku wi docz ne są ne ga tyw ne skut ki obec -
no ści ob cych ga tun ków, pro blem ten stał
się obiek tem mię dzy na ro do we go za in te re -
so wa nia. 1 stycz nia 2015 ro ku we szło w ży -
cie roz po rzą dze nie Par la men tu Eu ro pej skie -
go i Ra dy (UE) NR 1143/2014 z dnia 22
paź dzier ni ka 2014 r. w spra wie dzia łań za -
po bie gaw czych i za rad czych w od nie sie niu
do wpro wa dza nia i roz prze strze nia nia in -
wa zyj nych ga tun ków ob cych, któ re po win -

Bass sło necz ny                                                      źródło: www.fre eima ges.com

Śledź                                                                                                               źródło: www.fre eima ges.com
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no być sto so wa ne bez po śred nio w kra jach
człon kow skich UE. Roz po rzą dze nie w spo -
sób kom plek so wy re gu lu je ta kie za gad nie -
nia jak: za po bie ga nie wpro wa dza niu i
roz prze strze nia niu się in wa zyj nych ga tun -
ków ob cych, ich wcze sne wy kry wa nie, a ta -
kże szyb ka eli mi na cja bądź dłu go fa lo wa i
efek tyw na kon tro la po pu la cji w przy pad ku
ga tun ków roz po wszech nio nych. Li sta ga -
tun ków in wa zyj nych stwa rza ją cych za gro -
że nie dla Unii Eu ro pej skiej jest okre ślo na w
roz po rzą dze niu wy ko naw czym Ko mi sji
(UE) 2016/1141 z dnia 13 lip ca 2016 r. Zo -
sta ła ona opra co wa na z udzia łem państw
człon kow skich Unii na pod sta wie oce ny ry -
zy ka i do wo dów na uko wych. Ta kie wpro -
wa dze nie prze pi sów z ca łą pew no ścią
zmie ni dzi siej szy stan śro do wi ska na tu ral -
ne go. Od wie dzi ny wa le ni i rzad kich ryb w
Mo rzu Bał tyc kim po win ny bu dzić po zy tyw -
ne emo cje, ale trze ba rów nież pa mię tać o
ro dzi mej fau nie, któ ra wy ma ga nie zwy kłej
opie ki i ochro ny.

Tekst opar ty na ar ty ku le mgr. Mi cha ła Ba -
la pt: „Co na praw dę ujaw nia, a co skry wa
Bał tyk – czy li eg zo tycz ni go ście w na szych
wo dach”

Na ta lia Ka sow ska
Miecznik                                                            źródło: www.fre eima ges.com

Stornia
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W Pol sce w wo je wódz twie za chod -
nio po mor skim, w po wie cie po lic kim w
gmi nie Koł ba sko wo, w od le gło ści 10
km na po łu dnio wy za chód od cen -
trum Szcze ci na znaj du je się nie spo -
ty ka ny zbior nik, któ ry wcze śniej był
żwi row nią. Na zy wa ny jest po tocz nie
Żwi row nią Kar wow ską lub szcze ciń -
skim Za krzów kiem. 

Tyl ko nie licz ne gro no nur ków wie o ist -
nie niu te go nie zwy kłe go miej sca. Za nim
jed nak opo wiem o nim kil ka słów, war to
za głę bić się w krót ką hi sto rię oko lic te go
akwe nu. Pierw sze wzmian ki o miej sco wo -
ści, w któ rej jest po ło żo na żwi row nia po -
cho dzą z 1191 ro ku, kie dy to zo sta ła
wy mie nio na w Pom mer sches Urkun den -
buch wraz z wio ska mi, z któ rych dzie się ci -

Karwowo Żwirownia 
– nasz szczeciński Zakrzówek

Żwi row nia Kar wo wo
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nę po bie rał szcze ciń ski ko ściół św. Ja ku ba.
O sa mym po wsta niu żwi row ni in for ma cji
jest ma ło, wia do mo tyl ko, że kil ka lat te mu
za koń czo na zo sta ła eks plo ata cja su row ca
(pia sku) z te go wy ro bi ska. Więk szość
Szcze ci nian nie ma zie lo ne go po ję cia o ist -
nie niu by łe go żwi ro wi ska, znaj du ją ce go się
za le d wie oko ło 10 km od cen trum mia sta.
To jest aku rat plu sem, bo bę dąc tam ma się
po czu cie, że od po czy wa się na ło nie na tu -
ry. Miej sce jest za po mnia ne, więc wy ro sły
tu gę ste dzi kie za ro śla i za miesz ka ły licz ne
ża by i pta ki by tu ją ce w wy so kich tra wach.

Ogrom ne wra że nie ro bi nie tyl ko sam
zbior nik wod ny, któ ry jest głę bo kim le jem
wy ko pa nym przez czło wie ka i wy peł nio -
nym wo da mi pod ziem ny mi, ale rów nież
ogrom ne skar py, któ re sta no wią schro nie -
nie dla ptac twa. Na dół, do akwe nu pro wa -
dzi dość krę ta, wy dep ta na i wy je żdżo na w
tra wie ście żka. Wo kół ca łe go zbior ni ka mo -
że my zna leźć ró żne pod ło ża obok sie bie.
Sto jąc przed skar pą ma się wra że nie, że
znaj du je my się w któ rymś z par ków na ro -
do wych w Sta nach Zjed no czo nych. Do dat -
ko wą atrak cją by łe go żwi ro wi ska jest

mo żli wość po dzi wia nia z te go miej sca ca -
łej pa no ra my mia sta. Do słow nie ka żdy frag -
ment Szcze ci na wi dać jak na dło ni.
Głę bo kość sa me go zbior ni ka jest za gad ką.
Pod czas nur ko wa nia do tar łam do 8 me trów
głę bo ko ści, lecz in ni nur ko wie wspo mi na ją,
że ze szli na głę bo kość oko ło 10-12 me trów.
Dzię ki wo dzie przej rzy stej jak krysz tał, z sa -
mej gó ry wi dać nie rów no mier ne ukształ to -
wa nie dna. Pod czas nur ko wa nia w akwe nie
mo żna by ło za uwa żyć ogrom ne ła wi ce pło -
ci, bar dzo du że kar pie, kra sno piór ki oraz
oko nie. Kar pie zna la zły się tam za spra wą

Żwi row nia Kar wo wo
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oko licz nych miesz kań ców. Przed świę ta mi
du ża licz ba osób wy pusz cza tam kar pie ra -
tu jąc je od wi gi lij nych sto łów – ta ka miej -
sco wa tra dy cja. Dno jest ty po wo
piasz czy ste. Jest to jed nak dość trud ny
zbior nik. Wpraw dzie nie ma tu taj żad nych
drzew pod wo dą, jed nak pod czas nie umie -
jęt ne go nur ko wa nia ła two mo żna zmą cić
wo dę. Cze mu akwen na zy wa ny jest szcze -

ciń skim Za krzów kiem? Z te go wzglę du, że
znaj du je się w ogrom nym do le po wy ro bi -
sku, a ide al nie czy sta wo da za chę ca do
pod wod nych pod ró ży w głąb. Do dat ko wo
ze skarp wo kół zbior ni ka mo żna po dzi wiać
wspa nia łe wi do ki oko lic Szcze ci na.

Na ta lia Ka sow ska

fot.: autor

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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DOŁĄCZ DO NAS -  WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

CENTRUM NURKOWE CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a

40-570 Katowice

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

tel. kom. Paweł: 602 619 807

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl

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

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

http://scubatech.pl
http://www.hydrozagadka.pl
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.bestdivers.pl
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Wy ru szy li! Sied mio ro śmiał ków -
Mag da, Han nah, Mar ta, To mek, Mi -
chał, Łu kasz i Bła żej -  wy ru szy ło w
rejs do oko ła świa ta. 

Mo żna by rzecz, że pierw szy etap pod -
ró ży ma ją już za so bą - etap pra co wi tej
pod ró ży po ma rze nia, po nie waż by wy pły -
nąć w przy go dę ży cia, przy go to wy wa li się
wie le lat. Po mi mo licz nych trud no ści po
dro dze, a na wet prze su nię cia pierw sze go
ter mi nu wy pły nię cia, dziś mó wią, że nic
lep sze go nie mo gło ich spo tkać. Jacht bar -
dzo w tym cza sie zy skał, a za ło ga zo sta ła
wzmoc nio na o wspa nia łych lu dzi, któ rzy
dziś stwo rzy li ze spół, jak sa mi mó wią, „nie
do za trzy ma nia”. 

Pod czas tej eks pe dy cji za ło ga do trze na
wszyst kie oce any i kon ty nen ty – pod ró żu -
jąc w po wie trzu, na zie mi, na wo dzie i pod
wo dą. Na po kła dzie ich peł no mor skie go
jach tu ża glo we go OSHEE, obok wy po sa że -
nia ty po wo eks plo ra cyj ne go, zna lazł się
rów nież sprzęt do upra wia nia spor tów eks -

tre mal nych. W ła dow niach stat ku znaj do -
wać się bę dzie wy po sa że nie m.in. do trek -
kin gu i wspi nacz ki wy so ko gór skiej,

nur ko wa nia, fre edi vin gu, ki te sur fin gu czy
la ta nia na pa ra lot niach - swo bod ne go i z
na pę dem. Uda ło im się zmie ścić rów nież

OSHEE World Expedition wypłynęło
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czte ry ro we ry, dwa ka ja ki, de ski sur fin go we
czy SUP -y. 

Za ło dze uda ło się po zy skać spon so ra
głów ne go tej wy pra wy, któ rym jest OSHEE.
Jak tłu ma czy Mag da,„OSHEE in spi ru je, mo -
ty wu je do dzia ła nia, ak tyw no ści fi zycz nej i

pro wa dze nia zdro we go sty lu ży cia. Współ -
pra cu je z ty mi, któ rzy do brze zna ni są ze
swo ich - szcze gól nie spor to wych - osią -
gnięć” i do da je: „To dla te go nie mo gli śmy
wy obra zić so bie lep szej współ pra cy.
Wspie ra ją na sze po czy na nia i ki bi cu ją nam,

we dług mnie to rzad kość tak do brze się do -
brać we współ pra cy spon sor skiej”. 

Za ło ga ma na swo im ce lu in spi ro wać do
dzia ła nia, zo ba czyć miej sca gi ną ce go świa -
ta, bu do wać świa do mość od po wie dzial no -
ści za na szą pla ne tę, oraz prze ko ny wać do



Nuras.info 4- 5/2018

58

otwar to ści na in nych lu dzi i in ne kul tu ry,
szcze gól nie te na szej naj od le glej sze. Bę dą o
tym opo wia dać w fil mach i fo to gra fiach i,
to nie by le ja kich, bo na po kła dzie są Mar -
ta - za wo do wa fo to graf i To mek - fil mo wiec,
mon ta ży sta i ope ra tor.

Sa ma tra sa eks pe dy cji jest bar dzo eks cy -
tu ją ca. OSHEE World Expe di tion wy ru szy w
kie run ku pół noc nej Afry ki wzdłuż pół noc -
nych i za chod nich wy brze ży kon ty nen tal -
nej Eu ro py, te raz omi ja jąc Skan dy na wię, by
za ha czyć o nią w dro dze po wrot nej. Eu ro -

pej ski etap wy pra wy za koń czy się na Cie -
śni nie Gi bral tar skiej, by w lip cu do pły nąć
do Afry ki. Jak mó wi Bła żej, „W pla nach jest
nie tyl ko zwie dza nie ma ro kań skie go wy -
brze ża, ale też wy pad w głąb lą du i re jo ny
gór skie”. Na stęp na jest Ma de ra i Wy spy Ka -
na ryj skie, gdzie uczest ni cy za mie rza ją po -
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dzi wiać bo gac two przy ro dy i od dać się
spor to wym pa sjom. Po tem czas na Sa ha rę
Za chod nią, ska li stą Mau re ta nię i Gam bie.
Ostat nim przy stan kiem w Afry ce bę dą Wy -

spy Zie lo ne go Przy ląd ka, skąd na prze ło mie
paź dzier ni ka i li sto pa da 2018 ro ku zro bią
„skok” przez Atlan tyk do Bra zy lii, wprost na
ar chi pe lag Fer nan do de No ron ha, znaj du -

ją cy się na Li ście Świa to we go Dzie dzic twa
UNE SCO. Po tem po pły ną do Uru gwa ju i
Ar gen ty ny, na eks plo ra cji któ rych spę dzą
ostat ni kwar tał 2018. No wy rok po wi ta ją w
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Bu enos Aires lub Zie mi Ogni stej, by póź niej
okrą żyć nie sław ny Przy lą dek Horn od za -
cho du i, po mie sięcz nym od po czyn ku w lu -
tym, wy ko nać „skok” przez Cie śni nę
Dra ke’a do pły wa jąc do Ark ty ki. Tam od -
wie dzą Pol ską Sta cję Ba daw czą. W mar cu,
po po now nym przej ściu na za chod nie wy -
brze że, wy ru szą na pół noc – wzdłuż wy -
brze ży Chi le, gdzie wy pra wią się na
Acon ca guę naj wy ższą gó rę po za Hi ma la ja -
mi, o wy so ko ści pra wie 7000 m n.p.m.

Stam tąd skrę cą na za chód, w kie run ku eg -
zo tycz nych wysp po łu dnio we go Pa cy fi ku i
po pły ną w kie run ku No wej Ze lan dii i Au -
stra lii. A to jesz cze nie ko niec pod ró ży. Wy -
pra wa za pla no wa na jest na trzy i pół ro ku. 

By sta le śle dzić po czy na nia pod ró żni ków
za chę ca my czytania kolejnych numerów
Nuras.info

Ży czy my za ło dze po myśl nych wia trów
w ża glach i zre ali zo wa nia wszyst kich mi sji
i pla nów eks pe dy cji!

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

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://tecline.com.pl
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Uwa żaj do ja kiej wo dy wy sy łasz
lu dzi. W ży znych, bo ga tych w związ -
ki fos fo ru i azo tu wo dach je zior i
za tok mor skich, wio sną i póź nym la -
tem do cho dzi do ma so we go roz wo -
ju si nic. Zwie wa ne wia trem, od kła da ją
się przy za wietrz nym brze gu je zio ra,
a wo da tuż przy brze gu wy glą da jak -
by ktoś wy lał na nią ja skra wo zie lo ną
far bę.

Pod czas kon tak tu ze skó rą pod ra żnia ją
ją, po wo du jąc pa skud ną i nie przy jem ną
wy syp kę. Po łknię cie ska żo nej wo dy skut ku -
je za tru ciem po kar mo wym. Ob ja wy to
mdło ści, bie gun ka, bó le brzu cha. Tok sy ny
si nic mo gą być nie bez piecz ne dla ludz kie -
go ukła du ner wo we go. Naj bar dziej na ra żo -
ne są dzie ci, oso by do ro słe mu sia ły by
wy pić spo ro wo dy, że by mieć do le gli wo ści

neu ro lo gicz ne. Po za tym si ni ce mo gą po -
wo do wać za pa le nia spo jó wek oraz uszka -
dzać wą tro bę.

Ta ki burz li wy za kwit mo że trwać tyl ko
je den dzień, jed nak na wet po za koń cze niu
za kwi tu si nic wy twa rza ne przez nie tok sy ny

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Czystość biologiczna jeziora

Źródło: IAR
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po zo sta ją jesz cze przez pe wien czas w wo -
dzie. Być mo że trze ba bę dzie na je den czy
dwa dni zre zy gno wać z wcho dze nia do
wo dy z za wietrz ne go brze gu je zio ra i wte -

dy wy wo zić nur ków ło dzia mi na na wietrz -
ny brzeg lub na od le głe od brze gu pio ny z
li na mi opu sto wy mi, gdzie si nic nie ma, a
ewen tu al ne stę że nie tok syn jest nie groź ne.

