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Od Redakcji
Tegoroczna wiosna okazała się być idealnym przygotowaniem do nadchodzącego lata. Przedsmak wakacyjnej aury gwarantują nam nie tylko zbliżone do tropikalnych upały, ale również wyjątkowo długie świąteczne weekendy, podczas których wielu z nas wyruszyło na pierwsze w tym roku nurkowe eskapady. Podróże, wyprawy,
odkrywanie najdalszych zakątków świata, podglądanie podwodnego życia, spotkania z dawno niewidzianymi
przyjaciółmi, letnie przygody, nowe inspiracje... Tak, wreszcie możecie w niedzielę z czystym sumieniem skupić się na penetrowaniu pobliskich zbiorników, podczas gdy reszta rodziny prawdopodobnie na nowo zachwyci się pięknem polskiej natury, czekając na brzegu ze smakowitym daniem na grillu. Może kiedy zobaczą jak
wielką radość daje nam przenoszenie się na drugą stronę lustra, sami w końcu spróbują? A może zechcą podzielić się swoją pasją i zaprosić nas, nurków, do innych fascynujących sportów? Przecież nurkowi niestraszne żadne wyzwania, więc czemu nie spróbować oderwać się od ziemi i nie polecieć w wielki błękit, ale przy
pomocy skrzydeł, czemu nie poczuć tej wolności i nie spojrzeć na ulubione jezioro znad sterów szybowca?
Podwodni odkrywcy to ludzie odważni, otwarci, wszechstronni, ciekawi świata, nie dziwi więc, że bywając np.
na strzelnicach spotykamy tam wielu kolegów poznanych na nurkowiskach, którzy doskonale radzą sobie np.
z karabinem. Postanowiliśmy więc, że przy okazji małego jubileuszu, jakim jest setne już wydanie Nuras.info,
zaprosimy członków naszej nurkowej braci, którzy poza odkrywaniem podwodnych tajemnic rozwijają się również w innych dziedzinach, aby podzielili się z Czytelnikami swoją pasją. Żeglujesz, uprawiasz szybownictwo,
strzelectwo, paralotniarstwo – teraz masz szansę opowiedzieć o tym na łamach Nuras.info, zapraszamy!
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Wyspy Banda
Gdzieś na końcu świata znajdują
się Wyspy Banda znane również pod
nazwą „Spice Islands”, czyli Wyspy
Korzenne. Należą do regionu Molucca (Maluku) we wschodniej części
Indonezji. Wyspy te oprócz przypraw
(gałka muszkatołowa, cynamon, goździki) słyną z niezwykłej rafy koralowej oraz wyjątkowo pięknych plaż.
Właśnie w tym kierunku został zorganizowany kolejny nasz wyjazd klubowy. Mieliśmy nie lada wyzwanie, żeby tam dotrzeć.
Podróżowaliśmy ponad czterdzieści pięć
godzin. Z Warszawy wylecieliśmy do Amsterdamu, następnie do Jakarty, dalej do
Ambon z międzylądowaniem w Kuala Lumpur. Z Ambon zostaliśmy dowiezieni kolejnym środkiem transportu – łodzią, tzw.
speed boat – do Banda Neira.
4
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Po około ośmiu godzinach płynięcia
przybiliśmy do portu w Banda Naira i od razu poczuliśmy klimat wyspy. Okazało się,
że mieliśmy szczęście, ponieważ przez
ostatnie miesiące nic nie docierało na wyspę ze względu na złe warunki atmosferyczne. Właśnie z powodu ograniczonego

dostępu i odcięcia od świata jest tu mało turystów. Opcji transportu jest niewiele, są
one niepewne i można trafić na okres, gdy
przez kilka dni nie da rady na Banda ani się
dostać, ani się wydostać.
W porcie czekał na nas komitet powitalny tj. obsługa hotelu. Bagaże zostały prze-
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wiezione do hotelu skuterem z przyczepką,
a my przeszliśmy się na piechotę, gdyż hotel znajdował się kilka minut od portu. Zostaliśmy bardzo miło przywitani. Za bramą
hotelu czekał na nas powitalny poczęstunek, który składał się m.in. z bananów smażonych i ciasteczek robionych z migdałów.
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Na stołach były rozłożone przyprawy, z
których słynie wyspa, tj. gałka muszkatołowa, goździki i kora z drzewa cynamonowego.
Szybko się zakwaterowaliśmy w przepięknym hotelu w stylu kolonialnym. Po tak
długiej drodze mogliśmy się w końcu od-

świeżyć i trochę odpocząć. Trudy podróży
wynagrodziła nam pogoda, ciepło, słonko… Jeszcze parę dni wcześniej, gdy wyruszaliśmy z Polski, termometr wskazywał
zaledwie kilka stopni powyżej zera, brr... W
takich okolicznościach przyrody szybko zapomnieliśmy, że byliśmy zmęczeni.

6

Wylądowaliśmy w raju! Cisza, spokój,
uśmiechnięci i przyjaźnie nastawieni ludzie, którzy nigdzie się nie spieszą, do tego
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wspaniałe widoki. Cóż trzeba więcej. A to
dopiero początek, przed nami jeszcze dziewięć dni na Wyspach Banda.
Pierwszy dzień pobytu przeznaczyliśmy
na aklimatyzację. Spędziliśmy go na wycieczce łodzią wokół wyspy Hatta, gdzie
plażowaliśmy oraz uprawialiśmy snorke-

ling. To było pierwsze spotkanie z rafą, taki
przedsmak tego, co zobaczymy pod wodą
podczas nurkowania. Trochę ten dzień dał
się nam we znaki, tj. słońce… zdradzieckie
słońce podczas snorkelingu przypaliło na-
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sze plecy i nie tylko. Pod koniec dnia prawie wszyscy smarowali się balsamami po
opalaniu i specyfikami łagodzącymi oparzenia słoneczne… Znakiem rozpoznawczym
naszej grupy były nogi z opalonymi butami
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nurkowymi. Śmiesznie to wyglądało, takie
białe „skarpety”…
Program wyjazdu przewidywał trzy nurkowania przez sześć dni, w sumie zrobiliśmy ich osiemnaście. Mieliśmy taki sche-

mat, dwa dni nurkowe i potem jeden dzień
przerwy. Wolne dni od nurkowania były
przeznaczone na zwiedzanie oraz wycieczki a także na spędzanie czasu według uznania i potrzeby.
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Dzień przed rozpoczęciem nurkowania
wypełniliśmy wszystkie formalności papierkowe oraz przekazaliśmy nasz sprzęt do bazy. Następnego dnia rano udaliśmy się do
centrum nurkowego i już nie traciliśmy cza-
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su na rzeczy organizacyjne, dzięki temu
mogliśmy się szykować do pierwszego nurkowania.
Ponieważ nasza ekipa liczyła osiemnaście osób, w tym siedemnaście nurkują-

cych, zostaliśmy podzieleni na dwie grupy.
Każda miała do dyspozycji swoją łódź.
Dziesięć osób zostało ulokowanych w
większej łodzi, natomiast pozostałe siedem
w trochę mniejszej.

9

Wszystkie dni nurkowe przebiegały według podobnego schematu. Rano szliśmy do
centrum nurkowego, gdzie następował krótki briefing z omówieniem charakterystyki
miejsc nurkowych, następnie pakowanie na
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łodzie i płynięcie do punktów, gdzie nurkowaliśmy. Pod wodą przebywaliśmy około
godziny, zależało to od zużycia powietrza i
głębokości, na którą schodziliśmy. Po każdym nurkowaniu planowaliśmy przerwy,

przeznaczone na dotarcie do kolejnego
miejsca nurkowego, odpoczynek oraz posiłki. Na łodziach mieliśmy przygotowane
ręczniki, przekąski, lunch, owoce, wodę
oraz mogliśmy sobie robić kawę i herbatę,
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gdy tylko mieliśmy na to ochotę.
Na łodziach była z nami również obsługa, która bardzo dobrze ogarniała nasz
sprzęt. Zużyte butle wymieniano po nurkowaniach, tak aby wszystko było gotowe do
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kolejnych. Przeważnie po drugim nurkowaniu przypływała do nas łódź z bazy z napełnionymi butlami. Tak to rozwiązali
logistycznie, nie wiem, czy nie mieli tyle
butli w bazie, czy łodzie nie były na to
przygotowane, żeby dla każdej osoby były

po trzy butle. Przypomnę, że było nas siedemnaście osób nurkujących.
Życie podwodne w Morzu Banda jest naprawdę niesamowite i różnorodne. Widoki
pod wodą zapierały dech w piersiach. Każde miejsce nurkowe było inne. Wspólnym
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mianownikiem była tętniąca życiem rafa w
idealnym stanie, nienaruszona i nieskazitelna. Koralowce, ryby małe i duże, mandarynki podczas zmierzchowo-nocnego
nurkowania. Po prostu na każdym kroku
coś się działo, nie było mowy, żeby się znu-
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dzić tym wszystkim. Nie sposób jest opisać
wszystkiego, co zobaczyliśmy pod wodą.
Na mniejszych głębokościach zachwycały pola upakowanych korali twardych o różnych strukturach i kolorach. Ogromne
wielopoziomowe korale stoły, ogromne
brązowo-brunatne koralowce w kształcie li-

ści kapusty i korale Acropora, ogromne gorgonie, gąbki beczki tworzyły piękne kompozycje. Do tego liliowce, fioletowe oraz
niebieskie osłonice (seasquirts) dopełniały
niesamowity widok.
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Na stromych ścianach, na większych głębokościach znajdowały się małe, pomarańczowe miękkie korale (dendronephthya –
charakterystyczne dla miejsc nurkowych na
Morzu Banda) oraz zielone rozgałęzione

Nuras.info 4- 5/2018
miękkie korale. Skalne zbocza ukazywały
ich malowniczą strukturę i były pokryte
wielkimi kolorowymi gorgoniami, gąbkami
i miękkimi koralami, które schodziły w dół
ponad trzydzieści metrów. Gdzieniegdzie
na półkach odpoczywały żółwie.

Trafiliśmy też na miejsca, w których ściany raf się kończyły i przechodziły w piaszczyste dno.
Może było mniej kolorowo, ale równie
ciekawie i można było dostrzec trochę inne podwodne życie.
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Powyższy krajobraz uzupełniały żywe
organizmy. W takich okolicznościach przyrody przed naszymi oczami ukazywały się
różnego rodzaju gatunki ryb rafowych. Pod
wodą widzieliśmy następujące stworzenia:
wielkie wargacze napoleony, barakudy, papugoryby (parrotfish), rekiny (blacktipshark),
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błazenki (anemonefish), cesje żółtogrzbiete
(fusilier Fish), barweny (goatfish), rainbow
runners, soldierfish , mnóstwo anthias i
damsels, tuńczyki, skalary (m.in. royal angelfish), ryby chirurgów, ryby motyle, rogat-

nice (triggerfish), mureny, mątwy, ryby mandarynki, pipefish, krewetki w tym mantis
shrimp, czy krewetka boksująca, rozgwiazdy, rozdymki, jednorożkowate (seagrass filefish ), rybę sola, skorpeny, węże, węgorze
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m.in. reptilian snake eel, żółwie, wielkie
małże, które szybko się zamykały przy zbliżeniu, ślimaki nagoskrzelne, skrzydlice
(lionfish), gubiki, sandperch, stonefish, żabice.
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Temperatura wody to około 28OC. Nurkowania charakteryzowały się doskonałą
widocznością oraz na ogół łagodnymi prądami. Zdarzały się miejsca, w których prąd
był silniejszy. Przed każdym nurkowaniem
divemaster sprawdzał siłę prądu. Tylko raz

musieliśmy zmienić miejsce nurkowe, ponieważ był silny prąd, bardzo wiało a morze było niespokojne. Innym razem podczas
wynurzania się dopadł nas silny prąd. Nieźle się nasiłowaliśmy i zmęczyliśmy, żeby
dostać się z powrotem na łódź.
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To wszystko zobaczyliśmy w poniższych
miejscach nurkowych:
– pierwszy dzień nurkowy: Karnovol, Putung Miring, Tanarata;
– drugi dzień nurkowy: wyspa Ay Pasir Kaci, Lubang kambeng, Lava vllow;
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– trzeci dzień nurkowy: wyspa Banda Besar
– Pohon Miring, Pisang Timur, Lava vllow2;
– czwarty dzień nurkowy: Tanjung karbo,
Tanjung cengkeh, Lava vllow;
– piąty dzień nurkowy: Batu kapal, Tanjung
serang, Mandarin Spot – zmierzchowo-nocne;

– szósty dzień nurkowy: Tamjung buton,
Tanjung kenari, Light house.
Nie samym nurkowaniem człowiek żyje,
więc trochę czasu przeznaczyliśmy na poznanie Wysp Banda. Mieliśmy wycieczkę
Spice Tour, zwiedzaliśmy Banda Neira oraz
wioskę rybacką na wyspie Rhun, plażowa-
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liśmy na bezludnej wyspie Nailaka oraz kąpaliśmy się na niewielkie plaży na wyspie
Ay.
Spice Tour obejmował wyspę Neira i wyspę Banda Besar, znaną jako Lontoir.
Banda Neira wygląda jak ogromny, holenderski skansen z XVII wieku, a każdy dom
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mógłby być samodzielnym muzeum. Stare,
siedemnastowieczne forty, zmurszałe armaty, nagrobki sprzed 400 lat, plantacje gałki
muszkatołowej – to wszystko sprawia, że każdy kto odwiedzi Banda, czuje się, jakby cofnął się w czasie do epoki kolonialnej.

Niewielka mieścina, zamieszkiwana, jak
i całe wyspy, praktycznie wyłącznie przez
społeczność muzułmańską, wydawała się
być zapomnianą przez Boży świat. Kilka
uliczek na krzyż, leniwa sielska atmosfera,
całkiem urokliwy fort (Fort Belgica) górują-
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cy nad wyspą i przypominający jej doniosłe czasy na kartach historii, podobnie jak
ciągle czarujące kolonialne domy.
W Banda Niera zwiedzaliśmy między innymi Fort Belgica, Fort Nassau, Muzeum
Banda, Dom Hatty (pierwszego wiceprezy-
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denta Indonezji podczas jego wygnania),
Dom Syahrir i Holenderską Rezydencję
znaną jako Istana Mini.
Na Banda Besar (Lontoir) odwiedziliśmy
Fort Hollandia, Świętą Studnię oraz prze-

chadzaliśmy się po plantacjach, na których
były uprawiane drzewa muszkatołowe czy
drzewa cynamonowe oraz migdały. Gałka
muszkatołowa, tj. pestka, znana jest nam
głównie jako przyprawa w kuchni. Ma jesz-
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cze inne zastosowanie. Owoc gałki jest
przetwarzany na słodycze, syropy i dżemy.
Mieliśmy okazję podejrzeć życie lokalnej
społeczności, która zbiera gałkę muszkatołową i odpowiednio ją przetwarza. Przed
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domami na ziemi rozkłada plandeki, na których suszy gałki w słońcu.
Kolejna wycieczka to ponaddwugodzinny rejs na wyspę Rhun, gdzie między innymi zwiedzaliśmy wioskę rybacką. Obecnie
wyspa należy do Indonezji, ale do 1945 roku pozostawała w rękach Holendrów. Rhun

została przez Anglików wymieniona z Holendrami na inną wyspę w zupełnie innej
części świata – na Manhattan!
Po zwiedzeniu Rhun, przepłynęliśmy na
sąsiadującą małą wyspę Nailaka, gdzie na
pięknej, białej plaży delektowaliśmy się
lunchem. Spędziliśmy tam chwilę, zachwy-
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cając się przepięknymi widokami. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze na
szybką kąpiel przy niewielkiej plaży na wyspie Ay.
Zgodnie z planem wyjazdu mieliśmy
wejść na wulkan Gunung Api (658 m). Zrezygnowaliśmy z tej atrakcji, ponieważ nasz
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powrót z wyspy Banda Neira był pod znakiem zapytania. Łódź, którą przypłynęliśmy
na wyspę była w naprawie i musieliśmy pomyśleć o alternatywnej formie powrotu, żeby tu nie utknąć, więc skróciliśmy pobyt o
jeden dzień. Mieliśmy wracać dużym statkiem Pelni, który pływa średnio dwa razy w
miesiącu i krąży po całym rejonie. Godzi-

na wypłynięcia promu z Banda Neira co
chwilę się zmieniała. Raz mieliśmy wypłynąć nocą, raz popołudniu. Im bliżej do wypłynięcia, tym częściej zmieniała się
godzina.
Ponieważ mieliśmy jeszcze trochę czasu
do opuszczenia wyspy, postanowiliśmy wykorzystać ostatnie chwile pobytu, wypoży-
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czyliśmy skutery i zrobiliśmy przejażdżkę
po Banda Neira. Przejeżdżaliśmy wąskimi
uliczkami przez wioskę rybacką, zaszliśmy
na rynek, na którym zakupiliśmy gałkę
muszkatołową z punktu skupu. To był taki
tour po wyspie w pigułce. Zajechaliśmy też
na lotnisko, które było nieczynne i urządziliśmy sobie wyścigi na skuterach po pasie
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startowym. Osiem rozpędzonych skuterów… można sobie tylko wyobrazić, co się
działo na płycie lotniska.
Gdy już była znana ostateczna godzina
wypłynięcia statku, spakowaliśmy się na tip
top, wymeldowaliśmy się z hotelu i udali-

śmy się do portu. W porcie było dość tłoczno, ale udało nam się zapakować na prom.
Gdy odpływaliśmy z Banda Neira, część
obsługi hotelu oraz paru pracowników z
centrum nurkowego machało nam na pożegnanie z nabrzeża, to było bardzo miłe.
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Statek, którym płynęliśmy nie należał do
luksusowych, standard był bardzo kiepski.
W środku było duszno, dużo ludzi i ogólnie mało przyjemnie. Na dolnym pokładzie
w dużym pomieszczeniu znajdowały się
materace, jeden obok drugiego a na nich
zalegali podróżujący Indonezyjczycy. Na

Nuras.info 4- 5/2018
całym statku ludzie leżeli i spali gdzie popadnie. Ostrzegano nas przed grasującymi
na statkach szajkami kieszonkowców, więc
pilnując naszego dobytku mieliśmy oczy
dookoła głowy.

