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Od Redakcji
Wakacje! Słońce, dalekie podróże, spontaniczne wycieczki, wyprawy w nieznane, słodkie lenistwo, poranna kawa z
widokiem na ocean, orientalne śniadanie, lektura, na którą nigdy nie było czasu, kultowy film oglądany przynajmniej raz
do roku, wizyta u siostry na drugim końcu Polski, która wie jak wyglądasz tylko dzięki profilowi na facebooku, do tego mnóstwo spokoju, ciszy, wspaniałych widoków, błogiego bujania w obłokach odbijających się w lustrze wody, gdy
zanurzamy się w błękitnej otchłani… Na koniec dnia lekka kolacja z widokiem na zachód słońca, uświetniona lampką
lokalnego wina i to co najbardziej lubimy, planowanie atrakcji, aby kolejny dzień był jeszcze bardziej udany od poprzedniego. To wszystko właśnie nadchodzi! Nie zmarnujcie ani chwili, ani jednego dnia wakacji, a tym bardziej urlopu, który, jak się okazuje, coraz częściej nie jest już tak oczywisty, jak obowiązkowe trzy miesiące laby dla studentów. Nie
malujcie w tym czasie salonu, nie wymieniajcie okien w sypialni i nie porządkujcie strychu, to wszystko naprawdę można zrobić podczas jesiennych szarych dni, unikając tym samym corocznej chandry.
Teraz czekają na Was jeziora otoczone soczystą zielenią, rozgrzane słońcem plaże, egzotyczne morza udekorowane
barwną rafą, niekończące się górskie szlaki, a przede wszystkim przyjaciele, z którymi dawno nie mieliście okazji zanurkować. Może się okazać, że tak jak niegdyś, wspólnie opracujecie plan nurkowej wyprawy życia, w którą tym razem rzeczywiście uda się wyruszyć, albo wręcz przeciwnie, postanowicie spróbować czegoś zupełnie nowego. Odkrywcy
podwodnych głębin to ludzie odważni, spragnieni nowych doznań, ciekawi świata i ludzi. Z pewnością to właśnie dlatego coraz częściej spotykamy znajomych nurków pod żaglami, na strzelnicy, czy przeglądających się w lustrze wody
z perspektywy ptaka… A gdzie Was możemy spotkać? Podzielcie się z nami wrażeniami z wakacji.
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Azory, São Miguel
Nuras.info 6/2018

– punkt widokowy

Azory? To portugalski archipelag na
środku Oceanu Atlantyckiego. Wyspy
to czubki wulkanów, nadal działających. Są tu i kaldery (jeziora wulkaniczne), i gorące źródła, a także
szczeliny, z których cały czas wydobywają się siarkowe wyziewy. Rejon
jest aktywny sejsmicznie, ale większość wstrząsów jest nieodczuwalna.

Najpierw – podróż jeszcze Polskim Busem (już zamienionym we FlixBusa) na lotnisko w Berlinie. Doprawdy nie wiem, po

W przewodnikach piszą, że wyspa Świętego Michała (Săo Miguel) jest wiecznie zielona i pełna życia. Jest styczeń i polska szaruga,
i nawet wizja częstych opadów deszczu na
Azorach nam niegroźna – lecimy złapać
choć trochę słońca i oderwać się od codzienności. Na środek oceanu. Byle dalej!
4

co nam papierki na bagaże, skoro potem i
tak jest wolna amerykanka w odbieraniu
tych bagaży, polegająca głównie na poka-
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zaniu paluchem, który plecak się wybiera.
Schönefeld to typowe lotnisko tanich linii:
ze trzy baraki postawione w polu, nieopodal centrum handlowego (kilka przystanków autobusem). I tu spotyka nas pierwsza
niespodzianka. Bez problemu przechodzimy przez pierwszą kontrolę kart pokłado-

wych i security control, ale przed przejściem przez gate okazuje się, że w aplikacji
nie ma naszych kart pokładowych. Zniknęły. Restart telefonu nie pomógł, kart nie ma,
nie można ich zrobić od nowa, bo jesteśmy
już odprawieni i w ogóle nic nie można
zrobić. Podchodzimy niemal jako ostatni do