W na szym kra ju w mo rzu za kwi ty zda -
rza ją się naj czę ściej w re jo nie Za to ki Gdań -
skiej oraz Za le wu Szcze ciń skie go i
Wi śla ne go.

Zakwit fitoplanktonu w północnej części Morza Kaspijskiego, czerwiec 2003. Zdjęcie z satelity Terra
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W Pol sce nie od no to wa no do tej po ry
przy pad ków śmier tel ne go za tru cia lu dzi
tok sy na mi si ni co wy mi. Jed nak w 1934 ro -
ku za tru ły się zwie rzę ta po jo ne wo dą z je -
zio ra Ci che go.

Za nim zbu du jesz ba zę nur ko wą w ośrod -
ku wy po czyn ko wym, sprawdź w naj bli -
ższym sa ne pi dzie jak czę sto w cią gu
ostat nich kil ku lat za my ka no tam ką pie li sko.

Sam tyl ko znak „za kaz ką pie li” sto ją cy na
brze gu to jesz cze nie jest wy star cza ją ca in -
for ma cja, po nie waż na przy kład w sta ni -
cach ka ja ko wych czę sto ad mi ni stra to rzy
usta wia ją ta kie zna ki, że by unik nąć kło po -
tów i za mie sza nia pod czas wo do wa nia du -
że go spły wu, skła da ją ce go się nie kie dy

na wet ze stu ka ja ków. Cha osu jest wte dy
pod do stat kiem, więc ką pią cy się z pew no -
ścią by prze szka dza li. Jed nak ta kie spły wy
nie od by wa ją się co dzien nie, a wo do wa nie
nie trwa dłu go, więc bez tru du tak uło żysz
za ję cia, że by aku rat w tym cza sie od by wał
się wy kład, a wej ście do wo dy po tem, kie -

źródło: wikipedia

źródło: wikipedia
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dy sy tu acja już się uspo koi.
Pew nym wyj ściem z tej sy tu acji by ło by

umiesz cze nie ba zy od ra zu na na wietrz nym
brze gu je zio ra. W Pol sce wia try wie ją zwy -
kle sta le z te go sa me go kie run ku, czy li z za -
cho du. Nie kie dy jed nak nie ma prze cież
wy bo ru – ośro dek jest tam, gdzie jest. Po za
tym za wietrz ny brzeg ma wa żną za le tę, a
mia no wi cie w trak cie alar mo we go trans por -
tu po szko do wa ne go nur ka ło dzią do brze gu
wiatr do py cha ją cy jest na szym sprzy mie -
rzeń cem.

Ba last
Oczy wi ście pra wi dło we wy wa że nie,

pew ny, nie spa da ją cy przy pad ko wo ba last,
jed no cze śnie jed nak ła twy do zrzu ce nia
gdy by za szła ta ka po trze ba – to są wszyst ko
spra wy pod sta wo we. Na ucza się ich na kur -
sach, rów nież w mo ich pod ręcz ni kach i in -
nych ma te ria łach szko le nio wych są na ten
te mat ob szer ne wy ja śnie nia.

Jed nak nie wszy scy zda ją so bie spra wę z
jesz cze jed ne go wa żne go fak tu. Otóż pil no -
wać trze ba, że by sto so wa ny przez nur ków
ba last był ta ni i brzyd ki. Po wa żnym błę dem
jest uży wa nie ład nych cię żar ków ba la sto -
wych, na przy kład ob la nych ko lo ro wą gu -
mą. Rów nież ko lo ro we, dro gie ta śmy

pa sów lub ele ganc kie sprzącz ki do nich z
lo giem ja kiejś fir my itd. – wszyst ko to nie
po win no być sto so wa ne. Pas, czy też in na
for ma ba la stu, po wi nien być brzyd ki i ta ni.
Dzię ki te mu u nur ków nie wy two rzą się po -
zy tyw ne emo cje zwią za ne z tym ele men -
tem wy po sa że nia. Nu rek bar dzo czę sto lu bi
swój ska fan der, bu tlę czy jac ket, a w kom -
pu te rach de kom pre syj nych nie któ rzy są
wprost za ko cha ni. To jesz cze nic złe go. Na -
to miast ana lo gicz ne przy wią za nie do ba la -
stu jest skraj nie nie bez piecz ne i pew ne go
dnia bę dzie kosz to wa ło czy jeś ży cie. Mo że
ono spo wo do wać, że w sy tu acji awa ryj nej,
wy ma ga ją cej zrzu ce nia ba la stu, nu rek za -
wa ha się, bo zwy czaj nie bę dzie mu szko da
faj ne go pa sa, do któ re go jest przy wią za ny.
Mo że to wy stą pić zwłasz cza w dy na micz -
nej sy tu acji awa ryj nej, zło żo nej z nar ko zą
azo to wą, zmę cze niem lub wy chło dze niem,
w bły ska wicz nie zmie nia ją cych się wa run -
kach pod wo dą na du żej głę bo ko ści. W ta -
kich chwi lach spóź nio na re ak cja,
dłu go trwa łe za sta na wia nie się i kal ku lo wa -
nie mo że być dro gą pro sto do gro bu. Dla te -
go ba last ko niecz nie trze ba trak to wać w
ba zie „po ma co sze mu”, w od ró żnie niu od
po zo sta łych ele men tów wy po sa że nia, o

któ re trze ba sta ran nie dbać. Oczy wi ście ba -
last ma być spraw ny, klam ry ma ją pra wi dło -
wo trzy mać, cię żar ki nie po win ny być
za klesz czo ne na ta śmach itd. Jed nak uwa -
żać trze ba, że by nie oka zy wać żad nych po -
zy ty- w nych emo cji ba la sto wi. O ile
po rząd nie wi szą ce na wie sza kach jac ke ty
czy ska fan dry są jak naj bar dziej ok, o ty le
pa sy ba la sto we po win ny być naj zwy czaj -
niej po ło żo ne na ku pę gdzieś w ro gu ma ga -
zy nu i ty le. Mo żna jesz cze w tym sa mym
ro gu umie ścić mio tłę i szu fel kę do sprzą ta -
nia. Uru cho mi to pra wi dło wy me cha nizm
sko ja rzeń, po nie waż zwy kle, mniej sza o to
słusz nie czy nie słusz nie, nie ce ni się ta kich
przed mio tów jak mio tła czy śmiet nik.

Ta kie trak to wa nie ba la stu w ba zie ma
rów nież da lej idą ce kon se kwen cje. Na
przy kład nie wol no ka rać nur ków za zgu -
bie nie pa sa, nie wol no po bie rać żad nych
dzi wacz nych opłat za utra co ny cię ża rek itd.
Nie wol no roz li czać nur ków czy od da li pa -
sy, tak jak to się ro bi z la tar ka mi czy kom pu -
te ra mi i in nym sprzę tem. Ba last ma być
wy raź nie go rzej trak to wa ny niż in ne rze czy
i trze ba ten fakt de li kat nie, lecz sys te ma -
tycz nie i kon se kwent nie ak cen to wać.

Oczy wi ście je śli nu rek roz bie ra ją cy się
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po wy nu rze niu przy bur cie ło dzi, zdej mu -
jąc pas chwy ci za klam rę, a nie za wol ny
ko niec i pod czas po da wa nia pa sa na łódź
cię żar ki zsu ną mu się z ta śmy i uto ną, na le -
ży zwró cić mu uwa gę, że źle zro bił. Cho -
cia żby dla te go, że mógł ude rzyć cię żar kiem
ko goś, kto aku rat jest pod wo dą. Jed nak nie
wol no ro bić o stra co ny ba last awan tu ry i
wy cią gać ja kichś su ro wych kon se kwen cji.

By łem kie dyś świad kiem wy pad ku nur -
ko we go, w któ rym part ner ka pra wi dło wo
wy ho lo wa ła nie przy tom ną ko le żan kę na
po wierzch nię, po czym pra wi dło wo we -
zwa ła po moc, zdję ła z ra to wa nej pas i za -
czę ła ho lo wać ra to wa ną do brze gu,
jed no cze śnie w dru giej rę ce trzy ma jąc ten
pas! Oczy wi ście bar dzo jej prze szka dzał i
spo wal niał, ale przez la ta mi wpro wa dza ne
do mó zgu złe na wy ki, nie umia ła naj zwy -
czaj niej go pu ścić. Do dam jesz cze, że
wszyst ko do brze się skoń czy ło, ra to wa na
od zy ska ła przy tom ność pod czas udzie la nia
jej po mo cy na brze gu i nie by ło żad nych
dal szych pro ble mów. Bez wąt pie nia pra wi -
dło we wy do by cie na po wierzch nię to za -
słu ga ra tu ją cej, któ ra wszyst ko w za sa dzie
zro bi ła naj le piej jak mo żna, jed nak wle cze -
nie ze so bą pa sa ba la sto we go by ło w tej sy -

tu acji oczy wi ście nie uza sad nio ne. Po tym
zda rze niu zro zu mia łem, że nie na le ży
uczyć nur ków sza cun ku dla ba la stu, roz li -
czać ich za zgu bio ne cię żar ki itd. i prze sta -
łem to ro bić w mo ich ba zach.

Oczy wi ście nie mo żna po zwo lić się
okraść, pa sy ma ją wra cać do ma ga zy nu, bo
nie bę dzie z czym nur ko wać, ale nie ste ty
or ga ni za tor po wi nien po go dzić się z fak -
tem, że ba last bę dzie gi nął i już. Trze ba po
pro stu co ro ku od le wać 100-150 kg cię żar -
ków. W za mian za to zy sku je my wpro wa -
dze nie do po wszech nej świa do mo ści
trak to wa nia ba la stu ja ko cze goś bez wiel -
kiej war to ści, cze goś co mo żna od rzu cić w
sy tu acji, któ ra te go wy ma ga i nie ma po wo -
du te go cze goś ża ło wać. Z mo ich sza cun -
ków wy ni ka, że w ska li pię ciu -sze ściu lat w
ba zie jed no ży cie zo sta nie dzię ki te mu za -
bie go wi oca lo ne. Co rocz ne od le wa nie cię -
żar ków to koszt oko ło 1000 zł, czy li
pięć -sześć lat to pięć -sześć ty się cy, i za ty -
le mo żna ku pić czy jeś ży cie. Uwa żam to za
do bry biz nes.

Czy tel nik go tów po my śleć, że roz ta cza -
nie wi zji pra wi dło we go de mon stra cyj ne go
sto sun ku or ga ni za to ra do ba la stu jest pew -
ną prze sa dą. Chciał bym jed nak zwró cić

uwa gę na spo sób my śle nia o bez pie czeń -
stwie w ba zie. Głę bo kie za sta no wie nie nad
ka żdym ze szcze gó łów (choć by na pierw -
szy rzut oka wy da wa ło się to tak ab sur dal -
ne, jak bu do wa nie po gar dy dla ba la stu), jest
tym, co od ró żnia do bre go or ga ni za to ra od
złe go. Bez pie czeń stwo jest su mą dłu gie go
cią gu szcze gó łów, któ re mo że my do strzec
lub nie. Le piej za dbać na wet o to, co ma
mar gi nal ne zna cze nie, niż prze oczyć drob -
nost kę, któ ra bę dzie kosz to wać ży cie, choć -
by z nie wiel kim praw do po do bień stwem.
Przy od po wied nio dłu gim ho ry zon cie cza -
so wym, przy du żej licz bie osób w ba zie i
du żej licz bie wy ko ny wa nych nur ko wań,
na wet bar dzo ma łe praw do po do bień stwo
wy pad ku sta je się w koń cu pew no ścią. Cią -
głe za sta na wia nie się, czy da ny aspekt nur -
ko wa nia, czy da ny ele ment ba zy mo że
ge ne ro wać nie bez pie czeń stwo jest na praw -
dę trud ne i kosz tu je wie le ner wów i zdro -
wia. Wiem, co mó wię. Jed na kże tyl ko
wła śnie tak mo żna zbu do wać ba zę, w któ -
rej naj wa żniej sze jest, że wszy scy mu szą
wró cić.

To masz Stru gal ski

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

ksią żki To ma sza Stru gal skie go „Wszy scy mu szą wró cić –
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fi lo zo fia nur ko wa nia”. Tę i po zo sta łe ksią żki te go au to ra

mo żna ku pić tu: http://ksie gar nia.iknt.pl/se arch/se -

arch?qu ery=stru gal ski

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

tem, dok to rem na uk praw nych, pro wa dzi wła sną Kan ce -

la rię Ad wo kac ką www.ad wo kat.stru gal ski.pl Jest

zwo len ni kiem su ro wej, wy so kiej od po wie dzial no ści or -

ga ni za to rów spor tu czy re kre acji za bez pie czeń stwo

uczest ni ków. W cza sach gdy pro wa dził ba zy nur ko we,

w pro wa dzo nych przez nie go ba zach w Pol sce i za gra -

ni cą, przez bli sko 20 lat ni gdy nie zda rzył się wy pa dek.

http://www.nalofoty.pl/wyjazdy
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
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Wio sna to czas bu dze nia się przy -
ro dy do ży cia. Wraz ze wzro stem ak -
tyw no ści przy rod ni czej bu dzi się w
czło wie ku chęć eks plo ro wa nia no wych
te re nów, zwłasz cza tych jesz cze nie -
po zna nych. Ma jów ka, la to, wa ka cje…
to czas, gdy chęt nie po dej mu je się
ak tyw no ści wod ne. W su mie nic w
tym dziw ne go, wy star czy tyl ko zna leźć
od po wied nie miej sce i przy go do trwaj!

Lu dzie, ta cy jak ja, ko cha ją cy su ro wość na -
tu ry i dzi kie za kąt ki przy rod ni cze otu lo ne
wy łącz nie dźwię ka mi śro do wi ska na tu ral -
ne go, de cy du jąc się na spły wy ka ja ko we
bar dzo chęt nie wy bie ra ją te re ny re zer wa -
tów przy ro dy. Jed nym z ta kich miejsc,
wręcz ku szą cych ob co wa niem z przy ro dą
jest Po je zie rze Lu bu skie, któ re usia ne jest
te re na mi pod le ga ją cy mi pod Na tu rę 2000 i
par ki kra jo bra zo we. Dla osób roz po czy na -
ją cych swo ją przy go dę z ka ja kar stwem,
wspa nia łym miej scem oka że się rze ka Ob -
ra.

Jest to je den z naj po pu lar niej szych szla ków
ka ja ko wych, a za ra zem głów ny od ci nek Lu -
bu skie go Szla ku Wod ne go. Rze ka ta cha -
rak te ry zu je się naj ni ższą ska lą trud no ści,
choć miej sca mi prze by cie jej mo że być

ucią żli we. Naj po pu lar niej szym tu taj szla -
kiem spły wo wym jest od ci nek Trzciel –
Mię dzy rzecz – Skwie rzy na. Swo ją pierw szą
tra sę ka ja ko wą na tym ob sza rze, zgod nie z
pod po wie dzią miej sco we go ry ba ka i or ga -

Z prądem Obry..., tylko dokąd?