Na szczęście dostaliśmy dwuosobowe
kajuty na wyższych pokładach. Mogliśmy
się odciąć od reszty pasażerów i zamknąć
w przydzielonych dla nas pomieszczeniach
oraz trzymać bagaże pod kluczem. Jak się
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potem okazało, kajuty należały do załogi
statku.
Oj, ciężkie były tam warunki. Spędziliśmy w nich ponad trzynaście godzin. Plusem tej podróży było to, że udało nam się
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wejść na mostek kapitański i uścisnąć dłoń
pierwszego oficera statku.
Płynęliśmy w nocy, więc większość podróży przespaliśmy. Rano, bladym świtem, z
głośników rozległy się modły i oczywiście
nas obudziły – przecież byliśmy w kraju
muzułmańskim.
Wyczerpani, jakimś cudem dotarliśmy
do Ambon. Zakwaterowaliśmy się w hotelu
i wyruszyliśmy na wycieczkę, na plażowanie na wyspie Pulau Ela. Spędziliśmy tam
bardzo miłe popołudnie, był też lunch przygotowany przez resort, w którym łapaliśmy
ostatnie indonezyjskie promienie słońca.
Ostatniego dnia pobytu na Ambon, przed
dotarciem na lotnisko, odwiedziliśmy War
Memorial, cmentarz wojenny ofiar II wojny
światowej, znany lokalnie jako Cmentarz
Australijski.
Po krótkiej wizycie i wpisaniu się do księgi pamiątkowej udaliśmy się na lotnisko. Po
prawie dwóch tygodniach pobytu w Indonezji nadszedł czas powrotu do domu.
Wróciliśmy bogatsi o kolejne doświadczenia, przeżycia, emocje związane z podróżą
i poznaniem nowych zakątków świata.
Wyspy Korzenne, mimo odległości i trudności logistycznych, są godnym polecenia

miejscem na odpoczynek, relaks na przepięknych plażach oraz nurkowanie w niesamowitych i co ważne niezniszczonych
rafach, które obfitują w bogate życie podwodne.
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Ogromne bogactwo miękkich i twardych
korali osiągających kilkumetrowe rozmiary,
mandarynki (mandarinfish), rekiny, żółwie
– to tylko kilka z atrakcji, na które natknęliśmy się podczas nurkowania.

Nuras.info 4- 5/2018
Nowe miejsce, otoczenie, klimat sprawiało, że z wielką chęcią poznawaliśmy te regiony Indonezji. Okazało się, że niejednokrotnie
to my byliśmy atrakcją dla mieszkańców
wysp. Trochę się wyróżnialiśmy, grupa
osiemnastu białych „człowieków” na wyspie
budziła zainteresowanie. Dzieci z niedowierzaniem patrzyły na nasz kolor skóry, jeden

chłopczyk podszedł do nas sprawdzając palcem, czy aby nie jesteśmy przefarbowani…
Kiedy zaś puszczaliśmy drona, było widać
zdziwienie i nawet strach, co to niby jest?
W Banda Neira na każdym kroku czuje
się klimat kolonialny. Można spokojnie
przenieść się w czasie i poczuć charakter
tego miejsca z tamtych lat. Życie płynie tu
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innym tokiem. Ukryte we wschodniej Indonezji Wyspy Banda są niepowtarzalne. Jestem przekonana, że jest niewiele takich
miejsc na ziemi. Nam udało się tam być i
zobaczyć to wszystko na własne oczy!
Aga Jaworowska
fot.: Miłosz Dąbrowski
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Dahab
Po dłuższej przerwie udało nam się
wrócić do jedynej w swoim rodzaju
miejscowości na Synaju – Dahab.
Każdy, kto był w Dahab powie, że to
miejsce jest szczególne, inne i pełne
magii. Objawia się ona we wszystkim,
co tam jest, ale przede wszystkim w
klimacie i atmosferze, którą tworzą
jego mieszkańcy.
Nie tylko my zatęskniliśmy za magią uroczego miasteczka, ale nasi nurkowie także.
Wbrew pozorom było bardzo mało miejsc
w samolotach i już w grudniu zabrakło wolnych lotów z Warszawy, dlatego cztery osoby z naszej ekipy leciały z Katowic. Obie
grupy miały przygody w postaci opóźnień
lotów o ponad trzy godziny, Katowice doświadczyły nawet odprawy ręcznej, czyli
bez wydruków z komputera, pisane długopisem. Mimo ciężkiej podróży w dość odle26
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głym czasie, obie ekipy spotkały się na
miejscu w hotelu Planet Oasis.
Pierwszy wieczór, zapoznawczy, spędziliśmy w nadmorskiej restauracji, degustując
specjały Morza Czerwonego i oczywiście
paląc sziszę. Ustaliliśmy wstępny plan obej-

mujący nurkowania i godziny codziennych
porannych spotkań w bazie. W ten sposób
rozpoczęliśmy wspaniały i gorący tydzień
w magicznym Dahab.
Wiele osób, po raz kolejny odwiedzających Dahab, doskonale wiedziało, że
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pierwsze nurkowanie zapoznawcze odbywa się na rafie zwanej Light House. Tak też
było w naszym przypadku, to właśnie tam
wszyscy przygotowali sprzęt i odpowiednio
się wyważyli, aby przez pozostałe dni swobodnie i bez zbędnych stresów nurkować
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na wspaniałych rafach otaczających
wschodnią część Synaju. Wśród malowniczych i orientalnych restauracji, rozsypanych nad brzegiem morza, wolny czas
spędzała zaledwie garstka turystów, jednak
dało się zauważyć sporą grupę nurków, co

oznacza tylko jedno – powolny powrót do
lat świetności Dahab.
Codzienne wyjazdy w zupełnie nowe i
coraz ciekawsze miejsca nurkowe sprawiały nam niesamowitą przyjemność. W każdym z nich była beduińska restauracyjka,
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w której można było wypić sok ze świeżo
wyciskanych owoców oraz przekąsić regionalne smakołyki. Przerwę między nurkowaniami wykorzystywaliśmy na totalny reset i
pełen wypoczynek w cieniu liściastych, palmowych daszków. Każde nurkowanie było
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wspaniałe, a świat pod wodą jeszcze bardziej magiczny niż na powierzchni, co skusiło nas do wykupienia dodatkowej
wycieczki nurkowej łodzią, którą popłynęliśmy w przepiękne miejsce zwane Gabr El
Bint.

Czas spędzony na łodzi okazał się fantastycznym pomysłem na wyrwanie się z objęć ziemskich i wtopieniem się w
rzeczywistość otaczającego nas Morza
Czerwonego. A pod wodą – jak to mówi
mój dobry kolega – niestety pięknie, czyli
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dwa żółwie na jednym nurkowaniu oraz
ogromne i potężne formacje denne, mnóstwo ryb oraz wszechobecne kolory rafy.
Płynąc do portu, można było obserwować
sznury wielbłądów prowadzonych przez
Beduinów, widok niczym z czasów impe-
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rium rzymskiego. Złote piaski i błękit morza
działały na nasze zmysły bardzo relaksująco i odprężająco.
Zwieńczeniem naszych nurkowych przygód, przysłowiową wisienką na torcie było
nurkowanie w Blue Hole i El Bells. O mały

włos byśmy nie zanurkowali, ponieważ tuż
przed naszym przylotem gubernator zamknął dla turystów Blue Hole. Na szczęście
naszego ostatniego dnia nurkowego ponownie wydał zgodę na nurkowania. To się
nazywa mieć szczęście. Nie jest łatwe opi-
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sanie uczucia, jakie towarzyszy podczas
nurkowania w Blue Hole, jednak postaram
się opisać to z mojej perspektywy. Gdy zanurzam twarz w tym miejscu, błękitne promienie wpadającego słońca sięgają bardzo
głęboko, co powoduje, że ma się uczucie
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jakby ktoś cię wołał i zapraszał na dno. Zaczynam płynąć w lewo od wejścia, mijam
piękne syreny w postaci freediverów, a potem delikatnie wypłycam się i przepływam

przez wspaniały kawałek kwiecistej łąki rafowej zwanej siodłem. I nagle przede mną
pojawia się wielki błękit z mnóstwem malutkich kolorowych rybek na horyzoncie. W
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drodze powrotnej płynę drugą stroną Blue
Hole i tu zaczyna się wołanie z głębin,
chodź do mnie, płyń głębiej w me objęcia i
gdyby nie rozsądek to, kto wie...
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Wszystko co dobre zawsze kończy się
szybko i tym razem też tak było, jednak każdy z nas wie, że powrót do magicznego
Dahab jest wpisany w nasz życiorys i już
niedługo kolejna magiczna wyprawa, o której na pewno dowiecie się pierwsi.

Dziękujemy za wspólne, wspaniale przeżyte chwile i zapraszamy na kolejne wyjazdy z JagnaBlue.
Ewa Drucis
fot.: Łukasz Drucis
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Woda
– cudowny środek na odchudzanie
Pamiętam, że kiedyś w jednym z
wielu opracowań naukowych wyczytałem, że czterdziestominutowe nurkowanie na średnim poziomie przeszkolenia, w lekkim sprzęcie nurkowym, w ciepłej wodzie jest takim wysiłkiem dla naszego organizmu, jak
przebiegnięcie 7 km na lądzie na
płaskiej powierzchni.
Czy jesteś w stanie teraz przebrać się,
wyjść z domu i jednym ciągiem przebiec 7
km? Wiem, że niewiele osób może z pełnym przekonaniem pozytywnie odpowiedzieć na to pytanie. Z drugiej strony jednak,
czy jak jesteś już nurkiem, sprawia ci problem nurkowanie 40 minut w cienkiej piance, na przykład w ciepłych wodach Morza
34
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Czerwonego czy u wybrzeży Chorwacji? A
jeśli nurkujesz w trudnych warunkach, w
prądzie czy podczas silnego falowania, w
ciężkim sprzęcie (np. twin-set), twoje umiejętności nurkowe nie są najlepsze, czyli
zwiększasz opory wody na skutek nietrzymania właściwego trymu, a na dodatek jest
zimna woda... Twoje spalanie energetycz-

ne zaczyna zbliżać się do wartości spalania
hutnika podczas pracy.
Kilka faktów, o których być może wiesz,
albo okażą się ciekawą nowinką.
Zacznijmy od zwykłego pływania, nie
dotykając na razie kwestii nurkowania.
W środowisku wodnym u człowieka bardzo podnosi się przemiana materii. Już tyl-
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ko to, że przebywamy w wodzie, znacząco
podnosi nasze spalanie, a im chłodniejsza
woda, tym przemiana materii szybsza i
większa. Duże znaczenie ma również tempo w jakim poruszamy się w wodzie oraz
utrudnienia, z którymi musimy walczyć, np.
prąd lub fale morskie. Oczywiście umiejętności pływackie też mają kolosalne znaczenie. Im bardziej opływowa sylwetka, tym
mniejszy opór wody.
Kiedy przebywamy w wodzie o temperaturze około 25 stopni przez mniej więcej
cztery minuty, nasz metabolizm zwiększa
się o około 50-70%. Gdy tylko wejdziemy
do wody i nic nie będziemy robili, nasz wydatek energetyczny wzrośnie czterokrotnie.
Z pewnością naturalnie to wyczuwamy,
zwłaszcza gdy po przebywaniu w wodzie,
niezależnie czy jest to pływanie, czy nurkowanie, jakoś tak dziwnie zaczynamy odczuwać wilczy głód. Czy ktoś jednak
zdawał sobie sprawę z tego, że jego metabolizm zwiększył się aż o 70%? To niemalże tak, jakbyś pracował z łopatą przy piecu
parowozu, dosypując węgiel!
Gdy pływamy kraulem, zapotrzebowanie
na tlen w naszym organizmie zwiększa się
dziesięciokrotnie na dystansie 100 m, na
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dystansie 400 m już trzynastokrotnie. Potrzebujemy około godziny, aby organizm
powrócił do tzw. spoczynkowego zapotrzebowania na tlen po przepłynięciu 400 m
kraulem. Gdy pływamy na krótszych odcin-

kach, okres powrotu do normalnego poziomu zapotrzebowania na tlen jest odpowiednio krótszy.
Pływacy długodystansowi mają bardzo
niską tolerancję na brak tlenu. Tymczasem
pływacy krótkodystansowi mogą znacznie
dłużej wytrzymać bez zasilania organizmu
tlenem. Inaczej mówiąc ten, który długo
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płynie i zrobi scyzoryk pod wodę (zanurkuje pod wodą na wstrzymanym oddechu)
może wytrzymać bardzo krótko w stosunku
do tego, który płynie szybko, ale na krótkim
dystansie.
Trening pływacki znacząco zmienia
funkcje układu oddychania i krążenia. Rozwija się elastyczność klatki piersiowej, tym
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samym pojemność płuc się zwiększa, a organizm jest lepiej natleniony przez układ
krążenia.
Wydatek energii do pokonania jednego
metra w wodzie przez pływaka jest cztery
razy większy niż na lądzie.
Przełóżmy to teraz na nurkowanie, kiedy
masz na sobie sprzęt nurkowy, czasami bar-

dzo ciężki, suchy skafander, gdzie załamania i różne fałdki powodują dodatkowy opór
wody, i jeszcze pływasz tzw. konikiem morskim (bardziej pionowo niż poziomo, jak to
obserwujemy u nurków zaczynających swoją przygodę). Wydatek energetyczny jest o
niebo większy niż u pływaka. Dlatego po
jednym nurkowaniu czujemy takie przyjem-
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ne zmęczenie, po weekendzie nurkowym
czujemy się wyśmienicie, a po tygodniowym wyjeździe np. na safari nurkowe, gdy
nurkujemy 3-4 razy dziennie, spalamy tyle
kalorii, ile na ciężkim obozie kondycyjnym.
Oczywiście jest jeszcze czas wysiłku, kiedy
to organizm zaczyna wykorzystywać naturalne zasoby naszego tłuszczu i go spalać.
Nie trzeba być filozofem, żywieniowcem
czy lekarzem, aby domyślić się, że podczas
nurkowania spalamy dużo więcej kalorii niż
podczas zwykłego niedzielnego spaceru w
parku łazienkowskim. Woda stwarza opór,
więc gdy nurkujemy, to niemal tak, jakbyśmy pchali coś przed sobą. Gdy mamy dobry trym, to małą szafkę nocną na kołkach,
ale gdy nie radzimy sobie z trymem i pływamy jak konik morski, wtedy właśnie przepychamy sporą szafę. Jeżeli mamy problem
również z pływalnością i wykonujemy setki
niepotrzebnych ruchów rękami i nogami, to
pchając szafę ćwiczymy jeszcze aerobik.
Kochani, to mówi samo za siebie. Do
wody!
Jeszcze kilka ciekawych cech wody, które przemawiają za tym, że jest to nasz naturalny zbawienny środek do zachowania
zgrabnej sylwetki, zdrowia i dobrego samo-
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poczucia. A zatem ustaliliśmy, że woda w
zasadzie wyszczupla, przyspiesza metabolizm. Siłą rzeczy jednak po wyjściu z wody
będziemy głodni... Ale jest jeden mały
chwyt, aby nie objadać się i nie rozciągać
żołądka. Przed posiłkiem wypijaj szklankę
wody. W ten sposób zmniejszysz apetyt i
zjesz mniej, niż miałeś ochotę, a jeśli napijesz się zimnej wody, organizm przyspieszy
metabolizm jeszcze bardziej, bo musi się
rozgrzać. W ten sposób spala więcej kalorii.
Rewelacja, prawda, ale jakoś tak nie wszyscy o tym pamiętają.
Ileż to razy, szczególnie u początkujących, w trakcie nurkowania pojawiają się
skurcze łydki i śródstopia? Jeżeli pijesz dużo kawy, masz to jak w banku. Gdy zakładasz płetwy na nogi, mięśnie zaczynają się
rozciągać, a jednocześnie kurczyć w
sztuczny sposób. Tu znowu z pomocą przychodzi woda, bowiem dzięki piciu wody niwelujesz prawdopodobieństwo skurczu, a
tym samym możesz dłużej wykonywać wysiłek fizyczny. Godzinne nurkowanie jest to
cały czas wysiłek fizyczny. Gdy za mało pijesz, organizm upomina się o płyn, wywołując uczucie pragnienia, odwodnienie zaś
sprawia, że czujesz się zmęczony. Gdy za-

silisz organizm choć jedną szklanką wody,
serce będzie pompowało krew bardziej
efektywnie. Woda pomoże również krwi w
transporcie tlenu i innych składników do
komórek. Czyż nie jest to potrzebne nurkowi w efektywniejszym odtransportowaniu
nadmiaru azotu po nurkowaniu?
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Około 75% tkanki mózgowej stanowi
woda. Jeśli jesteś odwodniony, umysł i ciało stają się bardziej podatne na stres, a to
pod wodą nam nie służy. Jak to ktoś ładnie
ujął, stres to sęp siedzący na ramieniu.
Większość ludzi pije, gdy zaczyna czuć
pragnienie. W zasadzie to nasz naturalny,
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prawidłowy odruch, ale właściwa ilość wody zależy od wagi, aktywności ruchowej,
pogody i ogólnego stanu zdrowia. Potrzebujesz zdecydowanie więcej wody, gdy
nurkujesz. Po około 50-minutowym nurkowaniu organizm traci mniej więcej 1,5 litra
wody. Zwróć uwagę, jak istotne jest wówczas nawadnianie organizmu, również aby
usunąć zbędny azot nagromadzony podczas nurkowania.

Być może jeszcze tego nie wiesz, ale
prawda jest taka, że im człowiek starszy, tym
mniej chce mu się uprawiać jakikolwiek
sport. Praca, dzieci, ogólnie obowiązki i przytłaczające życie sprawiają, że chce nam się
coraz mniej. Tymczasem nurkowanie nie
dość, że jest dziedziną, dzięki której wszechstronnie się rozwijamy, to jeszcze służy naszemu zdrowiu. Nie nurkujesz? Zacznij!
Rudi Stankiewicz
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Czy polubię Lubie?
Województwo zachodniopomorskie
skrywa wiele perełek przyrodniczych.
Jedną z nich jest Pojezierze Drawskie,
które słynie z pięknych jezior. Na
szczególną uwagę zasługuje tu jezioro Lubie mieszczące się na obszarze
trzech mezoregionów (Pojezierze Wałeckie, Pojezierze Drawskie i zachodnia zatoka Równiny Drawskiej).

Ten niezwykle czarujący akwen, dzięki
otaczającym go Borom Karwickim, charakteryzuje się w miarę nienaruszonym ekosystemem o dobrze rozwiniętej linii brzegowej, okraszonej dzikimi plażami. Wzdłuż
jeziora można zauważyć liczne, pochowane za półwyspami, mniejsze lub większe
zatoki. Największe i najbardziej charakterystyczne dla tego zbiornika półwyspy, to
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wrzynające się w jego toń Półwysep Mrówkowo i Ostry Róg. Dość popularną atrakcją
tego jeziora jest pięć wysp: Sołtysia, Kamieniec, Ptaszyniec, Rybaki i bezimienna –
przez co roku powracających turystów często nazywana żabią, ze względu na liczne
gatunki zamieszkujących je płazów.
Poza wyjątkowym urokiem przyrodniczym pięknych klifowych urwisk, jezioro

Nuras.info 4- 5/2018
Lubie znane jest z występującej tu anomalii magnetycznej pomiędzy wschodnim i
zachodnim krańcem zbiornika. Zjawisko to,
choć niebywale rzadkie, spowodowało widoczną różnicę poziomów lustra wody, która sięga nawet 23 cm. Dodatkowym atutem
akwenu jest czystość wód. Dzięki temu można tu spotkać liczne gatunki ryb, takich
jak: szczupaki, sandacze, leszcze, okonie a
nawet sieje i sielawy, co sprawia, że jezioro to jest niezwykle atrakcyjne nie tylko dla

tamtejszych rybaków, ale i przyjezdnych
miłośników ryb słodkowodnych oraz zapalonych turystów – wędkarzy. Przy tak czystych wodach nie brakuje także
skorupiaków: naszych rodzimych raków,
które już coraz trudniej spotkać oraz reliktowych gatunków polodowcowych, takich
jak lasonogi Mysis oculata v. relicta i kiełże
Pallasea quadrispinosa.
Mimo że południowy brzeg jeziora należy do drawskiego poligonu wojskowego,

41

nie jest on pozbawiony turystyki. Północna
strona jeziora posiada rozbudowaną bazę
turystyczną z takimi miejscowościami letniskowymi jak Gudowo, Lubieszewo czy też
Zatonie. Liczne ośrodki wypoczynkowe,
gospodarstwa agroturystyczne i pola namiotowe z kąpieliskami i przystaniami pozwalają miłośnikom sportów wodnych na
aktywny wypoczynek. Chociaż jezioro Lubie odwiedzane jest przez nielicznych żeglarzy, to ze względu na sprzyjające wiatry
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bez problemu można tu uprawiać żeglarstwo. W sezonie wakacyjnym nie brakuje
również fanów rowerków i skuterów wodnych oraz łodzi motorowych, przy których
bardzo chętnie uprawia się narciarstwo
wodne. Co roku zaobserwować można także rosnącą ilość miłośników windsurfingu
oraz kajakarzy. Szlak wodny im. ks. Kardynała Karola Wojtyły pozwala na zorganizowanie spływów kajakowych o trasie nawet

do 186 km. Jezioro Lubie to nie tylko miejsce z niezwykłym bogactwem przyrodniczym, nieprzeciętnymi widokami i
niemalże wszędobylską ciszą. Jest to również miejsce ciekawe dla miłośników nurkowania. Rozwijająca się dopiero turystyka
wciąż pozwala na spokojne zanurzenia.
Zwłaszcza jeżeli wśród grupy nurków znajdą się zapaleńcy chcący sprawdzić, czy na
dnie tegoż magicznego jeziora faktycznie
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znajduje się zatopiony orszak ślubny bądź
powojenny wrak samolotu. Wszystko jeszcze przed nami, do odkrycia… Chociaż,
wiadomo, ze względu na zmniejszoną widoczność w okresie letnim, ważne jest dobranie odpowiedniego okresu dla tej
aktywności.
Kinga Zatoń
fot.: Kinga Zatoń, Daniela Baranek
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Malownicze obszary
Jeziora Bodeńskiego
Położony u podnóża Alp malowniczy obszar rozlewiska rzeki Ren, rozpościera bajeczny widok Jeziora
Bodeńskiego usytuowanego na pograniczu Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
Swoją nazwę zawdzięcza wsi Bodman, jednej z najstarszych miejscowości leżących w jego sąsiedztwie.
Ten trzeci co do wielkości środkowoeuropejski akwen znany jest także jako Jezioro Konstancja i Morze
Szwabskie. Choć jego powierzchnia
sięga 570 km2, to słynie z najczystszych wód w Niemczech.
Panujący tu wilgotny i ciepły mikroklimat
pozytywnie wpływa na rozwój egzotycznych roślin, ale także pojawianie się wielu
44
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gatunków zwierząt. Szczególnie upodobały
go sobie ptaki wędrowne, których naliczono ponad 300 gatunków. Bogactwo roślinności zapewniają szerokie tereny szuwarów
porośniętych trzcinami. Wiosna jest czasem
silnej intensyfikacji życia przyrodniczego

tego akwenu. Obszary przybrzeżne Jeziora
Bodeńskiego stanowią miejsce lęgów zarówno dla ptaków miejscowych, jak i przelatujących tamtędy innych gatunków.
Najczęściej można tu zaobserwować alpejskie jerzyki, łabędzie krzykliwe czy też per-
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kozy czubate. Chociaż dno Jeziora Bodeńskiego wyścielone jest licznymi kamieniami i powolnie przechodzi w muliste piaski,
to stanowi dom dla 34 różnych gatunków
ryb. Ich wolny wzrost pozwala skrzętnie
wymykać się rybakom z sieci, co zapewnia
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nieprzerwany rozwój tamtejszej ichtiofauny. Panująca na tych malowniczych terenach harmonia sprawia wrażenie, że nic nie
jest tu przypadkowe.
Niezwykłe położenie jeziora i znajdujące
się na nim wyspy Reichrnau (obecność

trzech romańskich kościołów wpisanych na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) i
Mainau (ogród botaniczny), przyczyniły się
do wzrostu jego turystycznej atrakcyjności.
Niezwykle ciekawym sposobem zwiedzania obszaru Jeziora Bodeńskiego jest rejs

46

statkami różnych flot tworzących „Białą Flotę”, które z Bregencji zawijają do portów:
Friedrichshafen, Konstancja, Mainau, Rheineck czy też Rorschach.
Szczególnym zainteresowaniem cieszą
się tu sporty wodne. Stałym elementem Je-
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ziora Bodeńskiego są surfing i żeglarstwo
połączone z licznymi portami jachtowymi.
Nie brakuje także miłośników kąpieli wodnych oraz fanów nurkowania. Niestety, mimo zaliczania jeziora do jednego z
najczystszych zbiorników wodnych na terenie Niemiec, nurkowanie nie należy tu do
najłatwiejszych. Decydując się na nurkowanie w tym jeziorze należy pamiętać o wybraniu odpowiedniego terminu – najlepiej
w okresie od stycznia do marca. Latem wi-

47

doczność jest bardzo słaba i nie przekracza
dwóch metrów. Atutem tak słabej widoczności jest możliwość przeprowadzania częstych ćwiczeń w nurkowaniu na orientację.
Nurkując w tym celu w Jeziorze Bodeńskim
najlepiej trzymać się jednak granicy litoralu,
gdzie najlepsza widoczność utrzymuje się
średnio do głębokości około czterech-pięciu metrów.
Kinga Zatoń
fot.: Dan Fabian Assenmacher
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Egzotyczni goście w Morzu Bałtyckim
Nurkujący w Morzu Bałtyckim mają okazję napotkać niezwykły podwodny świat. Mogą podglądać w ich
naturalnym środowisku między innymi śledzie, dorsze, stornie, meduzy.
Rzadziej, ale jednak, udaje się także
dostrzec foki oraz nieliczne przypadki morświnów.
Oprócz tych niezwykłych morskich organizmów Bałtyk skrywa wiele tajemnic. Zdarzają się przypadki, że nasze wody
odwiedzają egzotyczni przybysze. Na naszym wybrzeżu napotkano dorastającego
do 27 metrów długości finwala (Balaenoptera physalus), który był widziany w Zatoce
Gdańskiej latem 2007 roku, zaś osiem lat
później w Stegnie znaleziono martwego
osobnika. Od 2003 roku w niemieckiej części Bałtyku zaobserwowano aż jedenaście
żywych wielorybów! Gatunek, który w
ostatnich latach jest również częściej obserwowany w naszym morzu to humbak (Megaptera novaeangliae). Przypadki pojawie-

nia się tego gatunku miały miejsce w okresie od czerwca 2014 roku do sierpnia 2016
roku. To nie koniec ciekawostek. U brzegu
Kaliningradu kilka lat temu napotkano delfiny butlonose (Tursiops truncatus). Później

Szarytki morskie

widywano je jeszcze kilkakrotnie w różnych częściach Bałtyku, aż do wiosny
2016 roku, kiedy to po raz ostatni odnotowano je w Cieśninach Duńskich. Natomiast
od 2014 roku zdarzyły się przypadki wyrzu-

fot. Natalia Kasowska
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cenia na brzeg samogłowa (Mola mola) i
miecznika (Xiphias gladius). Oprócz tak niezwykłych gości jesteśmy również świadkami inwazji biologicznych w naszym morzu.
Obce gatunki inwazyjne zasiedlają nowe
terytoria korzystając często z pomocy czło-

wieka poprzez transport morski. Tak oto
pod koniec lat 80. XX wieku do Zatoki Puckiej dotarła babka bycza (Neogobius melanostomus), która dzisiaj rozprzestrzeniła się
po całym Morzu Bałtyckim, docierając nawet do Zalewu Szczecińskiego. Inne przy-

Babka bycza

fot. Natalia Kasowska
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Śledź

Bass słoneczny

źródło: www.freeimages.com

źródło: www.freeimages.com
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kłady dostania się gatunków inwazyjnych
do wód otwartych to wynik wadliwych zabezpieczeń (np. stawów rybnych), ale też
niestety konsekwencja świadomych działań
ludzi. Stąd w naszych wodach pojawiają się
między innymi piranie, pielęgnice, żółwie
ozdobne, bassy słoneczne. Aktualnie w Bałtyku widoczne są negatywne skutki obecności obcych gatunków, problem ten stał
się obiektem międzynarodowego zainteresowania. 1 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1143/2014 z dnia 22
października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu
do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych, które powin-
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Stornia

Miecznik

źródło: www.freeimages.com

no być stosowane bezpośrednio w krajach
członkowskich UE. Rozporządzenie w sposób kompleksowy reguluje takie zagadnienia jak: zapobieganie wprowadzaniu i
rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych, ich wczesne wykrywanie, a także szybka eliminacja bądź długofalowa i
efektywna kontrola populacji w przypadku
gatunków rozpowszechnionych. Lista gatunków inwazyjnych stwarzających zagrożenie dla Unii Europejskiej jest określona w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji
(UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. Została ona opracowana z udziałem państw
członkowskich Unii na podstawie oceny ryzyka i dowodów naukowych. Takie wprowadzenie przepisów z całą pewnością
zmieni dzisiejszy stan środowiska naturalnego. Odwiedziny waleni i rzadkich ryb w
Morzu Bałtyckim powinny budzić pozytywne emocje, ale trzeba również pamiętać o
rodzimej faunie, która wymaga niezwykłej
opieki i ochrony.
Tekst oparty na artykule mgr. Michała Bala pt: „Co naprawdę ujawnia, a co skrywa
Bałtyk – czyli egzotyczni goście w naszych
wodach”
Natalia Kasowska
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Karwowo Żwirownia
– nasz szczeciński Zakrzówek
W Polsce w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim w
gminie Kołbaskowo, w odległości 10
km na południowy zachód od centrum Szczecina znajduje się niespotykany zbiornik, który wcześniej był
żwirownią. Nazywany jest potocznie
Żwirownią Karwowską lub szczecińskim Zakrzówkiem.
Tylko nieliczne grono nurków wie o istnieniu tego niezwykłego miejsca. Zanim
jednak opowiem o nim kilka słów, warto
zagłębić się w krótką historię okolic tego
akwenu. Pierwsze wzmianki o miejscowości, w której jest położona żwirownia pochodzą z 1191 roku, kiedy to została
wymieniona w Pommersches Urkundenbuch wraz z wioskami, z których dziesięci-

Żwirownia Kar wowo
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nę pobierał szczeciński kościół św. Jakuba.
O samym powstaniu żwirowni informacji
jest mało, wiadomo tylko, że kilka lat temu
zakończona została eksploatacja surowca
(piasku) z tego wyrobiska. Większość
Szczecinian nie ma zielonego pojęcia o istnieniu byłego żwirowiska, znajdującego się
zaledwie około 10 km od centrum miasta.
To jest akurat plusem, bo będąc tam ma się
poczucie, że odpoczywa się na łonie natury. Miejsce jest zapomniane, więc wyrosły
tu gęste dzikie zarośla i zamieszkały liczne
żaby i ptaki bytujące w wysokich trawach.

Ogromne wrażenie robi nie tylko sam
zbiornik wodny, który jest głębokim lejem
wykopanym przez człowieka i wypełnionym wodami podziemnymi, ale również
ogromne skarpy, które stanowią schronienie dla ptactwa. Na dół, do akwenu prowadzi dość kręta, wydeptana i wyjeżdżona w
trawie ścieżka. Wokół całego zbiornika możemy znaleźć różne podłoża obok siebie.
Stojąc przed skarpą ma się wrażenie, że
znajdujemy się w którymś z parków narodowych w Stanach Zjednoczonych. Dodatkową atrakcją byłego żwirowiska jest

Żwirownia Kar wowo
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możliwość podziwiania z tego miejsca całej panoramy miasta. Dosłownie każdy fragment Szczecina widać jak na dłoni.
Głębokość samego zbiornika jest zagadką.
Podczas nurkowania dotarłam do 8 metrów
głębokości, lecz inni nurkowie wspominają,
że zeszli na głębokość około 10-12 metrów.
Dzięki wodzie przejrzystej jak kryształ, z samej góry widać nierównomierne ukształtowanie dna. Podczas nurkowania w akwenie
można było zauważyć ogromne ławice płoci, bardzo duże karpie, krasnopiórki oraz
okonie. Karpie znalazły się tam za sprawą
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okolicznych mieszkańców. Przed świętami
duża liczba osób wypuszcza tam karpie ratując je od wigilijnych stołów – taka miejscowa tradycja. Dno jest typowo
piaszczyste. Jest to jednak dość trudny
zbiornik. Wprawdzie nie ma tutaj żadnych
drzew pod wodą, jednak podczas nieumiejętnego nurkowania łatwo można zmącić
wodę. Czemu akwen nazywany jest szcze-

cińskim Zakrzówkiem? Z tego względu, że
znajduje się w ogromnym dole po wyrobisku, a idealnie czysta woda zachęca do
podwodnych podróży w głąb. Dodatkowo
ze skarp wokół zbiornika można podziwiać
wspaniałe widoki okolic Szczecina.
Natalia Kasowska
fot.: autor

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja
elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się
na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do
nas. Twój artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za
to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8.
Redakcja Magazynu
Nuras.info – kontak:
wydawnictwo@nuras.info

54

Nuras.info 4- 5/2018

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

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

tUFDIOJD[OF
tJOTUSVLUPSTLJF

tQJFSXT[BQPNPD

tel.: 32 253 66 05
tel. kom. Ania: 609 767 787
tel. kom. Paweł: 602 619 807

e-sklep: www.frogfish.pl
www.hydrozagadka.pl

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl
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OSHEE World Expedition wypłynęło
Wyruszyli! Siedmioro śmiałków Magda, Hannah, Marta, Tomek, Michał, Łukasz i Błażej - wyruszyło w
rejs dookoła świata.

tremalnych. W ładowniach statku znajdować się będzie wyposażenie m.in. do trekkingu i wspinaczki wysokogórskiej,

Można by rzecz, że pierwszy etap podróży mają już za sobą - etap pracowitej
podróży po marzenia, ponieważ by wypłynąć w przygodę życia, przygotowywali się
wiele lat. Pomimo licznych trudności po
drodze, a nawet przesunięcia pierwszego
terminu wypłynięcia, dziś mówią, że nic
lepszego nie mogło ich spotkać. Jacht bardzo w tym czasie zyskał, a załoga została
wzmocniona o wspaniałych ludzi, którzy
dziś stworzyli zespół, jak sami mówią, „nie
do zatrzymania”.
Podczas tej ekspedycji załoga dotrze na
wszystkie oceany i kontynenty – podróżując w powietrzu, na ziemi, na wodzie i pod
wodą. Na pokładzie ich pełnomorskiego
jachtu żaglowego OSHEE, obok wyposażenia typowo eksploracyjnego, znalazł się
również sprzęt do uprawiania sportów eks56

nurkowania, freedivingu, kitesurfingu czy
latania na paralotniach - swobodnego i z
napędem. Udało im się zmieścić również
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cztery rowery, dwa kajaki, deski surfingowe
czy SUP-y.
Załodze udało się pozyskać sponsora
głównego tej wyprawy, którym jest OSHEE.
Jak tłumaczy Magda,„OSHEE inspiruje, motywuje do działania, aktywności fizycznej i

prowadzenia zdrowego stylu życia. Współpracuje z tymi, którzy dobrze znani są ze
swoich - szczególnie sportowych - osiągnięć” i dodaje: „To dlatego nie mogliśmy
wyobrazić sobie lepszej współpracy.
Wspierają nasze poczynania i kibicują nam,
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według mnie to rzadkość tak dobrze się dobrać we współpracy sponsorskiej”.
Załoga ma na swoim celu inspirować do
działania, zobaczyć miejsca ginącego świata, budować świadomość odpowiedzialności za naszą planetę, oraz przekonywać do
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otwartości na innych ludzi i inne kultury,
szczególnie te naszej najodleglejsze. Będą o
tym opowiadać w filmach i fotografiach i,
to nie byle jakich, bo na pokładzie są Marta - zawodowa fotograf i Tomek - filmowiec,
montażysta i operator.