Obra                                                                        źródło: wikipedia
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ni za to ra spły wów, roz po czy na li śmy w
Trzcie lu.
Roz po czę cie tra sy i zgra nie się z to wa rzy -
szem to pod sta wa do wy god nej i za da wa -
la ją cej pod ró ży. Po zna le zie niu się w
ka ja ku i od pły nię ciu od miej sca star tu, te -
raz trze ba tyl ko po dą żać wraz z prą dem

rze ki. War to wspo mnieć, że Ob ra, za li cza -
na do rzek ni zin nych, jest dość do brze ska -
na li zo wa na i chęt nie wy ko rzy sty wa na do
ce lów go spo dar czych. Sieć two rzą cych się
obrzań skich ka na łów po zwa la ta kże na
prze pły nię cie z War ty do Od ry, co da je ka -
ja ka rzom nie zmie rzo ne mo żli wo ści. Do dat -

ko wym atu tem te go miej sca jest wie le za -
byt ko wych i hi sto rycz nych miejsc, któ re mi -
ja się prze pły wa jąc rze kę. Fak tycz nie tak
jest! Po oko ło 4,5 km od roz po czę cia spły -
wu, spo mię dzy trzcin przed ocza mi roz ta -
cza się wi dok Je zio ra Wiel kie go na le żą ce go
do tam tej sze go re zer wa tu przy ro dy.
Ogól nie jest to sto sun ko wo płyt ki akwen,
któ re go głę bo kość nie prze kra cza 2,5 m.
Prak tycz nie wszyst kie je go brze gi po ra sta ją
la sy, któ re ustę pu ją miej sca tyl ko i wy łącz -
nie uj ściu Ob ry. Naj więk szym pro ble mem
te go je zio ra jest sil na eu tro fi za cja, któ ra
przy czy nia się do zie lo ne go za bar wie nia
wo dy i utra ty jej przej rzy sto ści. Te ren wo -
kół akwe nu jest sil nie wznie sio ny i to wa rzy -
szą mu licz ne pa gór ki. Im bar dziej pły nie
się w głąb te go zbior ni ka, tym wię cej od kry -
wa ją po ra sta ją ce brzeg tu rzy co wi ska. Je zio -
ro oka la trzy ró żnej wiel ko ści wy spy, z
któ rych dwie po ro śnię te są mło dy mi ol sza -
mi i świer ka mi. Cie ka wost ką mo że być to,
że naj mniej sza, środ ko wa wy sep ka ubo ga
w ro ślin ność jest bo ga to usia na usy cha ją cy -
mi drze wa mi. Po sa me brze gi ob le ga na jest
jed nym ga tun kiem pta ków. Miej sco wi na -
zy wa ją ją wy spą kor mo ra nów i twier dzą, że
ich de struk cyj na obec ność przy czy ni ła się

Obra                                                                    źródło: word press.com
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do wy gi nię cia ży cia na wy spie. Miesz kań cy
oko lic Je zio ra Wiel kie go okrzyk nę li kor mo -
ra ny naj gor szy mi szkod ni ka mi na tych te re -
nach. Na ob sza rze Re zer wa tu Przy ro dy
Je zio ro Wiel kie przy odro bi nie szczę ścia
mo żna zo ba czyć kil ka z oko ło 120 ga tun -
ków pta ków, np. gę si gę ga wy, kra kwy, cy -
ran ki, cy ra necz ki, pła sko no sy czy też

cza ple si we, z cze go aż 32 ob ję te są ści słą
ochro ną. War to wspo mnieć, że mi ło śni cy
węd kar stwa po czu ją się tu jak w nie bie –
ob szar Ob ry i przy le ga ją cych do niej rzek
jest ob fi ty w roz ma ite ga tun ki ryb, w tym ta -
kże lu bią ce czy ste wo dy sie la wy.
Do pie ro prze pły wa jąc ca łe je zio ro, wra ca
się do Ob ry, gdzie na wy so ko ści Je zio ra Ry -

bo ja dy po pra wia się jej nurt a po ro śnię te
wy so ki mi trzci na mi brze gi sil nie me an dru -
ją. W ten spo sób cze ka nas mi ni mum dwie
go dzi ny sa mot nej prze pra wy przez rze kę,
gdzie naj bli ższy mo żli wy do zej ścia przy -
sta nek znaj du je się w Rań sku. Tam też za -
koń czy li śmy na szą pod róż. Dal sza tra sa
przez Mię dzy rzecz aż do Skwie rzy ny wią że
się już z nie ma łym wy zwa niem. Przy bie ra
ona bar dziej dzi ki cha rak ter i czę sto zmu -
sza do opusz cze nia ka ja ka. Po ja wia ją się
tam ta kie od cin ki, na któ rych wspie ra jąc się
o po wa lo ne drze wa i wy sta ją ce ko rze nie
drzew trze ba prze nieść ka jak nie co da lej.
Jed nak to jesz cze przed na mi… na stęp ny
etap to wła śnie prze brnię cie te go od cin ka
Ob ry.
cdn.

Kin ga Za toń
Płoć                                                              źródło: we dkujz do mi ni kiem.pl

Leszcz             źródło: we dkujz do mi ni kiem.pl



Nuras.info 4- 5/2018

71

http://tecline.com.pl
http://www.nalofoty.pl/wyjazdy
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Kla sy ka, szyk i ele gan cja w mor -
skim sty lu – Na uti ca świę tu je 25- le -
cie swo ich ze gar ków i pre zen tu je
uni ka to wy ze ga rek Por tho le z me cha -
ni zmem au to ma tycz nym ty pu ske le ton.

War sza wa, 23 ma ja 2018 r. – Z oka zji
dwu dzie stej pią tej rocz ni cy stwo rze nia swo -
je go pierw sze go ze gar ka, mar ka Na uti ca
przed sta wia li mi to wa ną edy cję cza so mie rza -
Por tho le. No wo cze sny mo del to ma riaż te go,
co naj wa żniej sze dla mar ki Na uti ca: in no -
wa cyj nośći funk cjo nal ny, miej ski de sign,
pre cy zja oraz in spi ra cja kli ma tem mo rza. 

Por tho le od zwier cie dla po łą cze nie miej -
skie go ży cia z pa sją do pod ró żo wa nia –
mó wi Woj ciech Rock, Brand Ma na ger Na -
uti ca. Zo stał stwo rzo ny dla lu dzi cie ka wych
świa ta, dla któ rych ze ga rek to za rów no ele -
ment sty li za cji, ja ki wie lo funk cyj ny ga dżet

wspie ra ją cy użyt kow ni ka w je go co dzien -
nej ak tyw no ści.Na świe cie wy pro du ko wa -
no za le d wie 1 000 eg zem pla rzy Por tho le, z
cze go ka żdy z nich po sia da in dy wi du al ny
nu mer. Cie szy my się, że mo że my za pre zen -
to wać pol skiej pu blicz no ści ten ju bi le uszo -
wy mo del – do da je.

Ze ga rek Por tho le 25th An ni ver sa ry Li mi -
ted Edi tion zwra ca uwa gę ory gi nal ną, trans -
pa rent ną tar czą, któ ra ujaw nia spo sób
dzia ła nia au to ma tycz ne go me cha ni zmu na -
pę dza ją ce go ze ga rek. Ro tor, zwa ny rów nież
wah ni kiem, ob ra ca się i na cią ga sprę ży nę
na pę do wą pod czas ru chu rę ką przez użyt -
kow ni ka. Wy ko rzy sta nie ener gii ki ne tycz nej
uru cha mia wska zów ki i spra wia, że płyn nie
się po ru sza ją.

W ten spo sób Na uti ca ujaw nia kunszt i
pre cy zję, z ja ką zo stał wy ko na ny ten uni ka -
to wy cza so mierz.

Automatyczny skeleton
na ćwierćwiecze zegarków Nautica
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MOR SKA ELE GAN CJA
De ta le mo de lu Por tho le na wią zu ją do

mo rza. In spi ra cja wo dą prze ja wia się w
dwu na stu fla gach mię dzy na ro do we go sys -
te mu mor skie go, któ re umiesz czo ne są na

tar czy ze gar ka.Wy zna cza ją go dzi ny w
miej sce kla sycz ne go cy fer bla tu.Po roz szy -
fro wa niu fla gi ukła da ją się w na pis „Na uti -
ca sty le”. Ele gan cji na da je sta lo wa, srebr na
44-mi li me tro wa ko per ta w kształ cie bu la ja

– okrą głe go okna w bur cie ło dzi. Po nad cza -
so wość mo de lu prze ja wia się w czar nym
pa sku za pi na nym na klam rę, ozdo bio nym -
de li kat ną, mi ni ma li stycz ną siat ką, któ ra od -
no si się do mo ty wu mo rza i ło dzi ry bac kich. 

FUNK CJO NAL NOŚĆ I WY TRZY MA -
ŁOŚĆ

Por tho le 25th An ni ver sa ry Li mi ted Edi tion
cha rak te ry zu je się wy trzy ma łą ko per tą, dzię -
ki sys te mo wi z za krę ca nym de klem i ko ron -
ką. Ta kie roz wią za nie do dat ko wo uszczel nia
me cha ni zmy osa dzo ne w ko per ciei po zwa la
osią gnąć wo dosz czel ność w kla sie 10
ATM.Wo do od por ny jest ta kże pa sek wy ko -
na ny z mie szan ki kau czu ku i gu my. Po zwa -
la on ko rzy stać z cza so mie rza ta kże w trak cie
rej su na mo rzu czy je zio rze. Kom fort użyt ko -
wa nia ze gar ka pod czas noc nych wy praw za -
pew nia po wło ka Neo bri te na wska zów kach.

Pol ska pre mie ra mo de lu Por tho le od by ła
się w war szaw skiej re stau ra cji Za chod ni
Brzeg. Tłem do pre zen ta cji in spi ro wa ne go
wo dą ze gar ka by ła Wi sła – kró lo wa pol -
skich rzek. Pod czas spo tka nia za pre zen to -
wa no rów nież in ne mo de le Na uti ca: Co ral
Ga bles, Jo nes Be ach, Long Be ach, Mil l rock,
Por tho le Slim, Bay si de, Key Bi scay ne oraz
Sur fsi de. 
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Ze gar ki do stęp ne są w sie ci sa lo nów
SWISS, w naj lep szych skle pach z ze gar ka -
mi.

O ZE GAR KACH NA UTI CA 
Ze gar ki Na uti ca. In spi ro wa ne mo rzem.

Za pro jek to wa ne dla lu dzi spę dza ją cych
więk szość cza su w mie ście. In spi ra cja że -
glu gą sku pia jak w so czew ce po trze bę wy -
ra fi no wa ne go miej skie go de si gnu.
Na wią zu je do kon cep cji ar chi tek to nicz -
nych. To funk cjo nal ne urzą dze nia, pre cy -
zyj ne pod wzglę dem tech nicz nym. Ze gar ki
Na uti ca ma ją wy gląd kla sycz ny, in spi ro wa -
ny mor ski mi de ta la mi ko ja rzą cy mi się kon -
su men to wi ze sty lem ka pi ta na okrę tu.
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Sta ro stwo dra him skie by ło tzw.
kró lewsz czy zną, czy i po sia dło ścią bę -
dą cą wła sno ścią ko lej nych kró lów
pol skich. W związ ku z tym sta ro stwo
dra him skie pod da wa ne by ło lu stra -
cjom ma ją cym na ce lu zin wen ta ry zo -
wa nie do cho dów z dóbr kró lew skich.
Dzię ki te mu udo ku men to wa nych zo -
sta ło du żo cie ka wych in for ma cji – pi -
sze re gio na li sta z Cza plin ka Zbi gniew
Ja nu sza niec, w czwar tej czę ści „ka lej -
do sko pu”.

Nie któ re z nich do ty czą je zio ra Draw sko,
któ re lu stra to rzy umie ści li w wy ka zie je zior

na le żą cych do dra him skie go zam ku. W do -
ku men tach z lu stra cji sta ro stwa prze pro wa -

dzo nej w cza sach Zyg mun ta II Au gu sta, w
1565 ro ku, na zwa je zio ra po da na jest w for -

Hi sto rycz ny ka lej do skop znad brze gów je zio ra Draw sko (cz.4)
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mie iden tycz nej z na zwą dzi siej szą: „Je zio -
ro Draw sko”.

Urzęd ni cy prze pro wa dza ją cy tę lu stra -
cję, w opi sie jez. Draw sko po da li, że ma
ono 100 „to ni nie wo do wych”. Pod po ję -

ciem to ni nie wo do wej na le ży ro zu mieć po -
wierzch nię wo dy na da ją cej się do po ło wu
ryb za po mo cą nie wo du (czy li cią gnio nej
sie ci ry bac kiej). Dla po rów na nia: w opi sie
po bli skie go, znacz nie mniej sze go je zio ra

Pław no po da no, że ma ono tyl ko sie dem to -
ni nie wo do wych.

Je zio ra, zwłasz cza wiel kie je zio ro Draw -
sko, mia ły du że zna cze nie go spo dar cze.
Roz wi ja ło się ry bo łów stwo. W 1565 ro ku
na je zio rze Draw sko po ło wy pro wa dzi ło
trzy dzie stu sze ściu ry ba ków. Z do ku men -
tów lu stra cyj nych wy ni ka, że ry by słod ko -
wod ne (na przy kład „szczu ki” – czy li
szczu pa ki oraz „klesz cze” – czy li lesz cze)
so lo no wów czas w becz kach, po dob nie jak
współ cze śnie czy ni się ze śle dzia mi. W
tam tych cza sach był to je dy ny mo żli wy
spo sób dłu go trwa łe go prze cho wy wa nia
zło wio nych ryb. Z XVI -wiecz nych za pi sów
lu stra cyj nych z wy ni ka, że do cho dy osią ga -
ne z je zior sta no wi ły wów czas oko ło 20%
wszyst kich do cho dów uzy ski wa nych ze sta -
ro stwa dra him skie go.

W do ku men cie z 1565 ro ku spo rzą dzo -
nym przez urzęd ni ków lu stru ją cych sta ro -
stwo dra him skie na pi sa no m.in. ja kie ry by
wy stę pu ją w je zio rze Draw sko. Cy tat za tą
in for ma cją brzmi tak: „Są w nim su my, suł -
wi ce, mrzew ki, klesz cze, wę go rze, ry by po -
spo li te okrom kar pi.” Za gad kę sta no wią
sta ro pol skie na zwy: „suł wi ce” i „mrzew ki”.
Ja kie ry by kry ją się za ty mi na zwa mi? Au to -
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rzy nie któ rych pu bli ka cji twier dzą, że „suł -
wi ca” to sie ja, a „mrzew ka” to brza na.

W ma te ria łach z lu stra cji sta ro stwa prze -
pro wa dzo nej w 1630 ro ku, za pa no wa nia
Zyg mun ta III Wa zy, w opi sie je zio ra Draw -
sko znaj du je my za sta na wia ją cą in for ma cję
o spad ku licz by ry ba ków z trzy dzie stu sze -
ściu do trzech. Lu stra to rzy po da ją rów nież

roz mia ry te go je zio ra: „/…/...wzdłuż sznu -
rów 177, wszerz sznu rów 18…/…/”.
Sprawdź my ten za pis. Przyj mu jąc, że 1
sznur jest rów ny 44,66 m, otrzy mu je my
dłu gość wy no szą cą ok. 7,9 km i sze ro kość
ok. 0,8 km. Za ska ku je oczy wi sta nie zgod -
ność tych liczb ze sta nem fak tycz nym.
Współ cze sne pu bli ka cje prze wa żnie sza cu -

ją mak sy mal ną dłu gość je zio ra Draw sko,
mie rzo ną od krań ca Za to ki Klu czew skiej do
krań ca Za to ki Ma new ro wej na 12,6 km, ale
mo żna się spo tkać ta kże z wiel ko ścia mi:
10,6 km, 11 km lub 11,1 km. Ró żnie po da -
wa na jest ta kże mak sy mal na sze ro kość je -
zio ra. Prze wa żnie po da wa na jest sze ro kość
3,9 km, 6,9 km al bo 7 km, przy czym te
więk sze licz by do ty czą od le gło ści dzie lą cej
krań ce za tok: Hen ry kow skiej i Pta siej. Roz -
bie żno ści ze współ cze snych pu bli ka cji w
pew nym sen sie uspra wie dli wia ją XVII -
-wiecz nych lu stra to rów z błę dów po peł nio -
nych przy po da wa niu roz mia rów je zio ra.
Prze pro wa dze nie do kład nych po mia rów
moc no roz człon ko wa ne go je zio ra, z licz ny -
mi ryn no wy mi za to ka mi o ró żnej sze ro ko -
ści nie jest za da niem ła twym. Na su wa się
jed nak wnio sek, że jest już naj wy ższy czas,
by ta kie po mia ry prze pro wa dzić i stwo rzyć
wa run ki do ujed no li ce nia in for ma cji na te -
mat roz mia rów je zio ra Draw sko.