Sama trasa ekspedycji jest bardzo ekscytująca. OSHEE World Expedition wyruszy w
kierunku północnej Afryki wzdłuż północnych i zachodnich wybrzeży kontynentalnej Europy, teraz omijając Skandynawię, by
zahaczyć o nią w drodze powrotnej. Euro-
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pejski etap wyprawy zakończy się na Cieśninie Gibraltarskiej, by w lipcu dopłynąć
do Afryki. Jak mówi Błażej, „W planach jest
nie tylko zwiedzanie marokańskiego wybrzeża, ale też wypad w głąb lądu i rejony
górskie”. Następna jest Madera i Wyspy Kanaryjskie, gdzie uczestnicy zamierzają po-
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dziwiać bogactwo przyrody i oddać się
sportowym pasjom. Potem czas na Saharę
Zachodnią, skalistą Mauretanię i Gambie.
Ostatnim przystankiem w Afryce będą Wy-

spy Zielonego Przylądka, skąd na przełomie
października i listopada 2018 roku zrobią
„skok” przez Atlantyk do Brazylii, wprost na
archipelag Fernando de Noronha, znajdu-
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jący się na Liście Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Potem popłyną do Urugwaju i
Argentyny, na eksploracji których spędzą
ostatni kwartał 2018. Nowy rok powitają w
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Buenos Aires lub Ziemi Ognistej, by później
okrążyć niesławny Przylądek Horn od zachodu i, po miesięcznym odpoczynku w lutym, wykonać „skok” przez Cieśninę
Drake’a dopływając do Arktyki. Tam odwiedzą Polską Stację Badawczą. W marcu,
po ponownym przejściu na zachodnie wybrzeże, wyruszą na północ – wzdłuż wybrzeży Chile, gdzie wyprawią się na
Aconcaguę najwyższą górę poza Himalajami, o wysokości prawie 7000 m n.p.m.

Stamtąd skręcą na zachód, w kierunku egzotycznych wysp południowego Pacyfiku i
popłyną w kierunku Nowej Zelandii i Australii. A to jeszcze nie koniec podróży. Wyprawa zaplanowana jest na trzy i pół roku.
By stale śledzić poczynania podróżników
zachęcamy czytania kolejnych numerów
Nuras.info
Życzymy załodze pomyślnych wiatrów
w żaglach i zrealizowania wszystkich misji
i planów ekspedycji!

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja
elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się
na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do
nas. Twój artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za
to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8.
Redakcja Magazynu
Nuras.info – kontak:
wydawnictwo@nuras.info
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Czy myślałeś o wypromowaniu się na łamach gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się na fotografii
podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz zaistnieć w świecie
napisz do nas. Twój artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami nie jest odpłatna. W zamian za to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do 20 każdego miesiąca pod adresem
http://nuras.info/.
Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak: wydawnictwo@nuras.info
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Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Czystość biologiczna jeziora
Uważaj do jakiej wody wysyłasz
ludzi. W żyznych, bogatych w związki fosforu i azotu wodach jezior i
zatok morskich, wiosną i późnym latem dochodzi do masowego rozwoju sinic. Zwiewane wiatrem, odkładają
się przy zawietrznym brzegu jeziora,
a woda tuż przy brzegu wygląda jakby ktoś wylał na nią jaskrawozieloną
farbę.

neurologiczne. Poza tym sinice mogą powodować zapalenia spojówek oraz uszkadzać wątrobę.

Podczas kontaktu ze skórą podrażniają
ją, powodując paskudną i nieprzyjemną
wysypkę. Połknięcie skażonej wody skutkuje zatruciem pokarmowym. Objawy to
mdłości, biegunka, bóle brzucha. Toksyny
sinic mogą być niebezpieczne dla ludzkiego układu nerwowego. Najbardziej narażone są dzieci, osoby dorosłe musiałyby
wypić sporo wody, żeby mieć dolegliwości

Taki burzliwy zakwit może trwać tylko
jeden dzień, jednak nawet po zakończeniu
zakwitu sinic wytwarzane przez nie toksyny

Źródło: IAR
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pozostają jeszcze przez pewien czas w wodzie. Być może trzeba będzie na jeden czy
dwa dni zrezygnować z wchodzenia do
wody z zawietrznego brzegu jeziora i wte-

dy wywozić nurków łodziami na nawietrzny brzeg lub na odległe od brzegu piony z
linami opustowymi, gdzie sinic nie ma, a
ewentualne stężenie toksyn jest niegroźne.

Zakwit fitoplanktonu w północnej części Morza Kaspijskiego, czerwiec 2003. Zdjęcie z satelity Terra
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W naszym kraju w morzu zakwity zdarzają się najczęściej w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz Zalewu Szczecińskiego i
Wiślanego.
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Sam tylko znak „zakaz kąpieli” stojący na
brzegu to jeszcze nie jest wystarczająca informacja, ponieważ na przykład w stanicach kajakowych często administratorzy
ustawiają takie znaki, żeby uniknąć kłopotów i zamieszania podczas wodowania dużego spływu, składającego się niekiedy

nawet ze stu kajaków. Chaosu jest wtedy
pod dostatkiem, więc kąpiący się z pewnością by przeszkadzali. Jednak takie spływy
nie odbywają się codziennie, a wodowanie
nie trwa długo, więc bez trudu tak ułożysz
zajęcia, żeby akurat w tym czasie odbywał
się wykład, a wejście do wody potem, kie-

źródło: wikipedia

W Polsce nie odnotowano do tej pory
przypadków śmiertelnego zatrucia ludzi
toksynami sinicowymi. Jednak w 1934 roku zatruły się zwierzęta pojone wodą z jeziora Cichego.
Zanim zbudujesz bazę nurkową w ośrodku wypoczynkowym, sprawdź w najbliższym sanepidzie jak często w ciągu
ostatnich kilku lat zamykano tam kąpielisko.

źródło: wikipedia
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dy sytuacja już się uspokoi.
Pewnym wyjściem z tej sytuacji byłoby
umieszczenie bazy od razu na nawietrznym
brzegu jeziora. W Polsce wiatry wieją zwykle stale z tego samego kierunku, czyli z zachodu. Niekiedy jednak nie ma przecież
wyboru – ośrodek jest tam, gdzie jest. Poza
tym zawietrzny brzeg ma ważną zaletę, a
mianowicie w trakcie alarmowego transportu poszkodowanego nurka łodzią do brzegu
wiatr dopychający jest naszym sprzymierzeńcem.
Balast
Oczywiście prawidłowe wyważenie,
pewny, niespadający przypadkowo balast,
jednocześnie jednak łatwy do zrzucenia
gdyby zaszła taka potrzeba – to są wszystko
sprawy podstawowe. Naucza się ich na kursach, również w moich podręcznikach i innych materiałach szkoleniowych są na ten
temat obszerne wyjaśnienia.
Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z
jeszcze jednego ważnego faktu. Otóż pilnować trzeba, żeby stosowany przez nurków
balast był tani i brzydki. Poważnym błędem
jest używanie ładnych ciężarków balastowych, na przykład oblanych kolorową gumą. Również kolorowe, drogie taśmy

pasów lub eleganckie sprzączki do nich z
logiem jakiejś firmy itd. – wszystko to nie
powinno być stosowane. Pas, czy też inna
forma balastu, powinien być brzydki i tani.
Dzięki temu u nurków nie wytworzą się pozytywne emocje związane z tym elementem wyposażenia. Nurek bardzo często lubi
swój skafander, butlę czy jacket, a w komputerach dekompresyjnych niektórzy są
wprost zakochani. To jeszcze nic złego. Natomiast analogiczne przywiązanie do balastu jest skrajnie niebezpieczne i pewnego
dnia będzie kosztowało czyjeś życie. Może
ono spowodować, że w sytuacji awaryjnej,
wymagającej zrzucenia balastu, nurek zawaha się, bo zwyczajnie będzie mu szkoda
fajnego pasa, do którego jest przywiązany.
Może to wystąpić zwłaszcza w dynamicznej sytuacji awaryjnej, złożonej z narkozą
azotową, zmęczeniem lub wychłodzeniem,
w błyskawicznie zmieniających się warunkach pod wodą na dużej głębokości. W takich
chwilach
spóźniona
reakcja,
długotrwałe zastanawianie się i kalkulowanie może być drogą prosto do grobu. Dlatego balast koniecznie trzeba traktować w
bazie „po macoszemu”, w odróżnieniu od
pozostałych elementów wyposażenia, o
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które trzeba starannie dbać. Oczywiście balast ma być sprawny, klamry mają prawidłowo trzymać, ciężarki nie powinny być
zakleszczone na taśmach itd. Jednak uważać trzeba, żeby nie okazywać żadnych pozyty- wnych emocji balastowi. O ile
porządnie wiszące na wieszakach jackety
czy skafandry są jak najbardziej ok, o tyle
pasy balastowe powinny być najzwyczajniej położone na kupę gdzieś w rogu magazynu i tyle. Można jeszcze w tym samym
rogu umieścić miotłę i szufelkę do sprzątania. Uruchomi to prawidłowy mechanizm
skojarzeń, ponieważ zwykle, mniejsza o to
słusznie czy niesłusznie, nie ceni się takich
przedmiotów jak miotła czy śmietnik.
Takie traktowanie balastu w bazie ma
również dalej idące konsekwencje. Na
przykład nie wolno karać nurków za zgubienie pasa, nie wolno pobierać żadnych
dziwacznych opłat za utracony ciężarek itd.
Nie wolno rozliczać nurków czy oddali pasy, tak jak to się robi z latarkami czy komputerami i innym sprzętem. Balast ma być
wyraźnie gorzej traktowany niż inne rzeczy
i trzeba ten fakt delikatnie, lecz systematycznie i konsekwentnie akcentować.
Oczywiście jeśli nurek rozbierający się
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po wynurzeniu przy burcie łodzi, zdejmując pas chwyci za klamrę, a nie za wolny
koniec i podczas podawania pasa na łódź
ciężarki zsuną mu się z taśmy i utoną, należy zwrócić mu uwagę, że źle zrobił. Chociażby dlatego, że mógł uderzyć ciężarkiem
kogoś, kto akurat jest pod wodą. Jednak nie
wolno robić o stracony balast awantury i
wyciągać jakichś surowych konsekwencji.
Byłem kiedyś świadkiem wypadku nurkowego, w którym partnerka prawidłowo
wyholowała nieprzytomną koleżankę na
powierzchnię, po czym prawidłowo wezwała pomoc, zdjęła z ratowanej pas i zaczęła holować ratowaną do brzegu,
jednocześnie w drugiej ręce trzymając ten
pas! Oczywiście bardzo jej przeszkadzał i
spowalniał, ale przez latami wprowadzane
do mózgu złe nawyki, nie umiała najzwyczajniej go puścić. Dodam jeszcze, że
wszystko dobrze się skończyło, ratowana
odzyskała przytomność podczas udzielania
jej pomocy na brzegu i nie było żadnych
dalszych problemów. Bez wątpienia prawidłowe wydobycie na powierzchnię to zasługa ratującej, która wszystko w zasadzie
zrobiła najlepiej jak można, jednak wleczenie ze sobą pasa balastowego było w tej sy-

tuacji oczywiście nieuzasadnione. Po tym
zdarzeniu zrozumiałem, że nie należy
uczyć nurków szacunku dla balastu, rozliczać ich za zgubione ciężarki itd. i przestałem to robić w moich bazach.
Oczywiście nie można pozwolić się
okraść, pasy mają wracać do magazynu, bo
nie będzie z czym nurkować, ale niestety
organizator powinien pogodzić się z faktem, że balast będzie ginął i już. Trzeba po
prostu co roku odlewać 100-150 kg ciężarków. W zamian za to zyskujemy wprowadzenie do powszechnej świadomości
traktowania balastu jako czegoś bez wielkiej wartości, czegoś co można odrzucić w
sytuacji, która tego wymaga i nie ma powodu tego czegoś żałować. Z moich szacunków wynika, że w skali pięciu-sześciu lat w
bazie jedno życie zostanie dzięki temu zabiegowi ocalone. Coroczne odlewanie ciężarków to koszt około 1000 zł, czyli
pięć-sześć lat to pięć-sześć tysięcy, i za tyle można kupić czyjeś życie. Uważam to za
dobry biznes.
Czytelnik gotów pomyśleć, że roztaczanie wizji prawidłowego demonstracyjnego
stosunku organizatora do balastu jest pewną przesadą. Chciałbym jednak zwrócić
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uwagę na sposób myślenia o bezpieczeństwie w bazie. Głębokie zastanowienie nad
każdym ze szczegółów (choćby na pierwszy rzut oka wydawało się to tak absurdalne, jak budowanie pogardy dla balastu), jest
tym, co odróżnia dobrego organizatora od
złego. Bezpieczeństwo jest sumą długiego
ciągu szczegółów, które możemy dostrzec
lub nie. Lepiej zadbać nawet o to, co ma
marginalne znaczenie, niż przeoczyć drobnostkę, która będzie kosztować życie, choćby z niewielkim prawdopodobieństwem.
Przy odpowiednio długim horyzoncie czasowym, przy dużej liczbie osób w bazie i
dużej liczbie wykonywanych nurkowań,
nawet bardzo małe prawdopodobieństwo
wypadku staje się w końcu pewnością. Ciągłe zastanawianie się, czy dany aspekt nurkowania, czy dany element bazy może
generować niebezpieczeństwo jest naprawdę trudne i kosztuje wiele nerwów i zdrowia. Wiem, co mówię. Jednakże tylko
właśnie tak można zbudować bazę, w której najważniejsze jest, że wszyscy muszą
wrócić.
Tomasz Strugalski
Powyższy tekst zawiera fragmenty bestsellerowej
książki Tomasza Strugalskiego „Wszyscy muszą wrócić –

Nuras.info 4- 5/2018
filozofia nurkowania”. Tę i pozostałe książki tego autora
można kupić tu: http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
Autor jest instruktorem nurkowania, a także adwokatem, doktorem nauk prawnych, prowadzi własną Kancelarię

Adwokacką

www.adwokat.strugalski.pl

Jest

zwolennikiem surowej, wysokiej odpowiedzialności organizatorów sportu czy rekreacji za bezpieczeństwo
uczestników. W czasach gdy prowadził bazy nurkowe,
w prowadzonych przez niego bazach w Polsce i za granicą, przez blisko 20 lat nigdy nie zdarzył się wypadek.
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Z prądem Obry..., tylko dokąd?
Wiosna to czas budzenia się przyrody do życia. Wraz ze wzrostem aktywności przyrodniczej budzi się w
człowieku chęć eksplorowania nowych
terenów, zwłaszcza tych jeszcze niepoznanych. Majówka, lato, wakacje…
to czas, gdy chętnie podejmuje się
aktywności wodne. W sumie nic w
tym dziwnego, wystarczy tylko znaleźć
odpowiednie miejsce i przygodo trwaj!
Ludzie, tacy jak ja, kochający surowość natury i dzikie zakątki przyrodnicze otulone
wyłącznie dźwiękami środowiska naturalnego, decydując się na spływy kajakowe
bardzo chętnie wybierają tereny rezerwatów przyrody. Jednym z takich miejsc,
wręcz kuszących obcowaniem z przyrodą
jest Pojezierze Lubuskie, które usiane jest
terenami podlegającymi pod Naturę 2000 i
parki krajobrazowe. Dla osób rozpoczynających swoją przygodę z kajakarstwem,
wspaniałym miejscem okaże się rzeka Obra.

Jest to jeden z najpopularniejszych szlaków
kajakowych, a zarazem główny odcinek Lubuskiego Szlaku Wodnego. Rzeka ta charakteryzuje się najniższą skalą trudności,
choć miejscami przebycie jej może być

Obra

uciążliwe. Najpopularniejszym tutaj szlakiem spływowym jest odcinek Trzciel –
Międzyrzecz – Skwierzyna. Swoją pierwszą
trasę kajakową na tym obszarze, zgodnie z
podpowiedzią miejscowego rybaka i orga-

źródło: wikipedia
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nizatora spływów, rozpoczynaliśmy w
Trzcielu.
Rozpoczęcie trasy i zgranie się z towarzyszem to podstawa do wygodnej i zadawalającej podróży. Po znalezieniu się w
kajaku i odpłynięciu od miejsca startu, teraz trzeba tylko podążać wraz z prądem

rzeki. Warto wspomnieć, że Obra, zaliczana do rzek nizinnych, jest dość dobrze skanalizowana i chętnie wykorzystywana do
celów gospodarczych. Sieć tworzących się
obrzańskich kanałów pozwala także na
przepłynięcie z Warty do Odry, co daje kajakarzom niezmierzone możliwości. Dodat-

Obra

źródło: wordpress.com
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kowym atutem tego miejsca jest wiele zabytkowych i historycznych miejsc, które mija się przepływając rzekę. Faktycznie tak
jest! Po około 4,5 km od rozpoczęcia spływu, spomiędzy trzcin przed oczami roztacza się widok Jeziora Wielkiego należącego
do tamtejszego rezerwatu przyrody.
Ogólnie jest to stosunkowo płytki akwen,
którego głębokość nie przekracza 2,5 m.
Praktycznie wszystkie jego brzegi porastają
lasy, które ustępują miejsca tylko i wyłącznie ujściu Obry. Największym problemem
tego jeziora jest silna eutrofizacja, która
przyczynia się do zielonego zabarwienia
wody i utraty jej przejrzystości. Teren wokół akwenu jest silnie wzniesiony i towarzyszą mu liczne pagórki. Im bardziej płynie
się w głąb tego zbiornika, tym więcej odkrywają porastające brzeg turzycowiska. Jezioro okala trzy różnej wielkości wyspy, z
których dwie porośnięte są młodymi olszami i świerkami. Ciekawostką może być to,
że najmniejsza, środkowa wysepka uboga
w roślinność jest bogato usiana usychającymi drzewami. Po same brzegi oblegana jest
jednym gatunkiem ptaków. Miejscowi nazywają ją wyspą kormoranów i twierdzą, że
ich destrukcyjna obecność przyczyniła się
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do wyginięcia życia na wyspie. Mieszkańcy
okolic Jeziora Wielkiego okrzyknęli kormorany najgorszymi szkodnikami na tych terenach. Na obszarze Rezerwatu Przyrody
Jezioro Wielkie przy odrobinie szczęścia
można zobaczyć kilka z około 120 gatunków ptaków, np. gęsi gęgawy, krakwy, cyranki, cyraneczki, płaskonosy czy też

Płoć

czaple siwe, z czego aż 32 objęte są ścisłą
ochroną. Warto wspomnieć, że miłośnicy
wędkarstwa poczują się tu jak w niebie –
obszar Obry i przylegających do niej rzek
jest obfity w rozmaite gatunki ryb, w tym także lubiące czyste wody sielawy.
Dopiero przepływając całe jezioro, wraca
się do Obry, gdzie na wysokości Jeziora Ry-

źródło: wedkujzdominikiem.pl

Leszcz

źródło: wedkujzdominikiem.pl

bojady poprawia się jej nurt a porośnięte
wysokimi trzcinami brzegi silnie meandrują. W ten sposób czeka nas minimum dwie
godziny samotnej przeprawy przez rzekę,
gdzie najbliższy możliwy do zejścia przystanek znajduje się w Rańsku. Tam też zakończyliśmy naszą podróż. Dalsza trasa
przez Międzyrzecz aż do Skwierzyny wiąże
się już z niemałym wyzwaniem. Przybiera
ona bardziej dziki charakter i często zmusza do opuszczenia kajaka. Pojawiają się
tam takie odcinki, na których wspierając się
o powalone drzewa i wystające korzenie
drzew trzeba przenieść kajak nieco dalej.
Jednak to jeszcze przed nami… następny
etap to właśnie przebrnięcie tego odcinka
Obry.
cdn.
Kinga Zatoń
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Automatyczny skeleton
na ćwierćwiecze zegarków Nautica
Klasyka, szyk i elegancja w morskim stylu – Nautica świętuje 25- lecie swoich zegarków i prezentuje
unikatowy zegarek Porthole z mechanizmem automatycznym typu skeleton.
Warszawa, 23 maja 2018 r. – Z okazji
dwudziestej piątej rocznicy stworzenia swojego pierwszego zegarka, marka Nautica
przedstawia limitowaną edycję czasomierzaPorthole. Nowoczesny modelto mariaż tego,
co najważniejsze dla marki Nautica: innowacyjnośći funkcjonalny, miejski design,
precyzja oraz inspiracja klimatem morza.
Porthole odzwierciedla połączenie miejskiego życia z pasją do podróżowania –
mówi Wojciech Rock, Brand Manager Nautica. Został stworzony dla ludzi ciekawych
świata, dla których zegarek to zarówno element stylizacji, jaki wielofunkcyjny gadżet

wspierający użytkownika w jego codziennej aktywności.Na świecie wyprodukowano zaledwie 1 000 egzemplarzy Porthole, z
czego każdy z nich posiada indywidualny
numer. Cieszymy się, że możemy zaprezentować polskiej publiczności ten jubileuszowy model – dodaje.
Zegarek Porthole 25th Anniversary Limited Edition zwraca uwagę oryginalną, transparentną tarczą, która ujawnia sposób
działania automatycznego mechanizmu napędzającego zegarek. Rotor, zwany również
wahnikiem, obraca się i naciąga sprężynę
napędową podczas ruchu ręką przez użytkownika. Wykorzystanie energii kinetycznej
uruchamia wskazówki i sprawia, że płynnie
się poruszają.
W ten sposób Nautica ujawnia kunszt i
precyzję, z jaką został wykonany ten unikatowy czasomierz.
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MORSKA ELEGANCJA
Detale modelu Porthole nawiązują do
morza. Inspiracja wodą przejawia się w
dwunastu flagach międzynarodowego systemu morskiego, które umieszczone są na

tarczy zegarka.Wyznaczają godziny w
miejsce klasycznego cyferblatu.Po rozszyfrowaniu flagi układają się w napis „Nautica style”. Elegancji nadaje stalowa, srebrna
44-milimetrowa koperta w kształcie bulaja
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– okrągłego okna w burcie łodzi. Ponadczasowość modelu przejawia się w czarnym
pasku zapinanym na klamrę, ozdobionymdelikatną, minimalistyczną siatką, która odnosi się do motywu morza i łodzi rybackich.
FUNKCJONALNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ
Porthole 25th Anniversary Limited Edition
charakteryzuje się wytrzymałą kopertą, dzięki systemowi z zakręcanym deklem i koronką. Takie rozwiązanie dodatkowo uszczelnia
mechanizmy osadzone w koperciei pozwala
osiągnąć wodoszczelność w klasie 10
ATM.Wodoodporny jest także pasek wykonany z mieszanki kauczuku i gumy. Pozwala on korzystać z czasomierza także w trakcie
rejsu na morzu czy jeziorze. Komfort użytkowania zegarka podczas nocnych wypraw zapewnia powłoka Neobrite na wskazówkach.
Polska premiera modelu Porthole odbyła
się w warszawskiej restauracji Zachodni
Brzeg. Tłem do prezentacji inspirowanego
wodą zegarka była Wisła – królowa polskich rzek. Podczas spotkania zaprezentowano również inne modele Nautica: Coral
Gables, Jones Beach, Long Beach, Millrock,
Porthole Slim, Bayside, Key Biscayne oraz
Surfside.
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Zegarki dostępne są w sieci salonów
SWISS, w najlepszych sklepach z zegarkami.
O ZEGARKACH NAUTICA
Zegarki Nautica. Inspirowane morzem.
Zaprojektowane dla ludzi spędzających
większość czasu w mieście. Inspiracja żeglugą skupia jak w soczewce potrzebę wyrafinowanego
miejskiego
designu.
Nawiązuje do koncepcji architektonicznych. To funkcjonalne urządzenia, precyzyjne pod względem technicznym. Zegarki
Nautica mają wygląd klasyczny, inspirowany morskimi detalami kojarzącymi się konsumentowi ze stylem kapitana okrętu.
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Historyczny kalejdoskop znad brzegów jeziora Drawsko (cz.4)
Starostwo drahimskie było tzw.
królewszczyzną, czyi posiadłością będącą własnością kolejnych królów
polskich. W związku z tym starostwo
drahimskie poddawane było lustracjom mającym na celu zinwentaryzowanie dochodów z dóbr królewskich.
Dzięki temu udokumentowanych zostało dużo ciekawych informacji – pisze regionalista z Czaplinka Zbigniew
Januszaniec, w czwartej części „kalejdoskopu”.

należących do drahimskiego zamku. W dokumentach z lustracji starostwa przeprowa-

Niektóre z nich dotyczą jeziora Drawsko,
które lustratorzy umieścili w wykazie jezior
76

dzonej w czasach Zygmunta II Augusta, w
1565 roku, nazwa jeziora podana jest w for-
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mie identycznej z nazwą dzisiejszą: „Jezioro Drawsko”.
Urzędnicy przeprowadzający tę lustrację, w opisie jez. Drawsko podali, że ma
ono 100 „toni niewodowych”. Pod poję-

ciem toni niewodowej należy rozumieć powierzchnię wody nadającej się do połowu
ryb za pomocą niewodu (czyli ciągnionej
sieci rybackiej). Dla porównania: w opisie
pobliskiego, znacznie mniejszego jeziora
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Pławno podano, że ma ono tylko siedem toni niewodowych.
Jeziora, zwłaszcza wielkie jezioro Drawsko, miały duże znaczenie gospodarcze.
Rozwijało się rybołówstwo. W 1565 roku
na jeziorze Drawsko połowy prowadziło
trzydziestu sześciu rybaków. Z dokumentów lustracyjnych wynika, że ryby słodkowodne (na przykład „szczuki” – czyli
szczupaki oraz „kleszcze” – czyli leszcze)
solono wówczas w beczkach, podobnie jak
współcześnie czyni się ze śledziami. W
tamtych czasach był to jedyny możliwy
sposób długotrwałego przechowywania
złowionych ryb. Z XVI-wiecznych zapisów
lustracyjnych z wynika, że dochody osiągane z jezior stanowiły wówczas około 20%
wszystkich dochodów uzyskiwanych ze starostwa drahimskiego.
W dokumencie z 1565 roku sporządzonym przez urzędników lustrujących starostwo drahimskie napisano m.in. jakie ryby
występują w jeziorze Drawsko. Cytat za tą
informacją brzmi tak: „Są w nim sumy, sułwice, mrzewki, kleszcze, węgorze, ryby pospolite okrom karpi.” Zagadkę stanowią
staropolskie nazwy: „sułwice” i „mrzewki”.
Jakie ryby kryją się za tymi nazwami? Auto-
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rzy niektórych publikacji twierdzą, że „sułwica” to sieja, a „mrzewka” to brzana.
W materiałach z lustracji starostwa przeprowadzonej w 1630 roku, za panowania
Zygmunta III Wazy, w opisie jeziora Drawsko znajdujemy zastanawiającą informację
o spadku liczby rybaków z trzydziestu sześciu do trzech. Lustratorzy podają również

rozmiary tego jeziora: „/…/...wzdłuż sznurów 177, wszerz sznurów 18…/…/”.
Sprawdźmy ten zapis. Przyjmując, że 1
sznur jest równy 44,66 m, otrzymujemy
długość wynoszącą ok. 7,9 km i szerokość
ok. 0,8 km. Zaskakuje oczywista niezgodność tych liczb ze stanem faktycznym.
Współczesne publikacje przeważnie szacu-
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ją maksymalną długość jeziora Drawsko,
mierzoną od krańca Zatoki Kluczewskiej do
krańca Zatoki Manewrowej na 12,6 km, ale
można się spotkać także z wielkościami:
10,6 km, 11 km lub 11,1 km. Różnie podawana jest także maksymalna szerokość jeziora. Przeważnie podawana jest szerokość
3,9 km, 6,9 km albo 7 km, przy czym te
większe liczby dotyczą odległości dzielącej
krańce zatok: Henrykowskiej i Ptasiej. Rozbieżności ze współczesnych publikacji w
pewnym sensie usprawiedliwiają XVII-wiecznych lustratorów z błędów popełnionych przy podawaniu rozmiarów jeziora.
Przeprowadzenie dokładnych pomiarów
mocno rozczłonkowanego jeziora, z licznymi rynnowymi zatokami o różnej szerokości nie jest zadaniem łatwym. Nasuwa się
jednak wniosek, że jest już najwyższy czas,
by takie pomiary przeprowadzić i stworzyć
warunki do ujednolicenia informacji na temat rozmiarów jeziora Drawsko.
W zapisach lustracyjnych z 1630 roku
znalazło się wiele wzmianek mówiących o
różnych konfliktach granicznych. Najczęściej chodziło o konflikty z margrabiami nowomarchijskimi, ale w dokumentach z
lustracji odnotowano również spór granicz-
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ny między czaplineckimi mieszczanami a
Golcami z Siemczyna o prawo do korzystania z nadjeziornego lasu Hamelbusch pokrywającego znaczną część półwyspu
jeziora Drawsko między Zatoką Siemczyńską a Zatoką Chmielewską. Ten naturalny
las, z pięknym drzewostanem bukowym,
istnieje do dziś i należy do najcenniejszych
pod względem przyrodniczym i krajobrazowym obszarów leśnych nad jeziorem Drawsko. (cdn.)

liceum. Uczyniła to w pracy, która powstała w ubiegłym roku, a jej autorka zdobyła
za nią trzecie miejsce w etapie regionalnym
konkursu Żołnierze Wyklęci Bohaterowie
Niezłomni.
– Aby nawet w skrócie przedstawić tę postać, trzeba poświęcić nieco więcej miejsca
– tłumaczy Maciej Rydzewski, dyrektor (a
wcześniej także wicedyrektor) Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, przesyłając obszerny fragment
pracy Wiktorii wraz ze zdjęciami. – W tak
zwanym międzyczasie dowiedziałem się od
pani Przygiędy, że Pan Przybysławski należał do ZSL, bo jako dyrektor musiał gdzieś
należeć... Poza tym był miłym i kulturalnym
człowiekiem, co wyróżniało go in plus w
kaliskim środowisku nauczycielskim, a

Zbigniew Januszaniec

Tajemniczy Żołnierz Wyklęty
Gdyby nie pamięć kilku osób, nigdy nie dowiedzielibyśmy się o niezwykłym życiu Kazimierza Przybysławskiego. Walczył w AK, był prześladowany w powojennej Polsce, przez
siedem lat ukrywał się na strychu. Był
bardzo skryty. W Kaliszu Pomorskim
został wicedyrektorem liceum. Jest
pochowany na tamtejszym cmentarzu.
Jego historię przypomniała Wiktoria Rakowska, obdarzona niewątpliwym talentem
reporterskim uczennica klasy 2a w kaliskim

Stary nagrobek Kazimierza Przybysławskiego na cmentarzu w Kaliszu Pomorskim przeznaczony
do likwidacji
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szczególnie wśród dyrektorów. Był bardzo
skryty i tylko w najbliższym gronie znajomych rozmawiał prawdopodobnie także o
swoich losach. Są to jednak tylko przypuszczenia, ponieważ wszyscy z jego niewielu
ówczesnych kaliskich przyjaciół i znajomych zmarli.
Kim była pani Przygięda oraz o skomplikowanej życiowej ścieżce Kazimierza Przy-

bysławskiego dowiedzieć się można z poniższego fragmentu pracy Wiktorii Rakowskiej.
„ZAPOMNIANY ŻOŁNIERZ WYKLĘTY”
Kazimierz Przybysławski, pseudonim
„Młot”
DRUGA WOJNA ŚWIATOWA
Kazimierz Przybysławski urodził się 22

sierpnia 1908 r. w Piotrowicach. Był podporucznikiem Armii Krajowej o pseudonimie „Młot”. Walczył w Obwodzie
Pińczowskim, w 106 Dywizji Piechoty AK
pod dowództwem podpułkownika Bolesława Michała Nieczui-Ostrowskiego. Pełnił
funkcję Oficera Dywersji w 120 Pułku Piechoty AK Ziemi Pińczowskiej. Organizował
również na tym terenie tajne nauczanie,
gdyż przed wojną był nauczycielem. Brał
udział w walkach 106 DP w Małopolsce do
momentu wkroczenia Armii Czerwonej. Od
wiosny 1944 r. był oficerem dywersji w obwodzie „Pelagia”. Później, po wkroczeniu
Armii Czerwonej walczył z nowym okupantem. Jednak jeszcze w 1945 r. dowództwo
i żołnierze 106 DP AK ujawnili się przed
tzw. Komisją Likwidacyjną do spraw byłej
AK. Grupa oficerów i żołnierzy dywizji, a
wśród nich Kazimierz Przybysławski wyjechała w okolice Elbląga.
„SPÓŁDZIELNIA AK” W NOWYM KOŚCIELE
Ostatecznie w 1945 r. Kazimierz Przybysławski wraz z 28 oficerami i żołnierzami
Armii Krajowej, pod dowództwem podpułkownika Bolesława Nieczui-Ostrowskiego

Uroczyste poświęcenie nowego pomnika Kazimierza Przybysławskiego,
cmentarz w Kaliszu Pomorskim 11.11.2012 r
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osiedlili się w miejscowości Nowy Kościół
(obecnie Pogrodzie).
Żołnierze założyli tzw. Spółdzielnię Gospodarczo-Społeczną, zwaną „Spółdzielnią
AK”. Jej prezesem został były dowódca 106
Dywizji Piechoty AK Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski. Przyczyniło się to do rozkwitu gospodarczego i kulturalnego
miejscowości.
Organizacja ta, w przeciwieństwie do
spółdzielni typu socjalistycznego, była
oparta na wartościach chrześcijańskich i narodowych. Spółdzielcy, oprócz działalności
gospodarczej, zajmowali się także opieką
społeczną oraz kulturą i oświatą.
Kazimierz Przybysławski, który przed II
wojną światową był nauczycielem, kierował remontem miejscowej szkoły, a następnie wystąpił do władz oświatowych z
prośbą o jej uruchomienie. W dniu 1 grudnia 1945 r. został wybrany kierownikiem
szkoły.
Spokój spółdzielców niestety nie trwał
długo. Poparcie udzielone przez nich PSL
w referendum z czerwca 1946 r. wzmogło
zainteresowanie Spółdzielnią miejscowego
UB. Pomysłodawca i dyrektor spółdzielni
podpułkownik Bolesław Nieczuja-Ostrow-

ski był kilkakrotnie aresztowany i przesłuchiwany. Później ten sam los spotkał także
jego byłych podwładnych z AK. Ostatecznie latem 1949 r. aresztowano prawie
wszystkich oficerów ze 106 DP AK, a w
październiku Spółdzielnię rozwiązano.
Gdyby nie pamięć kilku osób, nigdy nie
dowiedzielibyśmy się o niezwykłym życiu
Kazimierza Przybysławskiego. To niepraw-

dopodobne, ale do dziś nie ma nawet jego
fotografii. Jak to możliwe?
– Niestety ze zdjęciem naszego bohatera
jest poważny problem – mówi dyrektor Liceum w Kaliszu Pomorskim Maciej Rydzewski. – Rozmawiałem z panią Przygiędą
i dowiedziałem się, że Pan Przybysławski
chodził w długim skórzanym płaszczu,
zwykle unikał głównych ulic, przemykał