W za pi sach lu stra cyj nych z 1630 ro ku
zna la zło się wie le wzmia nek mó wią cych o
ró żnych kon flik tach gra nicz nych. Naj czę -
ściej cho dzi ło o kon flik ty z mar gra bia mi no -
wo mar chij ski mi, ale w do ku men tach z
lu stra cji od no to wa no rów nież spór gra nicz -
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ny mię dzy cza pli nec ki mi miesz cza na mi a
Gol ca mi z Siem czy na o pra wo do ko rzy sta -
nia z nad je zior ne go la su Ha mel busch po -
kry wa ją ce go znacz ną część pół wy spu
je zio ra Draw sko mię dzy Za to ką Siem czyń -
ską a Za to ką Chmie lew ską. Ten na tu ral ny
las, z pięk nym drze wo sta nem bu ko wym,
ist nie je do dziś i na le ży do naj cen niej szych
pod wzglę dem przy rod ni czym i kra jo bra zo -
wym ob sza rów le śnych nad je zio rem Draw -
sko. (cdn.)

Zbi gniew Ja nu sza niec

Ta jem ni czy Żoł nierz Wy klę ty

Gdy by nie pa mięć kil ku osób, ni -
gdy nie do wie dzie li by śmy się o nie -
zwy kłym ży ciu Ka zi mie rza Przy by sła-
w skie go. Wal czył w AK, był prze śla -
do wa ny w po wo jen nej Pol sce, przez
sie dem lat ukry wał się na stry chu. Był
bar dzo skry ty. W Ka li szu Po mor skim
zo stał wi ce dy rek to rem li ceum. Jest
po cho wa ny na tam tej szym cmen ta rzu.

Je go hi sto rię przy po mnia ła Wik to ria Ra -
kow ska, ob da rzo na nie wąt pli wym ta len tem
re por ter skim uczen ni ca kla sy 2a w ka li skim

li ceum. Uczy ni ła to w pra cy, któ ra po wsta -
ła w ubie głym ro ku, a jej au tor ka zdo by ła
za nią trze cie miej sce w eta pie re gio nal nym
kon kur su Żoł nie rze Wy klę ci Bo ha te ro wie
Nie złom ni.

– Aby na wet w skró cie przed sta wić tę po -
stać, trze ba po świę cić nie co wię cej miej sca
– tłu ma czy Ma ciej Ry dzew ski, dy rek tor (a
wcze śniej ta kże wi ce dy rek tor) Ze spo łu

Szkół Po nad gim na zjal nych w Ka li szu Po -
mor skim, prze sy ła jąc ob szer ny frag ment
pra cy Wik to rii wraz ze zdję cia mi. – W tak
zwa nym mię dzy cza sie do wie dzia łem się od
pa ni Przy gię dy, że Pan Przy by sław ski na le -
żał do ZSL, bo ja ko dy rek tor mu siał gdzieś
na le żeć... Po za tym był mi łym i kul tu ral nym
czło wie kiem, co wy ró żnia ło go in plus w
ka li skim śro do wi sku na uczy ciel skim, a

Stary nagrobek Kazimierza Przybysławskiego na cmentarzu w Kaliszu Pomorskim przeznaczony
do likwidacji
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szcze gól nie wśród dy rek to rów. Był bar dzo
skry ty i tyl ko w naj bli ższym gro nie zna jo -
mych roz ma wiał praw do po dob nie ta kże o
swo ich lo sach. Są to jed nak tyl ko przy pusz -
cze nia, po nie waż wszy scy z je go nie wie lu
ów cze snych ka li skich przy ja ciół i zna jo -
mych zmar li.

Kim by ła pa ni Przy gię da oraz o skom pli -
ko wa nej ży cio wej ście żce Ka zi mie rza Przy -

by sław skie go do wie dzieć się mo żna z po -
ni ższe go frag men tu pra cy Wik to rii Ra kow -
skiej.

„ZA PO MNIA NY ŻOŁ NIERZ WY KLĘ TY”
Ka zi mierz Przy by sław ski, pseu do nim

„Młot”
DRU GA WOJ NA ŚWIA TO WA
Ka zi mierz Przy by sław ski uro dził się 22

sierp nia 1908 r. w Pio tro wi cach. Był pod -
po rucz ni kiem Ar mii Kra jo wej o pseu do ni -
mie „Młot”. Wal czył w Ob wo dzie
Piń czow skim, w 106 Dy wi zji Pie cho ty AK
pod do wódz twem pod puł kow ni ka Bo le sła -
wa Mi cha ła Nie czui -Ostrow skie go. Peł nił
funk cję Ofi ce ra Dy wer sji w 120 Puł ku Pie -
cho ty AK Zie mi Piń czow skiej. Or ga ni zo wał
rów nież na tym te re nie taj ne na ucza nie,
gdyż przed woj ną był na uczy cie lem. Brał
udział w wal kach 106 DP w Ma ło pol sce do
mo men tu wkro cze nia Ar mii Czer wo nej. Od
wio sny 1944 r. był ofi ce rem dy wer sji w ob -
wo dzie „Pe la gia”. Póź niej, po wkro cze niu
Ar mii Czer wo nej wal czył z no wym oku pan -
tem. Jed nak jesz cze w 1945 r. do wódz two
i żoł nie rze 106 DP AK ujaw ni li się przed
tzw. Ko mi sją Li kwi da cyj ną do spraw by łej
AK. Gru pa ofi ce rów i żoł nie rzy dy wi zji, a
wśród nich Ka zi mierz Przy by sław ski wy je -
cha ła w oko li ce El blą ga.

„SPÓŁ DZIEL NIA AK” W NO WYM KO -
ŚCIE LE

Osta tecz nie w 1945 r. Ka zi mierz Przy by -
sław ski wraz z 28 ofi ce ra mi i żoł nie rza mi
Ar mii Kra jo wej, pod do wódz twem pod puł -
kow ni ka Bo le sła wa Nie czui -Ostrow skie go

Uroczyste poświęcenie nowego pomnika Kazimierza Przybysławskiego,
cmentarz w Kaliszu Pomorskim 11.11.2012 r
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osie dli li się w miej sco wo ści No wy Ko ściół
(obec nie Po gro dzie).

Żoł nie rze za ło ży li tzw. Spół dziel nię Go -
spo dar czo -Spo łecz ną, zwa ną „Spół dziel nią
AK”. Jej pre ze sem zo stał by ły do wód ca 106
Dy wi zji Pie cho ty AK Bo le sław Mi chał Nie -
czu ja -Ostrow ski. Przy czy ni ło się to do roz -
kwi tu go spo dar cze go i kul tu ral ne go
miej sco wo ści.

Or ga ni za cja ta, w prze ci wień stwie do
spół dziel ni ty pu so cja li stycz ne go, by ła
opar ta na war to ściach chrze ści jań skich i na -
ro do wych. Spół dziel cy, oprócz dzia łal no ści
go spo dar czej, zaj mo wa li się ta kże opie ką
spo łecz ną oraz kul tu rą i oświa tą.

Ka zi mierz Przy by sław ski, któ ry przed II
woj ną świa to wą był na uczy cie lem, kie ro -
wał re mon tem miej sco wej szko ły, a na stęp -
nie wy stą pił do władz oświa to wych z
proś bą o jej uru cho mie nie. W dniu 1 grud -
nia 1945 r. zo stał wy bra ny kie row ni kiem
szko ły. 

Spo kój spół dziel ców nie ste ty nie trwał
dłu go. Po par cie udzie lo ne przez nich PSL
w re fe ren dum z czerw ca 1946 r. wzmo gło
za in te re so wa nie Spół dziel nią miej sco we go
UB. Po my sło daw ca i dy rek tor spół dziel ni
pod puł kow nik Bo le sław Nie czu ja -Ostrow -

ski był kil ka krot nie aresz to wa ny i prze słu -
chi wa ny. Póź niej ten sam los spo tkał ta kże
je go by łych pod wład nych z AK. Osta tecz -
nie la tem 1949 r. aresz to wa no pra wie
wszyst kich ofi ce rów ze 106 DP AK, a w
paź dzier ni ku Spół dziel nię roz wią za no.

Gdy by nie pa mięć kil ku osób, ni gdy nie
do wie dzie li by śmy się o nie zwy kłym ży ciu
Ka zi mie rza Przy by sław skie go. To nie praw -

do po dob ne, ale do dziś nie ma na wet je go
fo to gra fii. Jak to mo żli we?

– Nie ste ty ze zdję ciem na sze go bo ha te ra
jest po wa żny pro blem – mó wi dy rek tor Li -
ceum w Ka li szu Po mor skim Ma ciej Ry -
dzew ski. – Roz ma wia łem z pa nią Przy gię dą
i do wie dzia łem się, że Pan Przy by sław ski
cho dził w dłu gim skó rza nym płasz czu,
zwy kle uni kał głów nych ulic, prze my kał

Li ce ali ści z Ka li sza Po mor skie go przy gro bie Ka zi mie rza Przy by sław skie go
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„opłot ka mi”, jak przy sta ło na by łe go kon -
spi ra to ra. No i nie ste ty uni kał zdjęć na ty le
sku tecz nie, że nie dys po nu je my żad nym je -
go wi ze run kiem utrwa lo nym na fo to gra fii.

Hi sto rię ka li skie go bo ha te ra przy po mnia -
ła Wik to ria Ra kow ska, uczen ni ca kla sy 2a
w ka li skim li ceum. Uczy ni ła to w pra cy,
któ ra po wsta ła w ubie głym ro ku, a jej au -
tor ka zdo by ła za nią trze cie miej sce w eta -

pie re gio nal nym kon kur su Żoł nie rze Wy klę -
ci Bo ha te ro wie Nie złom ni.

Po ni żej pre zen tu je my cz. II.

DRA MA TYCZ NE PRZE ŻY CIA
Ka zi mierz Przy by sław ski był jed nym z

nie licz nych, któ rym uda ło się unik nąć
aresz to wa nia. Jed nak to nie ozna cza ło, że
był zu peł nie wol ny i bez piecz ny. Pa ni An -

na Przy gię da – eme ry to wa na na uczy ciel ka
ję zy ka pol skie go w ka li skim li ceum – wspo -
mi na, że Ka zi mierz Przy by sław ski przez sie -
dem lat, jak wy ni ka z mo ich usta leń od
1949 do 1956 ro ku, ukry wał się na stry chu.
To jed na z nie wie lu in for ma cji, ja kie po so -
bie po zo sta wił. Wspo mnie nia mi dzie lił się
tyl ko w naj bli ższym gro nie ka li skich przy -
ja ciół. Nie ste ty dzi siaj żad na z tych osób
nie ży je. Trud no jest mi na wet wy obra zić
so bie, jak mo gło wy glą dać ta kie ży cie. Z
da la od in nych lu dzi, od kul tu ry i sztu ki.
Nie dzi wi mnie więc je go de cy zja o ujaw -
nie niu się. Wspo mi nał, jak re la cjo nu je pa ni
Przy gię da, że nie mógł już psy chicz nie wy -
trzy mać ży cia w cią głym na pię ciu i stra chu.
W koń cu po sta no wił sko rzy stać z amne stii
ogło szo nej przez wła dze ko mu ni stycz ne 15
kwiet nia 1956 r. Na dzie je na spo koj ne ży -
cie nie speł ni ły się. „Młot” szyb ko tra fił do
ka tow ni UB, gdzie pod da ny okrut ne mu
śledz twu, a po tem w wię zie niu stra cił zdro -
wie.

W KA LIS ZU PO MOR SKIM
Po wyj ściu na wol ność Ka zi mierz Przy -

by sław ski na po cząt ku lat 60. XX wie ku
przy był do Ka li sza Po mor skie go, że by roz -
po cząć no we ży cie. Pra cę w ka li skiej szko -

Ka li ski Żoł nierz Wy klę ty wresz cie god nie upa mięt nio ny
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le pod sta wo wej i li ceum za czął ja ko na -
uczy ciel ję zy ka pol skie go. Po pew nym cza -
sie, w po ło wie lat 60. zo stał ta kże
wi ce dy rek to rem tej pla ców ki. Wła śnie tam
po znał, wspo mnia ną wcze śniej, pa nią An -
nę Przy gię dę. Nie ste ty ze wzglę du na du żą
ró żni cę wie ku, któ ra ich dzie li ła, Pan Przy -
by sław ski miał pra wie 60 lat, pod czas gdy
pa ni Przy gię da nie co po nad 20, nie zna li się
zbyt do brze. Mi mo te go pa ni An na oka za ła
się przy dat nym źró dłem in for ma cji o, jak
sa ma twier dzi, skry tym „Mło cie”. Cho ciaż
nie mó wił o so bie wie le, był czło wie kiem
po wszech nie lu bia nym. Pan Aloj zy Lu dwi -
czak, są siad na sze go bo ha te ra, ta kże po -
twier dza in for ma cje o skry to ści
Przy by sław skie go. Jak twier dzi, wszel kie
pró by wy do by cia z nie go ja kich kol wiek in -
for ma cji na te mat prze szło ści „Mło ta” koń -
czy ły się nie po wo dze niem.

Ka zi mierz Przy by sław ski nie miał żo ny,
dzie ci, ani żad nej ro dzi ny za miesz ka łej w
Ka li szu Po mor skim. Po świę cił swo je ży cie
dla nie pod le głej, de mo kra tycz nej Pol ski.
Nie ste ty jej nie do cze kał. Zmarł przed wcze -
śnie na gruź li cę 24 ma ja 1976 ro ku, co by -
ło wy ni kiem prze żyć z lat 50. Zo stał
po cho wa ny na cmen ta rzu ko mu nal nym w

Ka li szu Po mor skim. Po zo stał we wdzięcz -
nej pa mię ci uczniów i na uczy cie li. Jed nak
nie mo żna by ło mó wić o je go prze szło ści, a
z upły wem cza su zmniej sza ła się licz ba
zna ją cych go miesz kań ców mia sta.

KA LI SKI ŻOŁ NIERZ WY KLĘ TY
W 2012 r. na gro bek Ka zi mie rza Przy by -

sław skie go zna lazł się na li ście gro bów
prze zna czo nych do li kwi da cji z po wo du
nie opła co ne go po dat ku za miej sce na
cmen ta rzu.