Licealiści z Kalisza Pomorskiego przy grobie Kazimierza Przybysławskiego
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„opłotkami”, jak przystało na byłego konspiratora. No i niestety unikał zdjęć na tyle
skutecznie, że nie dysponujemy żadnym jego wizerunkiem utrwalonym na fotografii.
Historię kaliskiego bohatera przypomniała Wiktoria Rakowska, uczennica klasy 2a
w kaliskim liceum. Uczyniła to w pracy,
która powstała w ubiegłym roku, a jej autorka zdobyła za nią trzecie miejsce w eta-

pie regionalnym konkursu Żołnierze Wyklęci Bohaterowie Niezłomni.
Poniżej prezentujemy cz. II.
DRAMATYCZNE PRZEŻYCIA
Kazimierz Przybysławski był jednym z
nielicznych, którym udało się uniknąć
aresztowania. Jednak to nie oznaczało, że
był zupełnie wolny i bezpieczny. Pani An-

Kaliski Żołnierz Wyklęty wreszcie godnie upamiętniony
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na Przygięda – emerytowana nauczycielka
języka polskiego w kaliskim liceum – wspomina, że Kazimierz Przybysławski przez siedem lat, jak wynika z moich ustaleń od
1949 do 1956 roku, ukrywał się na strychu.
To jedna z niewielu informacji, jakie po sobie pozostawił. Wspomnieniami dzielił się
tylko w najbliższym gronie kaliskich przyjaciół. Niestety dzisiaj żadna z tych osób
nie żyje. Trudno jest mi nawet wyobrazić
sobie, jak mogło wyglądać takie życie. Z
dala od innych ludzi, od kultury i sztuki.
Nie dziwi mnie więc jego decyzja o ujawnieniu się. Wspominał, jak relacjonuje pani
Przygięda, że nie mógł już psychicznie wytrzymać życia w ciągłym napięciu i strachu.
W końcu postanowił skorzystać z amnestii
ogłoszonej przez władze komunistyczne 15
kwietnia 1956 r. Nadzieje na spokojne życie nie spełniły się. „Młot” szybko trafił do
katowni UB, gdzie poddany okrutnemu
śledztwu, a potem w więzieniu stracił zdrowie.
W KALISZU POMORSKIM
Po wyjściu na wolność Kazimierz Przybysławski na początku lat 60. XX wieku
przybył do Kalisza Pomorskiego, żeby rozpocząć nowe życie. Pracę w kaliskiej szko-
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le podstawowej i liceum zaczął jako nauczyciel języka polskiego. Po pewnym czasie, w połowie lat 60. został także
wicedyrektorem tej placówki. Właśnie tam
poznał, wspomnianą wcześniej, panią Annę Przygiędę. Niestety ze względu na dużą
różnicę wieku, która ich dzieliła, Pan Przybysławski miał prawie 60 lat, podczas gdy
pani Przygięda nieco ponad 20, nie znali się
zbyt dobrze. Mimo tego pani Anna okazała
się przydatnym źródłem informacji o, jak
sama twierdzi, skrytym „Młocie”. Chociaż
nie mówił o sobie wiele, był człowiekiem
powszechnie lubianym. Pan Alojzy Ludwiczak, sąsiad naszego bohatera, także potwierdza
informacje
o
skrytości
Przybysławskiego. Jak twierdzi, wszelkie
próby wydobycia z niego jakichkolwiek informacji na temat przeszłości „Młota” kończyły się niepowodzeniem.
Kazimierz Przybysławski nie miał żony,
dzieci, ani żadnej rodziny zamieszkałej w
Kaliszu Pomorskim. Poświęcił swoje życie
dla niepodległej, demokratycznej Polski.
Niestety jej nie doczekał. Zmarł przedwcześnie na gruźlicę 24 maja 1976 roku, co było wynikiem przeżyć z lat 50. Został
pochowany na cmentarzu komunalnym w

Kaliszu Pomorskim. Pozostał we wdzięcznej pamięci uczniów i nauczycieli. Jednak
nie można było mówić o jego przeszłości, a
z upływem czasu zmniejszała się liczba
znających go mieszkańców miasta.
KALISKI ŻOŁNIERZ WYKLĘTY
W 2012 r. nagrobek Kazimierza Przybysławskiego znalazł się na liście grobów
przeznaczonych do likwidacji z powodu
nieopłaconego podatku za miejsce na
cmentarzu.
Czy bohater, który walczył o wolną Polskę, który narażał swoje zdrowie i życie dla
ojczyzny zasługuje na takie zapomnienie?
Z taką wizją nie chcieli pogodzić się mieszkańcy Kalisza Pomorskiego. Byli i obecni
nauczyciele, młodzież przy wsparciu Rady
Miasta, z panią Anną Przygiędą na czele,
wspólnymi siłami postanowili jeszcze raz
uczcić bohatera. Stary, zniszczony pomnik
na grobie Kazimierza Przybysławskiego nie
posiadał żadnych informacji o tym kim był
i czym zasłużył się dla Polski „Młot”. Ludzie
dobrej woli postanowili to zmienić. Wspólnymi siłami ufundowali piękny pomnik, z
widniejącym napisem „ŻOŁNIERZ WYKLĘTY Śp. ppor. AK ps. „Młot” Kazimierz Przy83

bysławski”. Uroczyste poświęcenie pomnika odbyło się w dniu 11.11.2012 r. w Święto Niepodległości.

Historyczny kalejdoskop znad
brzegów jeziora Drawsko (cz. 5)
Dziś rzadko sobie uświadamiamy,
że nad jeziorem Drawsko rozegrały
się ważne wydarzenia związane z potopem szwedzkim – pisze regionalista z Czaplinka Zbigniew Januszaniec
w ostatniej części „kalejdoskopu”.
Czaplinek był pierwszym polskim
miastem opanowanym przez wojska
szwedzkie.
Strategiczne położenie starostwa drahimskiego sprawiło, że w 1655 roku, podczas
najazdu szwedzkiego na Polskę, ziemie starostwa jako pierwsze zostały opanowane
przez najeźdźcę atakującego z terytorium
sprzymierzonej ze Szwecją Brandenburgii.
21 lipca 1655 roku maszerujące od strony
Złocieńca wojska szwedzkie przekroczyły
ówczesną granicę polsko-brandenburską
koło wsi Siemczyno i ruszyły w kierunku
Czaplinka, drogą biegnącą wzdłuż brzegu
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jeziora Drawsko. Czaplinek był pierwszym
polskim miastem opanowanym przez wojska szwedzkie, a zamek w Drahimiu (w Starym Drawsku) był pierwszą polską
warownią, która znalazła się w rękach
Szwedów. W 1658 roku, gdy wojska polskie pod dowództwem Stefana Czarnieckiego wyruszyły do Danii, by kontynuować
tam walkę ze Szwedami, na czas trwania tej
wyprawy, w Czaplinku pozostawiono wojskowe tabory, o czym pisze w swych „Pamiętnikach” Jan Chryzostom Pasek.
W roku 1657, na mocy traktatów w Welawie i w Bydgoszczy, król Jan Kazimierz

Ruiny

potop szwedzki
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zobowiązał się do zapłacenia stronie brandenburskiej za werbunki w trakcie trwającej wojny ze Szwecją kwoty 120 tysięcy
talarów reńskich z zastrzeżeniem, że jeśli w
ciągu trzech lat Polska tej kwoty nie spłaci,
Brandenburgia przejmie w posiadanie starostwo drahimskie. Tak też się stało. W
1668 roku elektor brandenburski objął w

posiadanie ziemie starostwa i obsadził swą
załogą zamek w Drahimiu. Jednak nie
wszystkie polskie ziemie położone nad jeziorem Drawsko przeszły wówczas w ręce
Brandenburgii. Sąsiadujące z jeziorem
Drawsko posiadłości rodu Golców ze wsiami Siemczyno, Piaseczno, Rzepowo i Warniłęg pozostały przy Polsce. Posiadłości te
ruiny

były polską enklawą aż do I rozbioru Polski, czyli do 1772 roku.
Dzisiejsza szosa nr 20 na odcinku Siemczyno – Czaplinek biegnie wzdłuż brzegu
jeziora Drawsko trasą, którą już od kilku
stuleci wiódł ważny szlak komunikacyjny o
kierunku wschód – zachód. Tą trasą w XVII
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wieku maszerowały wkraczające do Polski
wojska szwedzkie, w 1758 roku podczas
wojny siedmioletniej ze wschodu maszerowały tą trasą walczące z Prusami wojska rosyjskie pod dowództwem gen. Demiku. W
1807 i w 1812 roku szły tędy z zachodu
wojska napoleońskie. Tą samą drogą wracały później grupy francuskich żołnierzy po
nieudanej wyprawie na Moskwę. Drogą tą
prowadziła uruchomiona po I rozbiorze

Polski trasa pocztowa łącząca Stargard ze
Szczecinkiem. Jeździły nią konne dyliżanse. W Czaplinku przy ul. Złocienieckiej istniała stacja pocztowa ze stajniami dającymi
możliwość wymiany koni. Pocztowa stacja
konna istniała także w Siemczynie. Pocztowe dyliżanse jeździły tą trasą aż do czasu,
gdy zostały wyparte przez kolej.
Zbigniew Januszaniec
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Anomalia Drawy
Przepływająca między innymi przez
jeziora Drawsko i Lubie rzeka Drawa
posiada zaskakującą właściwość: płynie w odwrotnym kierunku niż inne –
z północy na południe.
Drawa bierze swój początek w okolicy
Połczyna Zdroju i uchodzi do Noteci, która
jest położona dużo dalej na południe. Łączna długość rzeki to aż 186 km.
Jak płyną rzeki? Zgodnie z różnicami w
ukształtowaniu terenu. Woda płynie w dół.
Wszystkie wody z terenu Polski spływają do
Morza Bałtyckiego, choć istnieją niewielkie
obszary w Sudetach i Karpatach, z których
rzeki spływają do Morza Północnego (rzeką
Łabą) i Morza Czarnego (Dunajem i Dniestrem).
Rzeki płyną od swych źródeł do ujścia,
czyli do większego zbiornika wodnego, do
którego wlewają niesioną przez setki kilometrów wodę. Naturalny spadek terenu wymusza kierunek płynięcia rzeki.
Drawa, dzięki temu że posiada spory
spadek oraz przepływ, uznawana jest miejscami za rzekę górską i momentami bywa
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bardzo trudną przeprawą. Warto też wspomnieć, że na rzece znajduje się Szlak Kajakowy im. Ks. Kard. Karola Wojtyły, który
kilkakrotnie uczestniczył w spływach Drawą.
Powiat drawski organizuje nietypowe formy spędzania czasu na rzece – Mistrzostwa
w chodzeniu po Drawie. Szczegóły zawsze
podawane są na stronie internetowej powiatu drawskiego.
http://www.powiatdrawski.pl/aktualnosci/im pre zy -w -po wie cie/mi strzo stwa -w -chodzeniu-po-drawie-2017.html?ng=Wysz
ukane
Spływy Drawą proponuje m.in. czaplineckie Biuro Turystyczne „Mrówka”:
http://www.mrowka.pl/drawa.html

rzyszenia Historycznego „Lubusz”, Lubuskiego Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej, Tempelburg Stowarzyszenia
Historyczno-Kulturalnego oraz Grupy Eksploracyjnej Miesięcznika „Odkrywca” (Patrona
Medialnego
Akcji
„Jezioro
Tajemnic”).
Według informacji, które otrzymali miłośnicy historii, w jednym z jezior wojewódz-

Sprawdzili jezioro w lubuskim
Niedawno ekipa nurków związanych z Akcją „Jezioro Tajemnic”
badała sygnał dotyczący zatopionego samolotu.
Była to wspólna akcja połączonych sił:
Ekipy Jeziora Tajemnic, Lubuskiego Stowa87

twa lubuskiego miał spoczywać wrak niemieckiego samolotu wojskowego typu Junkers. Samolot miał wylecieć pod koniec
wojny z FestungBreslau – oblężonego Wrocławia, w kierunku Niemiec. Oto krótka relacja z poszukiwań:
– Ruszyliśmy na wodę w sobotę o 10:00
rano – opisuje przebieg zdarzeń Dariusz de
Lorm. – Skanowanie trwało, z przerwą na
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obiad, do godz. 19:00. Sobotnie prace nie
dały oczekiwanego efektu, czyli samolotu
we wskazanych miejscach nie potwierdziliśmy ani sonarem, ani płetwonurkami. W
niedzielę ruszyliśmy ponownie na wodę o
godz. 10:00. Tym razem przeskanowaliśmy
całe jezioro. Sonar nie pokazał zarysu całej
maszyny. Nie pokazał również żadnych
części, które mogły świadczyć o rozbiciu
się w tym miejscu samolotu. Czy w tym je-

ziorze był faktycznie zatopiony samolot?
Czy to kolejny mit? Mamy jeszcze dwa
miejsca, które muszą sprawdzić nurkowie.
Jeśli płetwonurkowie potwierdzą, że na
dnie znajdują się fragmenty samolotu, może to potwierdzić historię opowiadaną
przez miejscowych o jego wydobyciu przez
jakąś ekipę 10 lat temu.
Czekamy na kolejne relacje. Powodzenia!

Misja „Majówka”
Eksploratorzy związani z Akcją
„Jezioro Tajemnic” dowiedli właśnie,
że region Pojezierza Drawskiego to
idealne – choć jeszcze nie do końca odkryte – miejsce dla turystyki historycznej i świetna baza wypadowa
do zwiedzania Pomorza Zachodniego.
Relacja z IV Akcji „Jezioro Tajemnic”
27.04 - 06.05.2018 roku.
Dariusz de Lorm: Akcja rozpoczęła się w
piątek 27 kwietnia i miała trwać do 30
kwietnia. Ludziom tak się spodobało, że postanowili przedłużyć pobyt w Czaplinku aż
do 6 maja. Tak więc weekendowa IV Akacja „Jeziora Tajemnic” przerodziła się w VII
Zlot Poszukiwaczy Skarbów „Jezioro Tajemnic – Kocioł Świdwiński” i trwała 10
dni.
W akcji wzięło udział ponad 60 osób, ale
gdyby doliczyć harcerzy i młodzież przybyłą z zagranicy w sobotę 5 maja, to w akcji
udział wzięło ponad 100 osób (młodzież
przybyła z Turcji, Grecji i... ?). Ekipa podzieliła się na dwie grupy. Pierwsza grupa
zwiedzała podwodny świat jeziora Draw-
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sko, druga ruszyła „Szlakiem Zamków, Pałaców i Majątków Ziemskich Powiatu
Drawskiego”. Zwiedzanie rozpoczęliśmy
od Zamku Drahim w Starym Drawsku, potem ruszyliśmy do Pałaców w Siemczynie,
Miłkowie, Broczynie, Bobrowie, Wąsoszu,
Trzcińcu, Cianowie oraz Zajezierzu. Odwiedzenie tych majątków zajęło nam dwa
dni, sobotę i niedzielę.