Czy bo ha ter, któ ry wal czył o wol ną Pol -
skę, któ ry na ra żał swo je zdro wie i ży cie dla
oj czy zny za słu gu je na ta kie za po mnie nie?
Z ta ką wi zją nie chcie li po go dzić się miesz -
kań cy Ka li sza Po mor skie go. By li i obec ni
na uczy cie le, mło dzież przy wspar ciu Ra dy
Mia sta, z pa nią An ną Przy gię dą na cze le,
wspól ny mi si ła mi po sta no wi li jesz cze raz
uczcić bo ha te ra. Sta ry, znisz czo ny po mnik
na gro bie Ka zi mie rza Przy by sław skie go nie
po sia dał żad nych in for ma cji o tym kim był
i czym za słu żył się dla Pol ski „Młot”. Lu dzie
do brej wo li po sta no wi li to zmie nić. Wspól -
ny mi si ła mi ufun do wa li pięk ny po mnik, z
wid nie ją cym na pi sem „ŻOŁ NIERZ WY KLĘ -
TY Śp. ppor. AK ps. „Młot” Ka zi mierz Przy -

by sław ski”. Uro czy ste po świę ce nie po mni -
ka od by ło się w dniu 11.11.2012 r. w Świę -
to Nie pod le gło ści.

Hi sto rycz ny ka lej do skop znad
brze gów je zio ra Draw sko (cz. 5)

Dziś rzad ko so bie uświa da mia my,
że nad je zio rem Draw sko ro ze gra ły
się wa żne wy da rze nia zwią za ne z po -
to pem szwedz kim – pi sze re gio na li -
sta z Cza plin ka Zbi gniew Ja nu sza niec
w ostat niej czę ści „ka lej do sko pu”.
Cza pli nek był pierw szym pol skim
mia stem opa no wa nym przez woj ska
szwedz kie.

Stra te gicz ne po ło że nie sta ro stwa dra him -
skie go spra wi ło, że w 1655 ro ku, pod czas
na jaz du szwedz kie go na Pol skę, zie mie sta -
ro stwa ja ko pierw sze zo sta ły opa no wa ne
przez na jeźdź cę ata ku ją ce go z te ry to rium
sprzy mie rzo nej ze Szwe cją Bran den bur gii.
21 lip ca 1655 ro ku ma sze ru ją ce od stro ny
Zło cień ca woj ska szwedz kie prze kro czy ły
ów cze sną gra ni cę pol sko -bran den bur ską
ko ło wsi Siem czy no i ru szy ły w kie run ku
Cza plin ka, dro gą bie gną cą wzdłuż brze gu
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je zio ra Draw sko. Cza pli nek był pierw szym
pol skim mia stem opa no wa nym przez woj -
ska szwedz kie, a za mek w Dra hi miu (w Sta -
rym Draw sku) był pierw szą pol ską
wa row nią, któ ra zna la zła się w rę kach
Szwe dów. W 1658 ro ku, gdy woj ska pol -
skie pod do wódz twem Ste fa na Czar niec kie -
go wy ru szy ły do Da nii, by kon ty nu ować
tam wal kę ze Szwe da mi, na czas trwa nia tej
wy pra wy, w Cza plin ku po zo sta wio no woj -
sko we ta bo ry, o czym pi sze w swych „Pa -
mięt ni kach” Jan Chry zo stom Pa sek.

W ro ku 1657, na mo cy trak ta tów w We -
la wie i w Byd gosz czy, król Jan Ka zi mierz

potop szwedzki

Ruiny
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zo bo wią zał się do za pła ce nia stro nie bran -
den bur skiej za wer bun ki w trak cie trwa ją -
cej woj ny ze Szwe cją kwo ty 120 ty się cy
ta la rów reń skich z za strze że niem, że je śli w
cią gu trzech lat Pol ska tej kwo ty nie spła ci,
Bran den bur gia przej mie w po sia da nie sta -
ro stwo dra him skie. Tak też się sta ło. W
1668 ro ku elek tor bran den bur ski ob jął w

po sia da nie zie mie sta ro stwa i ob sa dził swą
za ło gą za mek w Dra hi miu. Jed nak nie
wszyst kie pol skie zie mie po ło żo ne nad je -
zio rem Draw sko prze szły wów czas w rę ce
Bran den bur gii. Są sia du ją ce z je zio rem
Draw sko po sia dło ści ro du Gol ców ze wsia -
mi Siem czy no, Pia secz no, Rze po wo i War -
ni łęg po zo sta ły przy Pol sce. Po sia dło ści te

by ły pol ską en kla wą aż do I roz bio ru Pol -
ski, czy li do 1772 ro ku.

Dzi siej sza szo sa nr 20 na od cin ku Siem -
czy no – Cza pli nek bie gnie wzdłuż brze gu
je zio ra Draw sko tra są, któ rą już od kil ku
stu le ci wiódł wa żny szlak ko mu ni ka cyj ny o
kie run ku wschód – za chód. Tą tra są w XVII

ruiny
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wie ku ma sze ro wa ły wkra cza ją ce do Pol ski
woj ska szwedz kie, w 1758 ro ku pod czas
woj ny sied mio let niej ze wscho du ma sze ro -
wa ły tą tra są wal czą ce z Pru sa mi woj ska ro -
syj skie pod do wódz twem gen. De mi ku. W
1807 i w 1812 ro ku szły tę dy z za cho du
woj ska na po le oń skie. Tą sa mą dro gą wra -
ca ły póź niej gru py fran cu skich żoł nie rzy po
nie uda nej wy pra wie na Mo skwę. Dro gą tą
pro wa dzi ła uru cho mio na po I roz bio rze

Pol ski tra sa pocz to wa łą czą ca Star gard ze
Szcze cin kiem. Jeź dzi ły nią kon ne dy li żan -
se. W Cza plin ku przy ul. Zło cie niec kiej ist -
nia ła sta cja pocz to wa ze staj nia mi da ją cy mi
mo żli wość wy mia ny ko ni. Pocz to wa sta cja
kon na ist nia ła ta kże w Siem czy nie. Pocz to -
we dy li żan se jeź dzi ły tą tra są aż do cza su,
gdy zo sta ły wy par te przez ko lej.

Zbi gniew Ja nu sza niec

Ano ma lia Dra wy

Prze pły wa ją ca mię dzy in ny mi przez
je zio ra Draw sko i Lu bie rze ka Dra wa
po sia da za ska ku ją cą wła ści wość: pły -
nie w od wrot nym kie run ku niż in ne –
z pół no cy na po łu dnie.

Dra wa bie rze swój po czą tek w oko li cy
Po łczy na Zdro ju i ucho dzi do No te ci, któ ra
jest po ło żo na du żo da lej na po łu dnie. Łącz -
na dłu gość rze ki to aż 186 km.

Jak pły ną rze ki? Zgod nie z ró żni ca mi w
ukształ to wa niu te re nu. Wo da pły nie w dół.
Wszyst kie wo dy z te re nu Pol ski spły wa ją do
Mo rza Bał tyc kie go, choć ist nie ją nie wiel kie
ob sza ry w Su de tach i Kar pa tach, z któ rych
rze ki spły wa ją do Mo rza Pół noc ne go (rze ką
Ła bą) i Mo rza Czar ne go (Du na jem i Dnie -
strem).

Rze ki pły ną od swych źró deł do uj ścia,
czy li do więk sze go zbior ni ka wod ne go, do
któ re go wle wa ją nie sio ną przez set ki ki lo -
me trów wo dę. Na tu ral ny spa dek te re nu wy -
mu sza kie ru nek pły nię cia rze ki.

Dra wa, dzię ki te mu że po sia da spo ry
spa dek oraz prze pływ, uzna wa na jest miej -
sca mi za rze kę gór ską i mo men ta mi by wa
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bar dzo trud ną prze pra wą. War to też wspo -
mnieć, że na rze ce znaj du je się Szlak Ka ja -
ko wy im. Ks. Kard. Ka ro la Woj ty ły, któ ry
kil ka krot nie uczest ni czył w spły wach Dra -
wą.

Po wiat draw ski or ga ni zu je nie ty po we for -
my spę dza nia cza su na rze ce – Mi strzo stwa
w cho dze niu po Dra wie. Szcze gó ły za wsze
po da wa ne są na stro nie in ter ne to wej po -
wia tu draw skie go.

http://www.po wiat draw ski.pl/ak tu al no -
sci/im pre zy -w -po wie cie/mi strzo stwa -w -
-cho dze niu -po -dra wie -2017.html?ng=Wy sz
u ka ne

Spły wy Dra wą pro po nu je m.in. cza pli -
nec kie Biu ro Tu ry stycz ne „Mrów ka”:
http://www.mrow ka.pl/dra wa.html

Spraw dzi li je zio ro w lu bu skim

Nie daw no eki pa nur ków zwią za -
nych z Ak cją „Je zio ro Ta jem nic”
ba da ła sy gnał do ty czą cy za to pio ne -
go sa mo lo tu.

By ła to wspól na ak cja po łą czo nych sił:
Eki py Je zio ra Ta jem nic, Lu bu skie go Sto wa -

rzy sze nia Hi sto rycz ne go „Lu busz”, Lu bu -
skie go To wa rzy stwa Re kon struk cji Hi sto -
rycz nej, Tem pel burg Sto wa rzy sze nia
Hi sto rycz no -Kul tu ral ne go oraz Gru py Eks -
plo ra cyj nej Mie sięcz ni ka „Od kryw ca” (Pa -
tro na Me dial ne go Ak cji „Je zio ro
Ta jem nic”).

We dług in for ma cji, któ re otrzy ma li mi ło -
śni cy hi sto rii, w jed nym z je zior wo je wódz -

twa lu bu skie go miał spo czy wać wrak nie -
miec kie go sa mo lo tu woj sko we go ty pu Jun -
kers. Sa mo lot miał wy le cieć pod ko niec
woj ny z Fe stung Bre slau – ob lę żo ne go Wro -
cła wia, w kie run ku Nie miec. Oto krót ka re -
la cja z po szu ki wań:

– Ru szy li śmy na wo dę w so bo tę o 10:00
ra no – opi su je prze bieg zda rzeń Da riusz de
Lorm. – Ska no wa nie trwa ło, z prze rwą na
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obiad, do godz. 19:00. So bot nie pra ce nie
da ły ocze ki wa ne go efek tu, czy li sa mo lo tu
we wska za nych miej scach nie po twier dzi li -
śmy ani so na rem, ani płe two nur ka mi. W
nie dzie lę ru szy li śmy po now nie na wo dę o
godz. 10:00. Tym ra zem prze ska no wa li śmy
ca łe je zio ro. So nar nie po ka zał za ry su ca łej
ma szy ny. Nie po ka zał rów nież żad nych
czę ści, któ re mo gły świad czyć o roz bi ciu
się w tym miej scu sa mo lo tu. Czy w tym je -

zio rze był fak tycz nie za to pio ny sa mo lot?
Czy to ko lej ny mit? Ma my jesz cze dwa
miej sca, któ re mu szą spraw dzić nur ko wie.
Je śli płe two nur ko wie po twier dzą, że na
dnie znaj du ją się frag men ty sa mo lo tu, mo -
że to po twier dzić hi sto rię opo wia da ną
przez miej sco wych o je go wy do by ciu przez
ja kąś eki pę 10 lat te mu.

Cze ka my na ko lej ne re la cje. Po wo dze -
nia!

Mi sja „Ma jów ka”

Eks plo ra to rzy zwią za ni z Ak cją
„Je zio ro Ta jem nic” do wie dli wła śnie,
że re gion Po je zie rza Draw skie go to
ide al ne – choć jesz cze nie do koń -
ca od kry te – miej sce dla tu ry sty ki hi -
sto rycz nej i świet na ba za wy pa do wa
do zwie dza nia Po mo rza Za chod nie go.

Re la cja z IV Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”
27.04 - 06.05.2018 ro ku.

Da riusz de Lorm: Ak cja roz po czę ła się w
pią tek 27 kwiet nia i mia ła trwać do 30
kwiet nia. Lu dziom tak się spodo ba ło, że po -
sta no wi li przed łu żyć po byt w Cza plin ku aż
do 6 ma ja. Tak więc week en do wa IV Aka -
cja „Je zio ra Ta jem nic” prze ro dzi ła się w VII
Zlot Po szu ki wa czy Skar bów „Je zio ro Ta -
jem nic – Ko cioł Świ dwiń ski” i trwa ła 10
dni.

W ak cji wzię ło udział po nad 60 osób, ale
gdy by do li czyć har ce rzy i mło dzież przy by -
łą z za gra ni cy w so bo tę 5 ma ja, to w ak cji
udział wzię ło po nad 100 osób (mło dzież
przy by ła z Tur cji, Gre cji i... ?). Eki pa po -
dzie li ła się na dwie gru py. Pierw sza gru pa
zwie dza ła pod wod ny świat je zio ra Draw -
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sko, dru ga ru szy ła „Szla kiem Zam ków, Pa -
ła ców i Ma jąt ków Ziem skich Po wia tu
Draw skie go”. Zwie dza nie roz po czę li śmy
od Zam ku Dra him w Sta rym Draw sku, po -
tem ru szy li śmy do Pa ła ców w Siem czy nie,
Mił ko wie, Bro czy nie, Bo bro wie, Wą so szu,
Trzciń cu, Cia no wie oraz Za je zie rzu. Od -
wie dze nie tych ma jąt ków za ję ło nam dwa
dni, so bo tę i nie dzie lę.

Po nie dzia łek „prze zna czy li śmy” na
zwie dza nie Zam ku w Świ dwi nie i od wie -
dze nie miej sca, gdzie roz po czę ły się Zlo ty
Po szu ki wa czy Skar bów „Ko cioł Świ dwiń -
ski”, czy li Pa ła cu w Sło no wi cach. Wto rek
był dniem Wał cza i Bor ne go Su li no wa. W
tym dniu uda ło nam się zwie dzić:

Skan sen Bo jo wy 1 Ar mii Woj ska Pol skie -
go w Zdbi cach,

po so wiec ką ato mo wą ba zę ra kie to wą,
po nie miec kie i po so wiec kie mia sto gar -

ni zo no we w Kło mi nie,
oflag i sta lag,
jaz na Pi ła wie,
po nie miec kie i po so wiec kie mia sto gar -

ni zo no we w Bor nym Su li no wie.
Śro dę za re zer wo wa li śmy dla Ko sza li na,

gdzie po sta no wi li śmy zwie dzić mu zeum.
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Więk szość z nas ni gdy tam nie by ła, a do
te go mu zeum by ły prze ka zy wa ne w po -
przed nich la tach wszyst kie za byt ki zna le -
zio ne pod czas Ak cji JT (Mu zeum w
Ko sza li nie jest Pa tro nem Ak cji).

Na miej scu przy wi tał nas An drzej Ka -
sprzak, któ ry opro wa dził nas po mu zeum,
opo wia da jąc o za byt kach i pla nach na
przy szłość.

Czwar tek był dniem od po czyn ku i prze -
kwa te ro wa nia. Część eki py noc leg zna la zła

w Pa ła cu w Siem czy nie, po zo sta li za kwa te -
ro wa li się ośrod ku har cer skim na pół wy spie
Uraz, gdzie wszy scy spo tka li śmy się wie -
czo rem przy ogni sku. Wspo mi na li śmy po -
przed nie dni i snu li śmy pla ny na ko lej ny
week end.

Pią tek to dzień, w któ rym uczest ni cy
zwie dza li na wła sną rę kę. Część osób uda -
ła się nad mo rze do Ko ło brze gu, kil ka osób
po je cha ło po znać Szcze cin. Oso by, któ re
zo sta ły ru szy ły sa mo cho da mi te re no wy mi

wo kół je zio ra Draw sko, aby po dzi wiać dzi -
ką przy ro dę. Oczy wi ście pod su mo wa nie
dnia, jak przy sta ło na Ak cję i Zlot, od by ło
się przy ogni sku.