Poniedziałek „przeznaczyliśmy” na
zwiedzanie Zamku w Świdwinie i odwiedzenie miejsca, gdzie rozpoczęły się Zloty
Poszukiwaczy Skarbów „Kocioł Świdwiński”, czyli Pałacu w Słonowicach. Wtorek
był dniem Wałcza i Bornego Sulinowa. W
tym dniu udało nam się zwiedzić:
Skansen Bojowy 1 Armii Wojska Polskiego w Zdbicach,

posowiecką atomową bazę rakietową,
poniemieckie i posowieckie miasto garnizonowe w Kłominie,
oflag i stalag,
jaz na Piławie,
poniemieckie i posowieckie miasto garnizonowe w Bornym Sulinowie.
Środę zarezerwowaliśmy dla Koszalina,
gdzie postanowiliśmy zwiedzić muzeum.
89
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Większość z nas nigdy tam nie była, a do
tego muzeum były przekazywane w poprzednich latach wszystkie zabytki znalezione podczas Akcji JT (Muzeum w
Koszalinie jest Patronem Akcji).
Na miejscu przywitał nas Andrzej Kasprzak, który oprowadził nas po muzeum,
opowiadając o zabytkach i planach na
przyszłość.
Czwartek był dniem odpoczynku i przekwaterowania. Część ekipy nocleg znalazła

w Pałacu w Siemczynie, pozostali zakwaterowali się ośrodku harcerskim na półwyspie
Uraz, gdzie wszyscy spotkaliśmy się wieczorem przy ognisku. Wspominaliśmy poprzednie dni i snuliśmy plany na kolejny
weekend.
Piątek to dzień, w którym uczestnicy
zwiedzali na własną rękę. Część osób udała się nad morze do Kołobrzegu, kilka osób
pojechało poznać Szczecin. Osoby, które
zostały ruszyły samochodami terenowymi

wokół jeziora Drawsko, aby podziwiać dziką przyrodę. Oczywiście podsumowanie
dnia, jak przystało na Akcję i Zlot, odbyło
się przy ognisku.
Sobota, na prośbę Komendanta Hufca
Sławomira Kolasińskiego, przeznaczona została na spotkanie z młodzieżą przybyłą z
90
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zagranicy. Członkowie SHK „Tempelburg”
mieli za zadanie zapoznać dzieciaki z Akcją „Jezioro Tajemnic”, pokazać jak prowadzi się poszukiwania z wykrywaczem.
Marek Tomaszewski (właściciel Muzeum
Broni w Poroście) zaprezentował swą kolekcję muzealną i opowiedział o historii

ziem wokół jeziora Drawsko. Prezentacja i
opowiadania trwały do późnych godzin
wieczornych.
Nadszedł dzień, w którym musieliśmy się
powoli żegnać. Niedziela przyszła tak szybko… Nikt nie chciał wracać do domu. Ale
cóż, wszystko co miłe, przyjemne i piękne,
szybko się kończy. Pożegnawszy się, rozjechaliśmy się do domów. Ale wspomnienia
zostaną!
W Misji uczestniczyli m.in.: Jerzy Kuc,
Robert Patrzyński, Zbigniew Sapikowski,
Piotr Janicki, Alina Cywka, Artur Cywka,
Aleksandra de Lorm, Wiesław Piotrowski,
Dariusz de Lorm, Monika Kapczuk, Mariusz
Kapczuk, Leszek Krywiak, Małgorzata Krywiak, Grzegorz Olechnowicz, Robert Bieńko, Zbigniew Jędrzejewski, Honorata
Matuszewska, Marek Tomaszewski, Bartosz
Dzrzewiecki, Andrzej Sikorski, Izabela Majka, Ariel Majka, Sławomir Kolasiński, Paweł
Nowakowski, Andrzej Kurpiel, Dorota Kurpiel, Mariusz Masłowski, Małgorzata Sikorska, Robert Sikorski, Sławomir Skonieczny,
Michał Rymarek, Jacek Nowakowski, Jarosław Karolczyk, Małgorzata Sikorska, Robert Sikorski, Andrzej Koska, Anna de Lorm,
91
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Ewa Mucha, Jakub Gumułka, Sławomir Kraska, Jarosław Jarzembowski, Marta Jarzembowska, Dariusz Szczepański, Kamil
Gocha, Norbert Piątkowski, Krystian Piątkowski, Andrzej Sikorski, Bruno Krywiak,
Joanna Garbaciak, Robert Garbaciak, Paweł
Ziętarski, Wioleta Kędzierska, Kazimierz
Kulejewski, Szymon Nowakowski, Agnieszka Nowakowska, Borys Karolczuk, Marzena
Wielowiejska, Przemysław Glanc, Daniel
de Lorm, Agnieszka Cieślewicz i Julita Cieślewicz.

Nikt już nie pamięta, skąd wzięła się w
Drawsku Pomorskim charakterystyczna
rzeźba. Wielu dziś nie wie, że w ogóle istniała. Wykonany najprawdopodobniej z
piaskowca zameczek stał w okolicy dzisiejszego urzędu skarbowego, gdzie pojawił się
prawdopodobnie w końcu lat pięćdziesiątych lub na początku sześćdziesiątych. W
latach osiemdziesiątych przeniesiono go w
pobliże biblioteki miejskiej. Później zniknął
na parę ładnych dekad.

Zamek znikąd
Zaginiona przez lata rzeźba z
Drawska Pomorskiego – odnaleziona. Pytania pozostały.
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Po dłuższych zabiegach zamek się odnalazł. Jest obecnie w rękach Wiesława Piotrowskiego, regionalisty i Ambasadora
„Jeziora Tajemnic”. Aktualnie rzeźba poddawana jest konserwacji z zamiarem ponownego wyeksponowania.
Pan Wiesław chciałby odtworzyć historię tego ciekawego obiektu:
–Tak naprawdę to nie wiemy nawet, kto
był twórcą rzeźby. Do czego nawiązywał?
Może do jakiegoś obiektu, który istniał w re-
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gionie? Tego nie wie nikt – podkreśla W.
Piotrowski.
A może jednak czegoś dowiemy się od
Czytelników? Prosimy o wszelkie sygnały w
tej sprawie.
Kontakt: http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/

Po przygodę na pierwszy
obóz z Jeziorem Tajemnic
Pojawiły się nowe produkty turystyczne inspirowane Akcją „Jezioro
Tajemnic”. To obozy turystyczne dla
dzieci w różnym wieku. Polecamy!
Obozy zostały przygotowane przez
szczecińską firmę Kids & Active, przy
współpracy z Dziewczyną Jeziora Tajemnic
2018 Natalią Wojtaszyk, również pracownicą tej firmy i rodowitą mieszkanką Czaplinka.
Pierwsza propozycja to obóz fabularny
„Tajemnice Jeziora” w Dąbkowicach, przeznaczony dla dzieci w wieku od 9 do 14 lat.
Drugą, szczególnie przez nas polecaną
opcją, jest „Mój Pierwszy Obóz nad Jeziorem Tajemnic”. Odbędzie się w Czaplinku,
93

oczywiście nad jeziorem Drawsko. Do
udziału zaproszone są dzieci w przedziale
wiekowym 6-9 lat. Na tych obozach z pewnością można będzie spotkać panią Natalię
i posłuchać opowieści o Akcji „Jezioro Tajemnic”.
Natalia Wojtaszyk to Dziewczyna Jeziora Tajemnic 2018. Wychowana nad jezio-
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rem Drawsko studentka Uniwersytetu
Szczecińskiego. Uczy pływać, umie nurkować, świetnie zna teren i ma szerokie kontakty w branży wodniackiej. Jako
Dziewczyna Akcji zastąpiła Honoratę Matuszewską (2017) i Aleksandrę Kraskę
(2016).
Kids & Active to młodzieżowe biuro turystyczne. Unika schematów i powielania

planów turystycznych, które nie są w stanie
zaskoczyć niczym ciekawym. Dla ekipy firmy pobyt na obozie letnim oznacza czas
pełen niezwykłych emocji, nowych możliwości, poznawanie historii danego miejsca
i jego nawet najdziwniejszych sekretów. Jako biuro podróży organizują obozy i kolonie zarówno w miastach, jak i w okolicach
przyrody. Nie są im obce jeziora, góry, mo-

rza, przez co wiedzą, jak dzieci najchętniej
spędzają czas wolny, tak by się przede
wszystkim nie nudzić. Firma stale pracuje
nad przygotowywaniem nowych propozycji – takich, które sprostałyby oczekiwaniom różnych typów osobowości.
Polecamy!
Strona internetowa Kids & Active:
http://kidsandactive.pl/

Zdobyty zamek i opuszczony
kościół (cz. 1)
Wędrująca wieś, stary grobowiec i
legendy
znad
jeziora
Drawsko.
Przedstawiamy pierwszą część tekstu
autorstwa Jarosława Leszczełowskiego.
Na północ od Piaseczna leży obszar, który kryje wiele zagadek przeszłości. Piesza
wyprawa w tym kierunku może przynieść
zapalonemu turyście wiele interesujących
wrażeń. Wspaniałe łąki, wzgórza i majestatyczne jezioro Drawsko widoczne z każdego wzniesienia. Znajdują się tam trzy
obiekty, pochodzące z różnych okresów
dziejów tych okolic. Dzielą je setki lat, dla94

Nuras.info 4- 5/2018
tego nasza wycieczka będzie jednocześnie
wyprawą w czwarty wymiar. Wybrałem się
w te okolice w czasie jednego z pięknych
listopadowych wieczorów w 2011 roku. Już
na początku mojej wycieczki słońce chyliło się ku zachodowi i z każdą minutą robiło się coraz ciemniej. Było zimno i
bezchmurnie, a wspaniała przejrzystość powietrza dodawała uroku całej okolicy. Na

zachodzie cały horyzont ozdobiony był gamą różnych odcieni czerwieni przechodzących w fiolet i w końcu w nocny granat.
Natomiast całą wschodnią stronę zajmowało widoczne w oddali jezioro Drawsko, którego brzegi porastał wąski pas drzew.
Pogłębiający się półmrok czynił okolicę
bardziej tajemniczą, a w pewnej chwili nad
jeziorem pojawiła się wielka tarcza księży-

Piaseczno, dawniej Blumenwerder, położone jest nad północnym brzegiem jeziora Piasecznik Wielki.
fot. J. Leszczełowski
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ca, którego światło odbijało się od spokojnej tafli wody jeziora. Między brzegiem a
widoczną w oddali Syrenią Wyspą utworzył
się szeroki srebrny szlak. Chyba właśnie w
takich chwilach w ludzkiej wyobraźni powstawały legendy o wiedźmach, zaginionych dzwonach 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 kościółek w Piasecznie, który został poświęcony
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przez pastora z Siemczyna Johanna Gruetzmachera. Trudno powiedzieć jak wyglądała ta pierwsza świątynia. Nie była to solidna
budowla, gdyż już po pięćdziesięciu latach
wniesiono w tym samym miejscu nowy ryglowy kościół. Co ciekawe, osada Piaseczno nie leżała wtedy w miejscu, w którym
odnajdziemy ją dzisiaj, czyli nad północnym brzegiem jeziora Piasecznik Wielki,

lecz kilkaset metrów dalej na północ. W
ciągu wieków Piaseczno odbyło więc swoistą wędrówkę w kierunku jeziora.
Piaseczno, podobnie jak sąsiednie Rzepowo, zostało sprzedane przez Goltzów
królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi III. Kilka lat później w 1793 r. wieś odkupił ówczesny właściciel Siemczyna, tajny
radca Henryk August von Arnim. Jednak do

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
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bardzo ważnych przemian w tej osadzie
doszło w 1812 r., kiedy wieś kupił Johann
Gottfried Gruetzmacher [V]. Był to potomek
pastora Johanna Gruetzmachera, który w
szesnastym wieku poświęcił kościół w Piasecznie. Zanim stał się właścicielem ziemskim w Piasecznie, Gruetzmacher mieszkał
w Świerczynie, gdzie posiadał gospodarstwo i tytuł wolnego sołtysa lennego (Freischulze). Zbudował on majątek ziemski i
nową osadę na południe od ówczesnej wsi
nad brzegiem jeziora Wielki Piasecznik.
Wkrótce stara osada wokół dawnego kościółka zaczęła się wyludniać. Według Fritza Bahra [I] mieszkańcy starego Piaseczna
nie osiedlili się w nowej wsi, lecz przenosili się raczej do Rzepowa i Siemczyna. Przy
majątku ziemskim powstało więc zupełnie
nowe Piaseczno, którego mieszkańcy korzystali jedynie z cmentarzyka położonego
na dziedzińcu starego kościółka. Chłopskie
chałupy w dawnej wsi rozebrano a obejścia
przeznaczono na pola uprawne. Przez długie lata miejscowi rolnicy natrafiali podczas
orki na resztki dawnych gospodarstw. W
nowym miejscu energiczny Johann Gottfried Gruetzmachaer zbudował szkołę i w
1819 r. kościół (według innych źródeł w
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1820 r.). Te poważne inwestycje zrealizował z własnych środków, pomimo kryzysu
ekonomicznego, który ogarniał pruskie państwo.
Uzbrojeni w podstawową wiedzę o historii wsi wyruszymy teraz na wyprawę w
poszukiwaniu historycznych pamiątek, ale
tym razem nie do obecnej wsi, ale do miejsca jej pierwotnego położenia i dalej nad
Drawę, która wpada do Zatoki Rzepowskiej. Po minięciu obecnego kościółka i bu-

dynku spichlerza ruszymy na drogę polną,
która wiedzie z Piaseczna prosto na północ.
Po kilkuset metrach, po lewej stronie, dostrzeżemy zadrzewiony wzgórek. To właśnie tam wznosił się niegdyś stary kościół,
a wokół rozmieszczona była stara osada.
Do tego miejsca można trafić idąc miedzami między polami uprawnymi.
Jak już wspomniałem, po likwidacji starej
osady w tym miejscu znajdował niewielki
cmentarzyk. 80 lat temu odwiedził go i opi-

Kościelne wzgórze. Listopad 2011 r.

fot. J. Leszczełowski
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Otoczone barwinkiem resztki nagrobka Johanna
Gottfrieda Gruetzmachera.
fot. J. Leszczełowski

sał pastor Fritz Bahr, który odnalazł tam wyraźne fundamenty starej świątyni zbudowane z polnych kamieni. Założyciel nowej wsi
Johann Gottfried Gruetzmacher zmarł 1825
r. i został pochowany właśnie w tym miejscu. W księdze siemczyńskiej parafii znajdował się pod tą datą następujący zapis:
„Johann Gottfried Gruetzmacher, patron kościoła i właściciel ziemski w Blumenwerder,
zmarł 20 maja na gorączkę nerwową w
wieku 55 lat. Błodzy są zmarli, którzy umierają w Bogu. Odpoczywają od swej pracy,
lecz ich dzieła pozostaną po nich” [II].
W latach trzydziestych XX w. pastor Fritz
Bahr odszukał na starym cmentarzu nagrobek Gruetzmachera. Nad mogiłą stał żeliwny krzyż z napisem:
„Johann Gottfried Gruetzmacher, geboren den 10. Juni 1770 gestorben den 20.
Mai 1825”.
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Minęło 80 lat, czy dziś możliwe jest odnalezienie śladów starego kościółka? Tak.
W zasadzie niewiele się zmieniło. Dziedziniec kościelny otoczony jest dość dobrze
zachowanym kamiennym ogrodzeniem.
Cały teren cmentarzyka porośnięty jest barwinkiem. Ku mojemu zaskoczeniu, odnalazłem też bez trudu kamienne fundamenty
dawnego kościółka. Nie ma już niestety żeliwnego krzyża, który pewnie padł ofiarą
złomiarzy, lecz widoczne jest jeszcze miejsce pochówku dawnego właściciela Piaseczna.
cdn.

Skarby w Starostwie

Starosta Drawski Stanisław Kuczyński oraz geodeta Tomasz Lezler przeglądają stare mapy znad jeziora
Drawsko (okolice Piaseczna)

wane i opatrzone kaligraficznym pismem
mapy. Od razu widać, że ich sporządzenie

Okazuje się, że nie trzeba daleko
szukać, by znaleźć historyczne skarby dotyczące naszego regionu.
Mapy o rodowodzie sięgającym półtora
wieku znalazły się w piwnicach Starostwa
Powiatowego w Drawsku Pomorskim. Pod
budynkiem Wydziału Geodezji, Kartografii
i Katastru znajdują się obszerne archiwa. To
tam spoczywają bardzo stare, ręcznie ryso98

wymagało niezwykle wprawnej ręki oraz
drobiazgowych pomiarów w terenie.
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Z opowieści geodetów wynika, że wiele
z tego rodzaju map zostało po prostu zniszczonych w latach siedemdziesiątych XX w.
Te które przetrwały są nawet z 1862 roku.
Ich podziałka to 1:1500.
Co ciekawe, dokumenty są w bardzo dobrym stanie, a niektóre z nich miały być
używane w pracach geodezyjnych jeszcze
długie lata po wojnie…

Zdobyty zamek i opuszczony
kościół (cz. 2)
Intrygujący obiekt na starych mapach w okolicach Piaseczna. Zamek
pośród bagien nad jeziorem Drawsko,
szkielet i Templariusze. Przedstawiamy drugą część tekstu autorstwa Jarosława Leszczełowskiego.
W poszukiwaniu kolejnego obiektu powędrujemy teraz nieco dalej na północ, w
kierunku krótkiego odcinka Drawy, który łączy jeziora Drawsko i Rzepowskie. I tym razem cofniemy się w czasie o następne
trzysta lat, do początków XVI w., kiedy na
tym terenie powstawały pierwsze chrześcijańskie osady.
99
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Na mapach z okresu międzywojennego
można znaleźć intrygujący obiekt położony dwa kilometry na północ od wsi Piaseczno. Jest to niewielkie wzgórze leżące nad
brzegiem jeziora Drawsko. Wzgórze otoczone było ze wszystkich stron przez podmokłe tereny, a prowadziła do niego
jedynie wąska grobla. Na wspomnianych
mapach znajdziemy podpis: ruiny zamku
Arendsburg. Okazuje się jednak, że na
większości map miejsce to jest wskazywane

fałszywie, gdyż, jak stwierdził pastor Fritz
Bahr z Siemczyna, dawna twierdza znajdowała się w rzeczywistości kilkaset metrów
dalej na północny wschód na wzgórzu leżącym bezpośrednio na południowym
brzegu Drawy. Dziewiętnastowieczni
mieszkańcy Piaseczna nazywali to miejsce
„Arndsburgiem” i potrafili bezbłędnie doprowadzić tam badacza dawnych tajemnic
historii.
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Dziś nie jest łatwo dostać się do Arendsburga, gdyż otaczają go bagna. Miałem nieco szczęścia, gdyż jesienią 2011 roku długo
nie było jakichkolwiek opadów i pomimo
zapadającego zmroku odnalazłem dość
grząską ścieżkę, która doprowadziła mnie
do zamkowego wzgórza. Miejsce to miało
niewątpliwe walory obronne, otaczają je
bagna, które niegdyś były prawdopodobnie
znacznie bardziej niebezpieczne niż dziś,
a od północy u stóp wzgórza płynie nieco
leniwie Drawa. Żeby odnaleźć ślady dawnego drewniano-ceglanego zameczku trzeba byłoby usunąć wierzchnią warstwę
ziemi. Ślady po wykopach archeologicznych, wykonanych na początku XIX wieku,
widoczne są jeszcze dziś.
Brak dokumentów, które wprost mówiłyby o wzniesieniu zamku Arendsburg. Prawdopodobnie powstał w czasach, gdy na
tych ziemiach gospodarzyły zakony rycerskie najpierw templariuszy a następnie joannitów. Ci ostatni dysponowali czterema
zamkami: Tempelburg w Czaplinku (wzniesiony jeszcze przez templariuszy), Johannisburg w Machlinach, Arendsburg i Drahim.
Przetrwał tylko ten ostatni. Werner Lemke
[IV] wyrażał przypuszczenie, że nazwa
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zamku Arendsburg może oznaczać, że zbudował go zasadźca Drawska Pomorskiego
(1297) - Arndt von der Goltz. Hipotezę tę
wzmacnia lektura zapisów wspomnianego
już dokumentu z 1361 r. Na jego mocy
mistrz zakonu joannitów Herman von Werberge powierzał braciom Ludekinowi i
Georgowi von der Goltz wieś Piaseczno.
Bardzo istotną wskazówką jest fakt, że obaj
bracia byli synami wspomnianego Arndta.
Pogłębiona analiza przywileju z 1361 r. pozwala odkryć wzmianki powiązane z zameczkiem Arendsburg. Czytamy tam
między innymi, że przekazane zostało „reiciacula” zwane „DieWere”, które położone
jest nad rzeką nazywaną Drawe (Drawa)
między jeziorami Draviczyk (Drawsko) i Reepou (Rzepowo). Słowo „reiciacula” jest zupełnie niezrozumiałe, ale w dalszej części
tekstu mamy podpowiedź. „Reiciacula” nazywane jest „DieWere”, które to słowo wywodzi się niewątpliwie od „dieWehr”, czyli
„obrona”. Jeśli dodamy do tego bardzo precyzyjne określenie położenia tego obiektu,
uzyskamy przekonanie bliskie pewności, że
wzmianka dotyczyła małej twierdzy nad
Drawą, czyli Arendsburga.
Niejaki Karol Bauer, dziewiętnastowiecz-

ny badacz regionalnych dziejów z Czaplinka, opisał w bardzo wiarygodny sposób wykopaliska, jakie przeprowadzono na
wzgórzu zamkowym w 1820 r., i których
bezpośrednim świadkiem był znany nam
już właściciel majątku w Piasecznie Johannes Gottfried Gruetzmacher. Podczas prac
udało się odkryć fundamenty dawnego zameczku, znajdujące się na głębokości około 11 stóp. Twierdza była zbudowana na
planie kwadratu o boku 50 stóp. Fundamenty zrobiono z czerwonej cegły, kamieni i
gliny. Pokrywała je warstwa popiołu, co
świadczyło, że zameczek padł ofiarą pożaru. Wśród popiołów odnaleziono stalową