So bo ta, na proś bę Ko men dan ta Huf ca
Sła wo mi ra Ko la siń skie go, prze zna czo na zo -
sta ła na spo tka nie z mło dzie żą przy by łą z
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za gra ni cy. Człon ko wie SHK „Tem pel burg”
mie li za za da nie za po znać dzie cia ki z Ak -
cją „Je zio ro Ta jem nic”, po ka zać jak pro wa -
dzi się po szu ki wa nia z wy kry wa czem.
Ma rek To ma szew ski (wła ści ciel Mu zeum
Bro ni w Po ro ście) za pre zen to wał swą ko -
lek cję mu ze al ną i opo wie dział o hi sto rii

ziem wo kół je zio ra Draw sko. Pre zen ta cja i
opo wia da nia trwa ły do póź nych go dzin
wie czor nych.

Nad szedł dzień, w któ rym mu sie li śmy się
po wo li że gnać. Nie dzie la przy szła tak szyb -
ko… Nikt nie chciał wra cać do do mu. Ale
cóż, wszyst ko co mi łe, przy jem ne i pięk ne,

szyb ko się koń czy. Po że gnaw szy się, roz je -
cha li śmy się do do mów. Ale wspo mnie nia
zo sta ną!

W Mi sji uczest ni czy li m.in.: Je rzy Kuc,
Ro bert Pa trzyń ski, Zbi gniew Sa pi kow ski,
Piotr Ja nic ki, Ali na Cyw ka, Ar tur Cyw ka,
Alek san dra de Lorm, Wie sław Pio trow ski,
Da riusz de Lorm, Mo ni ka Kap czuk, Ma riusz
Kap czuk, Le szek Kry wiak, Mał go rza ta Kry -
wiak, Grze gorz Olech no wicz, Ro bert Bień -
ko, Zbi gniew Ję drze jew ski, Ho no ra ta
Ma tu szew ska, Ma rek To ma szew ski, Bar tosz
Dzrze wiec ki, An drzej Si kor ski, Iza be la Maj -
ka, Ariel Maj ka, Sła wo mir Ko la siń ski, Pa weł
No wa kow ski, An drzej Kur piel, Do ro ta Kur -
piel, Ma riusz Ma słow ski, Mał go rza ta Si kor -
ska, Ro bert Si kor ski, Sła wo mir Sko niecz ny,
Mi chał Ry ma rek, Ja cek No wa kow ski, Ja ro -
sław Ka rol czyk, Mał go rza ta Si kor ska, Ro -
bert Si kor ski, An drzej Ko ska, An na de Lorm,
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Ewa Mu cha, Ja kub Gu muł ka, Sła wo mir Kra -
ska, Ja ro sław Ja rzem bow ski, Mar ta Ja rzem -
bow ska, Da riusz Szcze pań ski, Ka mil
Go cha, Nor bert Piąt kow ski, Kry stian Piąt -
kow ski, An drzej Si kor ski, Bru no Kry wiak,
Jo an na Gar ba ciak, Ro bert Gar ba ciak, Pa weł
Zię tar ski, Wio le ta Kę dzier ska, Ka zi mierz
Ku le jew ski, Szy mon No wa kow ski, Agniesz -
ka No wa kow ska, Bo rys Ka rol czuk, Ma rze na
Wie lo wiej ska, Prze my sław Glanc, Da niel
de Lorm, Agniesz ka Cie śle wicz i Ju li ta Cie -
śle wicz.

Za mek zni kąd

Za gi nio na przez la ta rzeź ba z
Draw ska Po mor skie go – od na le zio -
na. Py ta nia po zo sta ły.

Nikt już nie pa mię ta, skąd wzię ła się w
Draw sku Po mor skim cha rak te ry stycz na
rzeź ba. Wie lu dziś nie wie, że w ogó le ist -
nia ła. Wy ko na ny naj praw do po dob niej z
pia skow ca za me czek stał w oko li cy dzi siej -
sze go urzę du skar bo we go, gdzie po ja wił się
praw do po dob nie w koń cu lat pięć dzie sią -
tych lub na po cząt ku sześć dzie sią tych. W
la tach osiem dzie sią tych prze nie sio no go w
po bli że bi blio te ki miej skiej. Póź niej znik nął
na pa rę ład nych de kad.

Po dłu ższych za bie gach za mek się od na -
lazł. Jest obec nie w rę kach Wie sła wa Pio -
trow skie go, re gio na li sty i Am ba sa do ra
„Je zio ra Ta jem nic”. Ak tu al nie rzeź ba pod -
da wa na jest kon ser wa cji z za mia rem po -
now ne go wy eks po no wa nia.

Pan Wie sław chciał by od two rzyć hi sto -
rię te go cie ka we go obiek tu:

–Tak na praw dę to nie wie my na wet, kto
był twór cą rzeź by. Do cze go na wią zy wał?
Mo że do ja kie goś obiek tu, któ ry ist niał w re -
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gio nie? Te go nie wie nikt – pod kre śla W.
Pio trow ski.

A mo że jed nak cze goś do wie my się od
Czy tel ni ków? Pro si my o wszel kie sy gna ły w
tej spra wie.

Kon takt: http://je zio ro ta jem nic.pl/zglos -
-in for ma cje/

Po przy go dę na pierw szy
obóz z Je zio rem Ta jem nic

Po ja wi ły się no we pro duk ty tu ry -
stycz ne in spi ro wa ne Ak cją „Je zio ro
Ta jem nic”. To obo zy tu ry stycz ne dla
dzie ci w ró żnym wie ku. Po le ca my!

Obo zy zo sta ły przy go to wa ne przez
szcze ciń ską fir mę Kids & Ac ti ve, przy
współ pra cy z Dziew czy ną Je zio ra Ta jem nic
2018 Na ta lią Woj ta szyk, rów nież pra cow -
ni cą tej fir my i ro do wi tą miesz kan ką Cza -
plin ka.

Pierw sza pro po zy cja to obóz fa bu lar ny
„Ta jem ni ce Je zio ra” w Dąb ko wi cach, prze -
zna czo ny dla dzie ci w wie ku od 9 do 14 lat.
Dru gą, szcze gól nie przez nas po le ca ną
opcją, jest „Mój Pierw szy Obóz nad Je zio -
rem Ta jem nic”. Od bę dzie się w Cza plin ku,

oczy wi ście nad je zio rem Draw sko. Do
udzia łu za pro szo ne są dzie ci w prze dzia le
wie ko wym 6-9 lat. Na tych obo zach z pew -
no ścią mo żna bę dzie spo tkać pa nią Na ta lię
i po słu chać opo wie ści o Ak cji „Je zio ro Ta -
jem nic”.

Na ta lia Woj ta szyk to Dziew czy na Je zio -
ra Ta jem nic 2018. Wy cho wa na nad je zio -
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rem Draw sko stu dent ka Uni wer sy te tu
Szcze ciń skie go. Uczy pły wać, umie nur ko -
wać, świet nie zna te ren i ma sze ro kie kon -
tak ty w bra nży wod niac kiej. Ja ko
Dziew czy na Ak cji za stą pi ła Ho no ra tę Ma -
tu szew ską (2017) i Alek san drę Kra skę
(2016).

Kids & Ac ti ve to mło dzie żo we biu ro tu ry -
stycz ne. Uni ka sche ma tów i po wie la nia

pla nów tu ry stycz nych, któ re nie są w sta nie
za sko czyć ni czym cie ka wym. Dla eki py fir -
my po byt na obo zie let nim ozna cza czas
pe łen nie zwy kłych emo cji, no wych mo żli -
wo ści, po zna wa nie hi sto rii da ne go miej sca
i je go na wet naj dziw niej szych se kre tów. Ja -
ko biu ro pod ró ży or ga ni zu ją obo zy i ko lo -
nie za rów no w mia stach, jak i w oko li cach
przy ro dy. Nie są im ob ce je zio ra, gó ry, mo -

rza, przez co wie dzą, jak dzie ci naj chęt niej
spę dza ją czas wol ny, tak by się przede
wszyst kim nie nu dzić. Fir ma sta le pra cu je
nad przy go to wy wa niem no wych pro po zy -
cji – ta kich, któ re spro sta ły by ocze ki wa -
niom ró żnych ty pów oso bo wo ści.

Po le ca my!
Stro na in ter ne to wa Kids & Ac ti ve:

http://kid san dac ti ve.pl/

Zdobyty zamek i opuszczony
kościół (cz. 1)

Wędrująca wieś, stary grobowiec i
legendy znad jeziora Drawsko.
Przedstawiamy pierwszą część tekstu
autorstwa Jarosława Leszczełowskie-
go.

Na pół noc od Pia secz na le ży ob szar, któ -
ry kry je wie le za ga dek prze szło ści. Pie sza
wy pra wa w tym kie run ku mo że przy nieść
za pa lo ne mu tu ry ście wie le in te re su ją cych
wra żeń. Wspa nia łe łą ki, wzgó rza i ma je sta -
tycz ne je zio ro Draw sko wi docz ne z ka żde -
go wznie sie nia. Znaj du ją się tam trzy
obiek ty, po cho dzą ce z ró żnych okre sów
dzie jów tych oko lic. Dzie lą je set ki lat, dla -
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te go na sza wy ciecz ka bę dzie jed no cze śnie
wy pra wą w czwar ty wy miar. Wy bra łem się
w te oko li ce w cza sie jed ne go z pięk nych
li sto pa do wych wie czo rów w 2011 ro ku. Już
na po cząt ku mo jej wy ciecz ki słoń ce chy li -
ło się ku za cho do wi i z ka żdą mi nu tą ro bi -
ło się co raz ciem niej. By ło zim no i
bez chmur nie, a wspa nia ła przej rzy stość po -
wie trza do da wa ła uro ku ca łej oko li cy. Na

za cho dzie ca ły ho ry zont ozdo bio ny był ga -
mą ró żnych od cie ni czer wie ni prze cho dzą -
cych w fio let i w koń cu w noc ny gra nat.
Na to miast ca łą wschod nią stro nę zaj mo wa -
ło wi docz ne w od da li je zio ro Draw sko, któ -
re go brze gi po ra stał wą ski pas drzew.
Po głę bia ją cy się pół mrok czy nił oko li cę
bar dziej ta jem ni czą, a w pew nej chwi li nad
je zio rem po ja wi ła się wiel ka tar cza księ ży -

ca, któ re go świa tło od bi ja ło się od spo koj -
nej ta fli wo dy je zio ra. Mię dzy brze giem a
wi docz ną w od da li Sy re nią Wy spą utwo rzył
się sze ro ki srebr ny szlak. Chy ba wła śnie w
ta kich chwi lach w ludz kiej wy obraź ni po -
wsta wa ły le gen dy o wiedź mach, za gi nio -
nych dzwo nach i kobietach-rybach. Nie
mogłem wybrać lepszej pory dla wyprawy
w te okolice.

***
Piaseczno (dawniej Blummenwerder) to

osada o bardzo starej metryce, gdyż już w
1361 r. mistrz zakonu joannitów Hermann
von Wereberge wydał przywilej, na mocy
którego przekazał wieś jako lenno dwóm
braciom Ludekinowi i Georgowi z rodu von
der Goltzów. Była to pierwsza wzmianka o
tej miejscowości, która powstała zapewne
w połowie czternastego wieku.

Szczegółowe dzieje wsi nie są
przedmiotem tego artykułu. Dla naszych
rozważań istotne jest, że w XVI wieku
ludność w posiadłości ziemskiej rodziny
von der Goltz, wraz z jej właścicielami
przeszła na protestantyzm. Jak grzyby po
deszczu powstawały wtedy ewangelickie
kościoły. W 1555 roku wzniesiono kośció -
łek w Pia secz nie, któ ry zo stał po świę co ny

Piaseczno, dawniej Blumenwerder, położone jest nad północnym brzegiem jeziora Piasecznik Wielki.     
fot. J. Leszczełowski
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przez pa sto ra z Siem czy na Jo han na Gru et -
zma che ra. Trud no po wie dzieć jak wy glą da -
ła ta pierw sza świą ty nia. Nie by ła to so lid na
bu dow la, gdyż już po pięć dzie się ciu la tach
wnie sio no w tym sa mym miej scu no wy ry -
glo wy ko ściół. Co cie ka we, osa da Pia secz -
no nie le ża ła wte dy w miej scu, w któ rym
od naj dzie my ją dzi siaj, czy li nad pół noc -
nym brze giem je zio ra Pia secz nik Wiel ki,

lecz kil ka set me trów da lej na pół noc. W
cią gu wie ków Pia secz no od by ło więc swo -
istą wę drów kę w kie run ku je zio ra.

Pia secz no, po dob nie jak są sied nie Rze -
po wo, zo sta ło sprze da ne przez Golt zów
kró lo wi pru skie mu Fry de ry ko wi Wil hel mo -
wi III. Kil ka lat póź niej w 1793 r. wieś od ku -
pił ów cze sny wła ści ciel Siem czy na, taj ny
rad ca Hen ryk Au gust von Ar nim. Jed nak do

bar dzo wa żnych prze mian w tej osa dzie
do szło w 1812 r., kie dy wieś ku pił Jo hann
Got t fried Gru et zma cher [V]. Był to po to mek
pa sto ra Jo han na Gru et zma che ra, któ ry w
szes na stym wie ku po świę cił ko ściół w Pia -
secz nie. Za nim stał się wła ści cie lem ziem -
skim w Pia secz nie, Gru et zma cher miesz kał
w Świer czy nie, gdzie po sia dał go spo dar -
stwo i ty tuł wol ne go soł ty sa len ne go (Fre -
ischul ze). Zbu do wał on ma ją tek ziem ski i
no wą osa dę na po łu dnie od ów cze snej wsi
nad brze giem je zio ra Wiel ki Pia secz nik.
Wkrót ce sta ra osa da wo kół daw ne go ko -
ściół ka za czę ła się wy lud niać. We dług Frit -
za Bah ra [I] miesz kań cy sta re go Pia secz na
nie osie dli li się w no wej wsi, lecz prze no si -
li się ra czej do Rze po wa i Siem czy na. Przy
ma jąt ku ziem skim po wsta ło więc zu peł nie
no we Pia secz no, któ re go miesz kań cy ko -
rzy sta li je dy nie z cmen ta rzy ka po ło żo ne go
na dzie dziń cu sta re go ko ściół ka. Chłop skie
cha łu py w daw nej wsi ro ze bra no a obej ścia
prze zna czo no na po la upraw ne. Przez dłu -
gie la ta miej sco wi rol ni cy na tra fia li pod czas
or ki na reszt ki daw nych go spo darstw. W
no wym miej scu ener gicz ny Jo hann Got t -
fried Gru et zma cha er zbu do wał szko łę i w
1819 r. ko ściół (we dług in nych źró deł w

Zdjęcie satelitarne (źródło: maps.google.com), na którym dostrzec można obiekty, które odwiedzimy w tej
wędrówce. Przerywaną linią zaznaczyłem drogę dojścia do ruin starego kościółka



Nuras.info 4- 5/2018

97

1820 r.). Te po wa żne in we sty cje zre ali zo -
wał z wła snych środ ków, po mi mo kry zy su
eko no micz ne go, któ ry ogar niał pru skie pań -
stwo.