Walka o zamek według średniowiecznej ryciny
(DieWeltchronik)
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zbroję, w której znajdował się jeszcze
szkielet średniowiecznego rycerza. Obok
leżały też: para ostróg z zębatymi kółkami,
metalowa rękawica i stopiony częściowo
hełm. Ponadto wokół walały się liczne groty strzał. Jeden z nich tkwił zresztą bardzo
mocno w kręgosłupie szkieletu, co pozwala przypuszczać, że trafienie strzałą było
przyczyną śmierci rycerza. Dziewiętnastowieczni badacze przypuszczali, że zamek
został zdobyty i zniszczony od strony zachodniej, gdzie rozegrała się prawdopodobnie krwawa walka. Znaleziono tam aż 50
grotów strzał i liczne ludzkie kości, w tym
czaszkę z dość dobrze zachowanym uzębieniem [VI].
Na temat zniszczenia zamku można snuć
różne domysły. Ślady odkryte w 1820 roku
wskazują, że ostateczna walka rozegrała się
wtedy, gdy wojsko dość powszechnie używało łuków, co świadczyłoby, że starcie
musiało mieć miejsce wcześniej niż w XV
wieku. W 1378 r. doszło do ataku wojsk
księcia pomorskiego Swantibora na posiadłości joannitów. Ofiarą najazdu padły wtedy zameczki w Czaplinku (Tempelburg) i w
Machlinach (Johannisburg). Możliwe, że
Pomorzanie zaatakowali i zniszczyli rów-
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nież mały Arendsburg. Inna hipoteza opiera się na pewnych niejasnościach związanych z omawianym już dokumentem z
1361 r. Niektóre słowa są tam nieczytelne,
więc nie wszystko jest do końca jasne. Fritz
Bahr zauważył, że z tych nieco zagmatwanych sformułowań, można odczytać, iż zamek w Arendsburgu był zrujnowany już w
1361 r. i wymagał odbudowy „w dogodniejszym czasie”. Jak było naprawdę? Tego
nie dowiemy się chyba już nigdy.
Zamek na mokradłach, którego już nie
ma. Przeklęty miecz i zloty czarownic w
okolicy Piaseczna, w pobliżu jeziora Drawsko. Przedstawiamy drugą część tekstu autorstwa Jarosława Leszczełowskiego.
Chyba nikogo nie zdziwi fakt, że wokół
tak tajemniczego miejsca krążyły miejscowe legendy. Dość intrygujące zdarzenie
miało miejsce w latach trzydziestych XIX
w., kiedy wzgórze należało do jednego z
miejscowych chłopów: otoczone było w
okresie międzywojennym podmokłymi łąkami. W kierunku wzgórza miał wtedy prowadzić tylko pojedynczy nasyp, na końcu
którego leżała kupa kamieni polnych nazywana przez miejscowych chłopów „Więzieniem” [VIII].

Miejsce, w którym wznosił się niegdyś zamek Arendsburg.

Inną ciekawą informacją jest fakt, że
miejscowi nazywali to wzgórze również
Blocksbergiem, co czyniło to miejscem legendarnych zlotów czarownic. Opowiedzmy teraz legendę związaną z tą nazwą:
PRZEKLĘTY MIECZ Z ZAMKU ARENDSBURG
Pewien chłop z Piaseczna postanowił
wykorzystać teren wzgórza nazywanego
102

fot. K. Połeć

„Arndsburg” do uprawy ziemniaków. Zabrał się do orania ziemi, gdy nagle pług
uderzył o jakiś metalowy przedmiot. Rolnik
wstrzymał woły i sięgnął po zagadkowe
znalezisko. Ku swemu zdumieniu wyciągnął z ziemi wspaniały średniowieczny
miecz. Nikt dziś nie wie, co się wydarzyło
chwilę później. W każdym razie przerażony chłop szybko zakopał miecz z powrotem
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w ziemi i powrócił do swej chałupy. Nikomu nic nie powiedział o zdarzeniu i nigdy
więcej nie próbował uprawiać ziemi na
miejscu starego zamku. Dopiero na łożu
śmierci opowiedział o przeklętym mieczu
swoim dzieciom, ostrzegając je przed zbliżaniem się do starego Arendsburga.

Wiedźmy lecą na Blocksberg

Powyższa historia została przytoczona
jako autentyczne wydarzenie w sprawozdaniu Karola Bauera z 1830 r [VII]. Kontynuując podróż w piątym wymiarze, wymiarze
ludzkiej wyobraźni posłuchamy innej legendy, zaczerpniętej ze zbiorku Doktora
Heinricha Roggego, który opisuje wzgórze
Arndsburga.
CZAROWNICE Z ARNDSBURGA
W Noc Walpurgii (30 kwietnia) nocny wartownik ze wsi
Piaseczno dojrzał trzy czarownice, które dosiadając przetaki
leciały z Arndsburga/Blocksbergu w kierunku wsi. Wartownik rzucił kijem w kierunku
jednej jędzy tak zręcznie, że
trafił przetak wywracając go w
odwrotną stronę. Przetak nie
mógł lecieć w takim stanie i
czarownica runęła na ziemię.
Nie mogła się poruszyć, gdyż
przydusił ją przetak.
Dwie jej koleżanki, nie oglądając się za sobą, oddaliły się
szybko. Trafiona wiedźma zaczęła prosić strażnika, żeby ją
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wypuścił, gdyż jak twierdziła, w ciągu godziny musi powrócić do Arndsburga. Wartownik kopnął przetak wywracając go z
powrotem w pierwotne położenie, co umożliwiło odlot czarownicy. Wiedźma zawołała wesoło „Hop, hop na Blocksberg!”.
Kiedy mężczyzna obejrzał swój but, zobaczył, że jest całkiem rozerwany i nie ma
obcasa. Takie to było wiedźmie „podziękowanie”.
To nie wszystkie tajemnice związane z
intrygującym obszarem na północ od Piaseczna. Artykuł jest i tak przydługi, więc
tym razem nie opowiem o odnajdowanych
tu cmentarzyskach, o starożytnym ludzkim
siedlisku, które niektórzy badacze uważali
za miejsce składania ofiar z ludzi. Opowiem o tym innym razem.
– I F. Bahr, Auf dem alten Kirchenhuegel
bei Blumenwerder, Unser Pommerland, zeszyt 5, Szczecin, 1932, s. 170-171.
– II Tamże.
– III F. Bahr, Auf dem alten Kirchenhuegel
bei Blumenwerder, Unser Pommerland, zeszyt 5, Szczecin, 1932, s. 170-171.
– IV W. Lemke, Zur Siedlugsgeschichte des
Landes Tempelburg. Unser Pommernland,
zeszyt 5. s. 138.
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– V 4. Jahresbericht der Gesellschaft fuer
pommersche Geschichte und Alterstumurkunde, 1830, s. 31-33.
– VI Tamże.
– VII Tamże.
– VIII H. Rogge, Der Sagenkranz von Neustettin, Neustettin 1922, s. 114-115

Jezioro Tajemnic
na „wykopkach”
Ekipa Jeziora Tajemnic nie ustaje
w poszukiwaniach i rozszyfrowywaniu
historycznych zagadek. Ponownie zawitali w lubuskie.
Na działce w Górzycy ma stanąć dom.
Jednak archeolodzy z Muzeum Twierdzy

Kostrzyn odkryli w tym miejscu wiele niespodzianek, między innymi fragment średniowiecznej zasypanej fosy.
W badaniach uczestniczą też przedstawiciele Akcji Jezioro Tajemnic oraz członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Kultu104

ralnego „Tempelburg” – Andrzej Kurpiel,
Dorota Kurpiel, Dariusz de Lorm i Anna de
Lorm.
Odkryta średniowieczna fosa prawdopodobnie otaczała siedzibę biskupów lubuskich, która znajdowała się w tym rejonie.
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stwa krzyżackiego, a także ślady dużo
wcześniejszej bytności człowieka, w tym
pozostałości kultury łużyckiej z epoki żelaza (około 2,5 tys. lat przed naszą erą).

Sekret powiększenia
O krok bliżej zagadki „U- Boota”.
Stary niemiecki album ze zdjęciami
prowadzi nas do sekretów jeziora
Drawsko (gm. Czaplinek). To na jego dnie ma spoczywać „Wunderwaffe”.
Na album z niespotykanymi dotąd zdjęciami z dawnego Tempelburga natrafił na
internetowej aukcji Dariusz de Lorm (Akcja
Jezioro Tajemnic, Stowarzyszenie Tempelburg). Sprzedawcą okazał się – zastrzegający anonimowość – potomek osoby, która
kierowała pracą organizacji RAD w tym
mieście (Służba Pracy Rzeszy, w trakcie II
wojny światowej pomagała Wehrmachtowi). Pan Dariusz ustalił też, że wszystkie
rzeczy RAD-u miały zostać wrzucone do jeziora podczas ewakuacji przed zbliżającym
się frontem.

Wiąże się z nią sporo sekretów. Hierarchowie kościelni byli tam od 1276 do 1325 roku. Później mieszkańcy pobliskiego
Frankfurtu nad Odrą zniszczyli ich siedzibę.
Archeologowie znaleźli także monety z
Pomorza, Brandenburgii, Saksonii czy pań105
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Powiększenie

Budynek RADu w Czaplinku- front- obecnie warsztaty szkolne
Zdjęcie z tajemniczym obiektem - po renowacji zmniejszone

W zakupionym albumie znalazły się unikalne, nigdzie dotąd niedostępne zdjęcia
Tempelburga z okresu wojennego. Większość z nich dotyczy działalności militarnej.
Na fotografiach jest też siedziba dawnego
RAD-u, który zlokalizowany był w budynku
dzisiejszych warsztatów przy ulicy Wałeckiej. Widać nawet bruk uliczny, który jest
tam i dziś. Zdjęcia sukcesywnie publikuje

na swoim profilu fb Stowarzyszenie Historyczno - Kulturalne Tempelburg.
Uwagę odkrywców z „Tempelburga”
przykuło jednak zdjęcie jeziora Drawsko.
Widać na nim jakiś ciemny obiekt. Nie
przypomina on tradycyjnej łodzi, lecz jeden
z poszukiwanych miniaturowych okrętów
podwodnych. Według czaplineckiej legendy miejskiej, na dnie jeziora mają spoczywać co najmniej dwa takie pojazdy, które
106

Dariusz de Lorm i bezcenny album fotograficzny
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zatopić mieli sami wycofujący się Niemcy.
Sprawdzenie tej legendy jest osią Akcji „Jezioro Tajemnic”.
Zdjęcie wysłano m.in. do Gabrieli Patrzyńskiej (Uniwersytet Wrocławski – Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej), która przeprowadziła jego renowację. Efekt – poniżej.
W jej wyniku uzyskano wyraźniejszy obraz, kontury obiektu, a także drugiego (sic!),
znajdującego się w niewielkiej odległości
za nim.
Wkrótce kolejne informacje.

To może być Neger!
Na ten rodzaj miniaturowego okrętu podwodnego, który mógł być testowany na jeziorze Drawsko (gm.
Czaplinek) wskazywało już kilku specjalistów. Być może przekonamy się
o tym wkrótce.
Według wstępnej opinii Łukasza Orlickiego z Redakcji Miesięcznika „Odkrywca”
(Patrona Medialnego Akcji Jezioro Tajemnic) nie można wykluczyć, że tajemniczy

Neger na jez. Drawsko - fragment odnalezionego zdjęcia i porównanie do Negra

obiekt na wojennym zdjęciu z jeziora
Drawsko może być tzw. sterowaną torpedą
– niewielkim okrętem podwodnym produkcji niemieckiej.
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– Jest duża fala, co utrudnia rozpoznanie.
Generalnie starano się unikać dużych fal
przy tych pojazdach, ale oczywiście musiały sobie dawać radę w razie potrzeby – mó-
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wi Pan Łukasz. – Na zdjęciu może być
obiekt rozmiarów Negra. Kształt nawet
przypomina Negra płynącego z wynurzoną
kopułą i przednią częścią kadłuba. Oczywiście takie niewyraźne zdjęcie, bez podpisu
czy czytelnego kontekstu, nie stanowi do-

wodu. Niemniej efekty dotychczasowej akcji kierują nas w kierunku hipotezy, że takiego typu pojazd może znajdować się na
dnie jeziora Drawsko.
Podobnego zdania już w połowie stycznia 2017 roku był Maciej Wyszkowski, spe-

Poszukiwania nad jez. Darwsko
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cjalista do spraw historii militarnej II wojny
światowej i Prezes szczecińskiej Fundacji
Pasje. Stwierdził też, że pokazową, miniaturową łodzią podwodną, którą Kriegsmarine
mogło zaprezentować w Czaplinku był
okręt typu Neger.

Nuras.info 4- 5/2018
Na ślad czaplineckich poszukiwań trafił
w sieci. Jak mówi, zaintrygowały go one na
tyle, że postanowił podzielić się z nami
swymi spostrzeżeniami w kwestii miniaturowych okrętów podwodnych na jeziorze
Drawsko:
– Przede wszystkim nie powinniśmy wykluczać możliwości pojawienia się tego rodzaju obiektów w powiecie drawskim –

stwierdził M. Wyszkowski. Jako argument
popierający tezę podał fakt zakrojonej na
szeroką skalę akcji propagandowej, prowadzonej przez siły zbrojne III Rzeszy. – Zjawiskiem powszechnym było przewożenie
najnowszych rodzajów uzbrojenia po całych Niemczech po to, by społeczeństwo
żyło w przeświadczeniu, że armia Adolfa
Hitlera po pierwsze cały czas się dynamicz-
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nie rozwija, po drugie – pod względem
technicznym wyprzedza swych przeciwników – uzupełniał. Podczas tego rodzaju tournee wykorzystywano na przykład czołgi
ciężkie Pz.Kpfw. VI Tiger oraz właśnie miniaturowe łodzie podwodne. Sprzęt tego typu często trafiał tam, gdzie szkoliły się
przyszłe, narodowosocjalistyczne kadry, na
przykład do ośrodków Hitlerjugend czy Ordensburgów, takich jak ten zlokalizowany
w Budowie, czyli całkiem niedaleko Czaplinka.
Produkcję Marderów rozpoczęto w 1944
roku. Były one rozwinięciem konstrukcji
torped typu Neger. Główne ulepszenie, w
stosunku do poprzedniej wersji, polegało na
możliwości zanurzenia się na głębokość 30
metrów. Konstrukcja ta oparta była na połączeniu dwóch torped jedna pod drugą,
gdzie górną przystosowano do kierowania
pojazdem (było miejsce dla pilota), zaś dolna była torpedą bojową (za: Wikipedia).
W tym miejscu przypominamy o odkryciu w czerwcu 2017 roku niezidentyfikowanego obiektu w kształcie cygara. Leży on w
głębinie jeziora Drawsko. Na 76 metrach
sonar wskazuje obecność przedmiotu o długości około ośmiu metrów.
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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja
elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się
na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do
nas. Twój artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za
to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8.

– Długość obiektu odpowiada tzw. Neggerowi lub jego wersji rozwojowej Marderowi, czyli „żywej torpedzie” stosowanej
przez Niemców pod koniec wojny. Co i tak
byłoby sensacją… – powiedział wówczas
Dariusz de Lorm, kierownik prac podwodnych ze Szkoły Nurkowania ANDAtek.
Na ustalenie, co naprawdę spoczywa na
dnie jeziora Drawsko, musimy zaczekać do
ekspedycji, która zbada sprawę na miejscu.
Taka może odbyć się już w tym roku.
– Wkrótce zdradzimy nieco szczegółów
finalnych wakacyjnych poszukiwań, które
wspólnie planujemy przeprowadzić – mówi Łukasz Orlicki z Redakcji „Odkrywcy”.

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