Uzbro je ni w pod sta wo wą wie dzę o hi -
sto rii wsi wy ru szy my te raz na wy pra wę w
po szu ki wa niu hi sto rycz nych pa mią tek, ale
tym ra zem nie do obec nej wsi, ale do miej -
sca jej pier wot ne go po ło że nia i da lej nad
Dra wę, któ ra wpa da do Za to ki Rze pow -
skiej. Po mi nię ciu obec ne go ko ściół ka i bu -

dyn ku spi chle rza ru szy my na dro gę po lną,
któ ra wie dzie z Pia secz na pro sto na pół noc.
Po kil ku set me trach, po le wej stro nie, do -
strze że my za drze wio ny wzgó rek. To wła -
śnie tam wzno sił się nie gdyś sta ry ko ściół,
a wo kół roz miesz czo na by ła sta ra osa da.
Do te go miej sca mo żna tra fić idąc mie dza -
mi mię dzy po la mi upraw ny mi.

Jak już wspo mnia łem, po li kwi da cji sta rej
osa dy w tym miej scu znaj do wał nie wiel ki
cmen ta rzyk. 80 lat te mu od wie dził go i opi -

sał pa stor Fritz Bahr, któ ry od na lazł tam wy -
raź ne fun da men ty sta rej świą ty ni zbu do wa -
ne z po lnych ka mie ni. Za ło ży ciel no wej wsi
Jo hann Got t fried Gru et zma cher zmarł 1825
r. i zo stał po cho wa ny wła śnie w tym miej -
scu. W księ dze siem czyń skiej pa ra fii znaj -
do wał się pod tą da tą na stę pu ją cy za pis:
„Jo hann Got t fried Gru et zma cher, pa tron ko -
ścio ła i wła ści ciel ziem ski w Blu men wer der,
zmarł 20 ma ja na go rącz kę ner wo wą w
wie ku 55 lat. Bło dzy są zmar li, któ rzy umie -
ra ją w Bo gu. Od po czy wa ją od swej pra cy,
lecz ich dzie ła po zo sta ną po nich” [II].

W la tach trzy dzie stych XX w. pa stor Fritz
Bahr od szu kał na sta rym cmen ta rzu na gro -
bek Gru et zma che ra. Nad mo gi łą stał że liw -
ny krzyż z na pi sem:

„Jo hann Got t fried Gru et zma cher, ge bo -
ren den 10. Ju ni 1770 ge stor ben den 20.
Mai 1825”.

Kościelne wzgórze. Listopad 2011 r.                                          fot. J. Leszczełowski

Otoczone barwinkiem resztki nagrobka Johanna
Gottfrieda Gruetzmachera. 

fot. J. Leszczełowski
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Mi nę ło 80 lat, czy dziś mo żli we jest od -
na le zie nie śla dów sta re go ko ściół ka? Tak.
W za sa dzie nie wie le się zmie ni ło. Dzie dzi -
niec ko ściel ny oto czo ny jest dość do brze
za cho wa nym ka mien nym ogro dze niem.
Ca ły te ren cmen ta rzy ka po ro śnię ty jest bar -
win kiem. Ku mo je mu za sko cze niu, od na la -
złem też bez tru du ka mien ne fun da men ty
daw ne go ko ściół ka. Nie ma już nie ste ty że -
liw ne go krzy ża, któ ry pew nie padł ofia rą
zło mia rzy, lecz wi docz ne jest jesz cze miej -
sce po chów ku daw ne go wła ści cie la Pia -
secz na.

cdn.

Skar by w Sta ro stwie

Oka zu je się, że nie trze ba da le ko
szu kać, by zna leźć hi sto rycz ne skar -
by do ty czą ce na sze go re gio nu.

Ma py o ro do wo dzie się ga ją cym pół to ra
wie ku zna la zły się w piw ni cach Sta ro stwa
Po wia to we go w Draw sku Po mor skim. Pod
bu dyn kiem Wy dzia łu Geo de zji, Kar to gra fii
i Ka ta stru znaj du ją się ob szer ne ar chi wa. To
tam spo czy wa ją bar dzo sta re, ręcz nie ry so -

wa ne i opa trzo ne ka li gra ficz nym pi smem
ma py. Od ra zu wi dać, że ich spo rzą dze nie

wy ma ga ło nie zwy kle wpraw nej rę ki oraz
dro bia zgo wych po mia rów w te re nie.

Sta ro sta Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski oraz geo de ta To masz Le zler prze glą da ją sta re ma py znad je zio ra
Draw sko (oko li ce Pia secz na)
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Z opo wie ści geo de tów wy ni ka, że wie le
z te go ro dza ju map zo sta ło po pro stu znisz -
czo nych w la tach sie dem dzie sią tych XX w.
Te któ re prze trwa ły są na wet z 1862 ro ku.
Ich po dział ka to 1:1500.

Co cie ka we, do ku men ty są w bar dzo do -
brym sta nie, a nie któ re z nich mia ły być
uży wa ne w pra cach geo de zyj nych jesz cze
dłu gie la ta po woj nie…

Zdobyty zamek i opuszczony
kościół (cz. 2)

In try gu ją cy obiekt na sta rych ma -
pach w oko li cach Pia secz na. Za mek
po śród ba gien nad je zio rem Draw sko,
szkie let i Tem pla riu sze. Przed sta wia -
my dru gą część tek stu au tor stwa Ja -
ro sła wa Lesz cze łow skie go.

W po szu ki wa niu ko lej ne go obiek tu po -
wę dru je my te raz nie co da lej na pół noc, w
kie run ku krót kie go od cin ka Dra wy, któ ry łą -
czy je zio ra Draw sko i Rze pow skie. I tym ra -
zem cof nie my się w cza sie o na stęp ne
trzy sta lat, do po cząt ków XVI w., kie dy na
tym te re nie po wsta wa ły pierw sze chrze ści -
jań skie osa dy.
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Na ma pach z okre su mię dzy wo jen ne go
mo żna zna leźć in try gu ją cy obiekt po ło żo -
ny dwa ki lo me try na pół noc od wsi Pia secz -
no. Jest to nie wiel kie wzgó rze le żą ce nad
brze giem je zio ra Draw sko. Wzgó rze oto -
czo ne by ło ze wszyst kich stron przez pod -
mo kłe te re ny, a pro wa dzi ła do nie go
je dy nie wą ska gro bla. Na wspo mnia nych
ma pach znaj dzie my pod pis: ru iny zam ku
Arends burg. Oka zu je się jed nak, że na
więk szo ści map miej sce to jest wska zy wa ne

fał szy wie, gdyż, jak stwier dził pa stor Fritz
Bahr z Siem czy na, daw na twier dza znaj do -
wa ła się w rze czy wi sto ści kil ka set me trów
da lej na pół noc ny wschód na wzgó rzu le -
żą cym bez po śred nio na po łu dnio wym
brze gu Dra wy. Dzie więt na sto wiecz ni
miesz kań cy Pia secz na na zy wa li to miej sce
„Arnds bur giem” i po tra fi li bez błęd nie do -
pro wa dzić tam ba da cza daw nych ta jem nic
hi sto rii.

Dziś nie jest ła two do stać się do Arends -
bur ga, gdyż ota cza ją go ba gna. Mia łem nie -
co szczę ścia, gdyż je sie nią 2011 ro ku dłu go
nie by ło ja kich kol wiek opa dów i po mi mo
za pa da ją ce go zmro ku od na la złem dość
grzą ską ście żkę, któ ra do pro wa dzi ła mnie
do zam ko we go wzgó rza. Miej sce to mia ło
nie wąt pli we wa lo ry obron ne, ota cza ją je
ba gna, któ re nie gdyś by ły praw do po dob nie
znacz nie bar dziej nie bez piecz ne niż dziś,
a od pół no cy u stóp wzgó rza pły nie nie co
le ni wie Dra wa. Że by od na leźć śla dy daw -
ne go drew nia no -ce gla ne go za mecz ku trze -
ba by ło by usu nąć wierzch nią war stwę
zie mi. Śla dy po wy ko pach ar che olo gicz -
nych, wy ko na nych na po cząt ku XIX wie ku,
wi docz ne są jesz cze dziś.

Brak do ku men tów, któ re wprost mó wi ły -
by o wznie sie niu zam ku Arends burg. Praw -
do po dob nie po wstał w cza sach, gdy na
tych zie miach go spo da rzy ły za ko ny ry cer -
skie naj pierw tem pla riu szy a na stęp nie jo -
an ni tów. Ci ostat ni dys po no wa li czte re ma
zam ka mi: Tem pel burg w Cza plin ku (wznie -
sio ny jesz cze przez tem pla riu szy), Jo han nis -
burg w Ma chli nach, Arends burg i Dra him.
Prze trwał tyl ko ten ostat ni. Wer ner Lem ke
[IV] wy ra żał przy pusz cze nie, że na zwa
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zam ku Arends burg mo że ozna czać, że zbu -
do wał go za sadź ca Draw ska Po mor skie go
(1297) - Arndt von der Goltz. Hi po te zę tę
wzmac nia lek tu ra za pi sów wspo mnia ne go
już do ku men tu z 1361 r. Na je go mo cy
mistrz za ko nu jo an ni tów Her man von Wer -
ber ge po wie rzał bra ciom Lu de ki no wi i
Geo r go wi von der Goltz wieś Pia secz no.
Bar dzo istot ną wska zów ką jest fakt, że obaj
bra cia by li sy na mi wspo mnia ne go Arnd ta.
Po głę bio na ana li za przy wi le ju z 1361 r. po -
zwa la od kryć wzmian ki po wią za ne z za -
mecz kiem Arends burg. Czy ta my tam
mię dzy in ny mi, że prze ka za ne zo sta ło „re -
icia cu la” zwa ne „Die We re”, któ re po ło żo ne
jest nad rze ką na zy wa ną Dra we (Dra wa)
mię dzy je zio ra mi Dra vi czyk (Draw sko) i Re -
epou (Rze po wo). Sło wo „re icia cu la” jest zu -
peł nie nie zro zu mia łe, ale w dal szej czę ści
tek stu ma my pod po wiedź. „Re icia cu la” na -
zy wa ne jest „Die We re”, któ re to sło wo wy -
wo dzi się nie wąt pli wie od „die Wehr”, czy li
„obro na”. Je śli do da my do te go bar dzo pre -
cy zyj ne okre śle nie po ło że nia te go obiek tu,
uzy ska my prze ko na nie bli skie pew no ści, że
wzmian ka do ty czy ła ma łej twier dzy nad
Dra wą, czy li Arends bur ga.

Nie ja ki Ka rol Bau er, dzie więt na sto wiecz -

ny ba dacz re gio nal nych dzie jów z Cza plin -
ka, opi sał w bar dzo wia ry god ny spo sób wy -
ko pa li ska, ja kie prze pro wa dzo no na
wzgó rzu zam ko wym w 1820 r., i któ rych
bez po śred nim świad kiem był zna ny nam
już wła ści ciel ma jąt ku w Pia secz nie Jo han -
nes Got t fried Gru et zma cher. Pod czas prac
uda ło się od kryć fun da men ty daw ne go za -
mecz ku, znaj du ją ce się na głę bo ko ści oko -
ło 11 stóp. Twier dza by ła zbu do wa na na
pla nie kwa dra tu o bo ku 50 stóp. Fun da men -
ty zro bio no z czer wo nej ce gły, ka mie ni i
gli ny. Po kry wa ła je war stwa po pio łu, co
świad czy ło, że za me czek padł ofia rą po ża -
ru. Wśród po pio łów od na le zio no sta lo wą

zbro ję, w któ rej znaj do wał się jesz cze
szkie let śre dnio wiecz ne go ry ce rza. Obok
le ża ły też: pa ra ostróg z zę ba ty mi kół ka mi,
me ta lo wa rę ka wi ca i sto pio ny czę ścio wo
hełm. Po nad to wo kół wa la ły się licz ne gro -
ty strzał. Je den z nich tkwił zresz tą bar dzo
moc no w krę go słu pie szkie le tu, co po zwa -
la przy pusz czać, że tra fie nie strza łą by ło
przy czy ną śmier ci ry ce rza. Dzie więt na sto -
wiecz ni ba da cze przy pusz cza li, że za mek
zo stał zdo by ty i znisz czo ny od stro ny za -
chod niej, gdzie ro ze gra ła się praw do po dob -
nie krwa wa wal ka. Zna le zio no tam aż 50
gro tów strzał i licz ne ludz kie ko ści, w tym
czasz kę z dość do brze za cho wa nym uzę -
bie niem [VI].

Na te mat znisz cze nia zam ku mo żna snuć
ró żne do my sły. Śla dy od kry te w 1820 ro ku
wska zu ją, że osta tecz na wal ka ro ze gra ła się
wte dy, gdy woj sko dość po wszech nie uży -
wa ło łu ków, co świad czy ło by, że star cie
mu sia ło mieć miej sce wcze śniej niż w XV
wie ku. W 1378 r. do szło do ata ku wojsk
księ cia po mor skie go Swan ti bo ra na po sia -
dło ści jo an ni tów. Ofia rą na jaz du pa dły wte -
dy za mecz ki w Cza plin ku (Tem pel burg) i w
Ma chli nach (Jo han nis burg). Mo żli we, że
Po mo rza nie za ata ko wa li i znisz czy li rów -

Walka o zamek według średniowiecznej ryciny
(DieWeltchronik)
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nież ma ły Arends burg. In na hi po te za opie -
ra się na pew nych nie ja sno ściach zwią za -
nych z oma wia nym już do ku men tem z
1361 r. Nie któ re sło wa są tam nie czy tel ne,
więc nie wszyst ko jest do koń ca ja sne. Fritz
Bahr za uwa żył, że z tych nie co za gma twa -
nych sfor mu ło wań, mo żna od czy tać, iż za -
mek w Arends bur gu był zruj no wa ny już w
1361 r. i wy ma gał od bu do wy „w do god -
niej szym cza sie”. Jak by ło na praw dę? Te go
nie do wie my się chy ba już ni gdy.

Za mek na mo kra dłach, któ re go już nie
ma. Prze klę ty miecz i zlo ty cza row nic w
oko li cy Pia secz na, w po bli żu je zio ra Draw -
sko. Przed sta wia my dru gą część tek stu au -
tor stwa Ja ro sła wa Lesz cze łow skie go.

Chy ba ni ko go nie zdzi wi fakt, że wo kół
tak ta jem ni cze go miej sca krą ży ły miej sco -
we le gen dy. Dość in try gu ją ce zda rze nie
mia ło miej sce w la tach trzy dzie stych XIX
w., kie dy wzgó rze na le ża ło do jed ne go z
miej sco wych chło pów: oto czo ne by ło w
okre sie mię dzy wo jen nym pod mo kły mi łą -
ka mi. W kie run ku wzgó rza miał wte dy pro -
wa dzić tyl ko po je dyn czy na syp, na koń cu
któ re go le ża ła ku pa ka mie ni po lnych na zy -
wa na przez miej sco wych chło pów „Wię -
zie niem” [VIII].

In ną cie ka wą in for ma cją jest fakt, że
miej sco wi na zy wa li to wzgó rze rów nież
Blocks ber giem, co czy ni ło to miej scem le -
gen dar nych zlo tów cza row nic. Opo wiedz -
my te raz le gen dę zwią za ną z tą na zwą:

PRZE KLĘ TY MIECZ Z ZAM KU ARENDS -
BURG

Pe wien chłop z Pia secz na po sta no wił
wy ko rzy stać te ren wzgó rza na zy wa ne go

„Arnds burg” do upra wy ziem nia ków. Za -
brał się do ora nia zie mi, gdy na gle pług
ude rzył o ja kiś me ta lo wy przed miot. Rol nik
wstrzy mał wo ły i się gnął po za gad ko we
zna le zi sko. Ku swe mu zdu mie niu wy cią -
gnął z zie mi wspa nia ły śre dnio wiecz ny
miecz. Nikt dziś nie wie, co się wy da rzy ło
chwi lę póź niej. W ka żdym ra zie prze ra żo -
ny chłop szyb ko za ko pał miecz z po wro tem

Miej sce, w któ rym wzno sił się nie gdyś za mek Arends burg.    fot. K. Po łeć
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w zie mi i po wró cił do swej cha łu py. Ni ko -
mu nic nie po wie dział o zda rze niu i ni gdy
wię cej nie pró bo wał upra wiać zie mi na
miej scu sta re go zam ku. Do pie ro na ło żu
śmier ci opo wie dział o prze klę tym mie czu
swo im dzie ciom, ostrze ga jąc je przed zbli -
ża niem się do sta re go Arends bur ga.

Po wy ższa hi sto ria zo sta ła przy to czo na
ja ko au ten tycz ne wy da rze nie w spra woz da -
niu Ka ro la Bau era z 1830 r [VII]. Kon ty nu -
ując pod róż w pią tym wy mia rze, wy mia rze
ludz kiej wy obraź ni po słu cha my in nej le -
gen dy, za czerp nię tej ze zbior ku Dok to ra
He in ri cha Rog ge go, któ ry opi su je wzgó rze

Arnds bur ga.
CZA ROW NI CE Z ARNDS -

BUR GA
W Noc Wal pur gii (30 kwiet -

nia) noc ny war tow nik ze wsi
Pia secz no doj rzał trzy cza row -
ni ce, któ re do sia da jąc prze ta ki
le cia ły z Arnds bur ga/Blocks -
ber gu w kie run ku wsi. War tow -
nik rzu cił ki jem w kie run ku
jed nej ję dzy tak zręcz nie, że
tra fił prze tak wy wra ca jąc go w
od wrot ną stro nę. Prze tak nie
mógł le cieć w ta kim sta nie i
cza row ni ca ru nę ła na zie mię.
Nie mo gła się po ru szyć, gdyż
przy du sił ją prze tak. 

Dwie jej ko le żan ki, nie oglą -
da jąc się za so bą, od da li ły się
szyb ko. Tra fio na wiedź ma za -
czę ła pro sić stra żni ka, że by ją

wy pu ścił, gdyż jak twier dzi ła, w cią gu go -
dzi ny mu si po wró cić do Arnds bur ga. War -
tow nik kop nął prze tak wy wra ca jąc go z
po wro tem w pier wot ne po ło że nie, co umo -
żli wi ło od lot cza row ni cy. Wiedź ma za wo -
ła ła we so ło „Hop, hop na Blocks berg!”. 

Kie dy mę żczy zna obej rzał swój but, zo -
ba czył, że jest cał kiem ro ze rwa ny i nie ma
ob ca sa. Ta kie to by ło wiedź mie „po dzię ko -
wa nie”.

To nie wszyst kie ta jem ni ce zwią za ne z
in try gu ją cym ob sza rem na pół noc od Pia -
secz na. Ar ty kuł jest i tak przy dłu gi, więc
tym ra zem nie opo wiem o od naj do wa nych
tu cmen ta rzy skach, o sta ro żyt nym ludz kim
sie dli sku, któ re nie któ rzy ba da cze uwa ża li
za miej sce skła da nia ofiar z lu dzi. Opo -
wiem o tym in nym ra zem.
– I  F. Bahr, Auf dem al ten Kir chen hu egel
bei Blu men wer der, Unser Pom mer land, ze -
szyt 5, Szcze cin, 1932, s. 170-171.
– II  Ta mże.
– III  F. Bahr, Auf dem al ten Kir chen hu egel
bei Blu men wer der, Unser Pom mer land, ze -
szyt 5, Szcze cin, 1932, s. 170-171.
– IV  W. Lem ke, Zur Sie dlugs ge schich te des
Lan des Tem pel burg. Unser Pom mern land,
ze szyt 5. s. 138.

Wiedźmy lecą na Blocksberg
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– V 4. Jah res be richt der Ge sel l schaft fu er
pom mer sche Ge schich te und Al ter stu mur -
kun de, 1830, s. 31-33.
– VI  Ta mże.
– VII  Ta mże.
– VIII  H. Rog ge, Der Sa gen kranz von Neu -
stet tin, Neu stet tin 1922, s. 114-115

Jezio ro Ta jem nic 
na „wy kop kach”

Eki pa Je zio ra Ta jem nic nie usta je
w po szu ki wa niach i roz szy fro wy wa niu
hi sto rycz nych za ga dek. Po now nie za -
wi ta li w lu bu skie. 

Na dział ce w Gó rzy cy ma sta nąć dom.
Jed nak ar che olo dzy z Mu zeum Twier dzy

Ko strzyn od kry li w tym miej scu wie le nie -
spo dzia nek, mię dzy in ny mi frag ment śre -
dnio wiecz nej za sy pa nej fo sy.

W ba da niach uczest ni czą też przed sta -
wi cie le Ak cji Je zio ro Ta jem nic oraz człon -
ko wie Sto wa rzy sze nia Hi sto rycz no -Kul tu-

ral ne go „Tem pel burg” – An drzej Kur piel,
Do ro ta Kur piel, Da riusz de Lorm i An na de
Lorm.

Od kry ta śre dnio wiecz na fo sa praw do po -
dob nie ota cza ła sie dzi bę bi sku pów lu bu -
skich, któ ra znaj do wa ła się w tym re jo nie.
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Wią że się z nią spo ro se kre tów. Hie rar cho -
wie ko ściel ni by li tam od 1276 do 1325 ro -
ku. Póź niej miesz kań cy po bli skie go
Frank fur tu nad Od rą znisz czy li ich sie dzi bę.

Ar che olo go wie zna leź li ta kże mo ne ty z
Po mo rza, Bran den bur gii, Sak so nii czy pań -

stwa krzy żac kie go, a ta kże śla dy du żo
wcze śniej szej byt no ści czło wie ka, w tym
po zo sta ło ści kul tu ry łu życ kiej z epo ki że la -
za (oko ło 2,5 tys. lat przed na szą erą).

Se kret po więk sze nia

O krok bli żej za gad ki „U - Bo ota”.
Sta ry nie miec ki al bum ze zdję cia mi
pro wa dzi nas do se kre tów je zio ra
Draw sko (gm. Cza pli nek). To na je -
go dnie ma spo czy wać „Wun der waf -
fe”.

Na al bum z nie spo ty ka ny mi do tąd zdję -
cia mi z daw ne go Tem pel bur ga na tra fił na
in ter ne to wej au kcji Da riusz de Lorm (Ak cja
Je zio ro Ta jem nic, Sto wa rzy sze nie Tem pel -
burg). Sprze daw cą oka zał się – za strze ga ją -
cy ano ni mo wość – po to mek oso by, któ ra
kie ro wa ła pra cą or ga ni za cji RAD w tym
mie ście (Słu żba Pra cy Rze szy, w trak cie II
woj ny świa to wej po ma ga ła We hr mach to -
wi). Pan Da riusz usta lił też, że wszyst kie
rze czy RAD -u mia ły zo stać wrzu co ne do je -
zio ra pod czas ewa ku acji przed zbli ża ją cym
się fron tem.



Nuras.info 4- 5/2018

106

W za ku pio nym al bu mie zna la zły się uni -
kal ne, ni gdzie do tąd nie do stęp ne zdję cia
Tem pel bur ga z okre su wo jen ne go. Więk -
szość z nich do ty czy dzia łal no ści mi li tar nej.
Na fo to gra fiach jest też sie dzi ba daw ne go
RAD -u, któ ry zlo ka li zo wa ny był w bu dyn ku
dzi siej szych warsz ta tów przy uli cy Wa łec -
kiej. Wi dać na wet bruk ulicz ny, któ ry jest
tam i dziś. Zdję cia suk ce syw nie pu bli ku je

na swo im pro fi lu fb Sto wa rzy sze nie Hi sto -
rycz no - Kul tu ral ne Tem pel burg.

Uwa gę od kryw ców z „Tem pel bur ga”
przy ku ło jed nak zdję cie je zio ra Draw sko.
Wi dać na nim ja kiś ciem ny obiekt. Nie
przy po mi na on tra dy cyj nej ło dzi, lecz je den
z po szu ki wa nych mi nia tu ro wych okrę tów
pod wod nych. We dług cza pli nec kiej le gen -
dy miej skiej, na dnie je zio ra ma ją spo czy -
wać co naj mniej dwa ta kie po jaz dy, któ re

Powiększenie

Zdjęcie z tajemniczym obiektem -  po renowacji -
zmniejszone

Budynek RADu w Czaplinku- front-  obecnie warsztaty szkolne

Dariusz de Lorm i bezcenny album fotograficzny
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za to pić mie li sa mi wy co fu ją cy się Niem cy.
Spraw dze nie tej le gen dy jest osią Ak cji „Je -
zio ro Ta jem nic”.

Zdję cie wy sła no m.in. do Ga brie li Pa -
trzyń skiej (Uni wer sy tet Wro cław ski – In sty -
tut Dzien ni kar stwa i Ko mu ni ka cji Spo łe-
cz nej), któ ra prze pro wa dzi ła je go re no wa -
cję. Efekt – po ni żej.

W jej wy ni ku uzy ska no wy raź niej szy ob -
raz, kon tu ry obiek tu, a ta kże dru gie go (sic!),
znaj du ją ce go się w nie wiel kiej od le gło ści
za nim.

Wkrót ce ko lej ne in for ma cje.

To mo że być Ne ger!

Na ten ro dzaj mi nia tu ro we go okrę -
tu pod wod ne go, któ ry mógł być te -
sto wa ny na je zio rze Draw sko (gm.
Cza pli nek) wska zy wa ło już kil ku spe -
cja li stów. Być mo że prze ko na my się
o tym wkrót ce.

We dług wstęp nej opi nii Łu ka sza Or lic -
kie go z Re dak cji Mie sięcz ni ka „Od kryw ca”
(Pa tro na Me dial ne go Ak cji Je zio ro Ta jem -
nic) nie mo żna wy klu czyć, że ta jem ni czy

obiekt na wo jen nym zdję ciu z je zio ra
Draw sko mo że być tzw. ste ro wa ną tor pe dą
– nie wiel kim okrę tem pod wod nym pro duk -
cji nie miec kiej.

– Jest du ża fa la, co utrud nia roz po zna nie.
Ge ne ral nie sta ra no się uni kać du żych fal
przy tych po jaz dach, ale oczy wi ście mu sia -
ły so bie da wać ra dę w ra zie po trze by – mó -

Neger na jez. Drawsko -  fragment odnalezionego zdjęcia i porównanie do Negra
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wi Pan Łu kasz. – Na zdję ciu mo że być
obiekt roz mia rów Ne gra. Kształt na wet
przy po mi na Ne gra pły ną ce go z wy nu rzo ną
ko pu łą i przed nią czę ścią ka dłu ba. Oczy wi -
ście ta kie nie wy raź ne zdję cie, bez pod pi su
czy czy tel ne go kon tek stu, nie sta no wi do -

wo du. Nie mniej efek ty do tych cza so wej ak -
cji kie ru ją nas w kie run ku hi po te zy, że ta -
kie go ty pu po jazd mo że znaj do wać się na
dnie je zio ra Draw sko.

Po dob ne go zda nia już w po ło wie stycz -
nia 2017 ro ku był Ma ciej Wy szkow ski, spe -

cja li sta do spraw hi sto rii mi li tar nej II woj ny
świa to wej i Pre zes szcze ciń skiej Fun da cji
Pa sje. Stwier dził też, że po ka zo wą, mi nia tu -
ro wą ło dzią pod wod ną, któ rą Krieg sma ri ne
mo gło za pre zen to wać w Cza plin ku był
okręt ty pu Ne ger.

Poszukiwania nad jez. Darwsko
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Na ślad cza pli nec kich po szu ki wań tra fił
w sie ci. Jak mó wi, za in try go wa ły go one na
ty le, że po sta no wił po dzie lić się z na mi
swy mi spo strze że nia mi w kwe stii mi nia tu -
ro wych okrę tów pod wod nych na je zio rze
Draw sko:

– Przede wszyst kim nie po win ni śmy wy -
klu czać mo żli wo ści po ja wie nia się te go ro -
dza ju obiek tów w po wie cie draw skim –

stwier dził M. Wy szkow ski. Ja ko ar gu ment
po pie ra ją cy te zę po dał fakt za kro jo nej na
sze ro ką ska lę ak cji pro pa gan do wej, pro wa -
dzo nej przez si ły zbroj ne III Rze szy. – Zja -
wi skiem po wszech nym by ło prze wo że nie
naj now szych ro dza jów uzbro je nia po ca -
łych Niem czech po to, by spo łe czeń stwo
ży ło w prze świad cze niu, że ar mia Adol fa
Hi tle ra po pierw sze ca ły czas się dy na micz -

nie roz wi ja, po dru gie – pod wzglę dem
tech nicz nym wy prze dza swych prze ciw ni -
ków – uzu peł niał. Pod czas te go ro dza ju to -
ur nee wy ko rzy sty wa no na przy kład czoł gi
cię żkie Pz.Kpfw. VI Ti ger oraz wła śnie mi -
nia tu ro we ło dzie pod wod ne. Sprzęt te go ty -
pu czę sto tra fiał tam, gdzie szko li ły się
przy szłe, na ro do wo so cja li stycz ne ka dry, na
przy kład do ośrod ków Hi tler ju gend czy Or -
dens bur gów, ta kich jak ten zlo ka li zo wa ny
w Bu do wie, czy li cał kiem nie da le ko Cza -
plin ka.

Pro duk cję Mar de rów roz po czę to w 1944
ro ku. By ły one roz wi nię ciem kon struk cji
tor ped ty pu Ne ger. Głów ne ulep sze nie, w
sto sun ku do po przed niej wer sji, po le ga ło na
mo żli wo ści za nu rze nia się na głę bo kość 30
me trów. Kon struk cja ta opar ta by ła na po -
łą cze niu dwóch tor ped jed na pod dru gą,
gdzie gór ną przy sto so wa no do kie ro wa nia
po jaz dem (by ło miej sce dla pi lo ta), zaś dol -
na by ła tor pe dą bo jo wą (za: Wi ki pe dia).

W tym miej scu przy po mi na my o od kry -
ciu w czerw cu 2017 ro ku nie zi den ty fi ko wa -
ne go obiek tu w kształ cie cy ga ra. Le ży on w
głę bi nie je zio ra Draw sko. Na 76 me trach
so nar wska zu je obec ność przed mio tu o dłu -
go ści oko ło ośmiu me trów.
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– Dłu gość obiek tu od po wia da tzw. Neg -
ge ro wi lub je go wer sji roz wo jo wej Mar de -
ro wi, czy li „ży wej tor pe dzie” sto so wa nej
przez Niem ców pod ko niec woj ny. Co i tak
by ło by sen sa cją… – po wie dział wów czas
Da riusz de Lorm, kie row nik prac pod wod -
nych ze Szko ły Nur ko wa nia AN DA tek.

Na usta le nie, co na praw dę spo czy wa na
dnie je zio ra Draw sko, mu si my za cze kać do
eks pe dy cji, któ ra zba da spra wę na miej scu.
Ta ka mo że od być się już w tym ro ku.

– Wkrót ce zdra dzi my nie co szcze gó łów
fi nal nych wa ka cyj nych po szu ki wań, któ re
wspól nie pla nu je my prze pro wa dzić – mó -
wi Łu kasz Or lic ki z Re dak cji „Od kryw cy”.

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
http://www.bestdivers.pl
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