Na Azorach jest zawsze zielono
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bramki i zbieramy siły do ewentualnej walki z systemem, bo nie ma opcji, żebyśmy
nie polecieli na wakacje! Na szczęście pani, widząc polskie paszporty, wita nas swojskim „dzień dobry” i po wysłuchaniu
naszych tłumaczeń drukuje nam karty pokładowe… na drukarce igłowej. Mieliście
kiedyś takie stylowe karty pokładowe? Bez
problemu wchodzimy do samolotu, chociaż witający nas steward ma nieco zdziwioną minę, ale akceptuje takie karty. Z
ulgą siadamy w fotelach. Z kolejnych kart
pokładowych robimy na wszelki wypadek
zrzuty ekranowe.
Na lotnisku imienia Jana Pawła II w Ponta Delgada lądujemy koło 23. Poprzednia
noc spędzona w Polskim Busie nie nastraja
nas zbyt rozrywkowo, chcemy tylko napić
się wina, które kupiliśmy na lotnisku w Lizbonie i pójść spać. Ale trzeba dostać się do
hotelu. Taksówka do centrum miasta kosztuje więcej, jeśli podróżny ma bagaż (a finalnie, tak czy siak, 10 EUR).
Nasz hotel to Residencial Sete Cidades,
niedaleko ścisłego centrum, przy ruchliwej,
aczkolwiek wąskiej i jednokierunkowej ulicy. Mamy pokój na trzecim piętrze, na
szczęście w hotelu działa winda. Melduje-
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my się, dostajemy od przemiłej pani recepcjonistki korkociąg i zapewnienie, że nic się
nie stanie, jeśli zapłacimy rano.
W pokoju otwieramy okna, żeby nieco
przewietrzyć i odkrywamy rolety zewnętrzne (fajna sprawa, okno może być otwarte, a
roleta chroni przed ostrym wschodnim słońcem). Okna pokoju wychodzą na wewnętrzny dziedziniec hotelu i jednocześnie
wypożyczalnię samochodów, z której potem skorzystamy (jako goście hotelowi mamy zniżkę). Nad nami jest taras, z którego
jest fajny widok na miasto i ocean, idziemy
tam na chwilę z winem. Gdzieś tam, przed
nami, jest port. W łazience widzę, że do lustra przymocowane są lampki, obok wisi
sznurek, więc bez zastanowienia – żeby
włączyć światełka – ciągnę za sznurek.
Lampki nadal są zgaszone, za to skądś słyszę dzwonek. I odkrywam przy sznurku napis: EMERGENCIA. Sekundę później
dzwoni telefon w pokoju i słyszę, jak Wilczy rozmawia z recepcjonistką, że to oczywiście pomyłka i bardzo przepraszamy za
zamieszanie Znaczy: działa! Alarm trzeba
wyłączyć drugim przyciskiem w okolicy
drzwi. Od tego czasu bardzo uważam, zanim coś nacisnę lub pociągnę Kolejny przy-

cisk alarmowy znajdujemy nad łóżkiem, tuż
obok wyłącznika światła – i tutaj też trzeba
uważać, żeby nie narozrabiać. Azory powitaliśmy więc z przytupem.
Rano idziemy na śniadanie (od 7:30 do
10:00). Jest podawane w barze na pierwszym piętrze naszego hotelu. Bar jest nie-

Widok z naszego okna
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wielki, raptem kilka stolików, na blacie –
szwedzki stół z niewielkim w sumie wyborem. Wędlina, ser, twaróg, owoce, jogurty,
płatki, mleko, kilka rodzajów pieczywa. Kawa i herbata. Pochłaniamy witaminy. Po
śniadaniu idziemy w miasto. Pomacać Azory. Odetchnąć oceaniczną bryzą. Z około
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zera stopni w Polsce wpadamy w bezpieczne kilkanaście, jest słonecznie, chociaż po
niebie plączą się jakieś chmury. Podobno
zmienność pogody na Azorach jest już słyn-

na. Miejscowi mówią: nie podoba ci się pogoda? Poczekaj 5 minut! I to się naprawdę
sprawdza, o czym w ciągu następnych kilku dni przekonujemy się wielokrotnie.

A tu widok z naszego tarasu
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Tymczasem idziemy do Mercado da
Graça, czyli na miejscowy targ. Wiadomo,
chcesz poznać jakieś miejsce, idź na targ i
zobacz, co jedzą. Przy wejściu na targ jest
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uroczy, malutki sklepik z serami i innymi lokalnymi smakołykami. Nazywa się O Rei
dos Queijos, czyli król serów. I faktycznie,
było w czym wybierać! Do serów – masa
przetworów owocowych, likierów i win. W

hali targowej spotykamy wielką, biało-czarną, sztuczną krowę (Azory słyną z fantastycznej wołowiny), kilka stoisk z
warzywami, znacznie mniej stoisk z przyprawami, mięsem, rybami (reszta jest po

O Rei dos Queijos
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prostu zamknięta) i sklepiki z ciuchami. A
w głębi jest salon fryzjerski, czynny w piątki i soboty… Decydujemy się od razu na
miejscowego ananasa (z nich też słyną Azory), prosimy sprzedawcę, żeby go nam od
razu pokroił i potem siadamy na ławeczce i
próbujemy. Nie jest bardzo słodki, raczej
kwaskowaty, ale naprawdę smaczny, a że
jest niewielki, to w sam raz na jeden raz.
Potem włóczymy się uliczkami, znajdujemy sporo opuszczonych kamienic, uczymy się chodzić wąskimi ulicami prawie bez
chodników, za to z mknącymi za szybko samochodami. Czasami mam wrażenie, że za
chwilę będę potrącona lusterkiem! Zanim
się przyzwyczaję do tego szaleństwa, mija
kilka dni. Jednak mimo tego, że miejscowi
jeżdżą jak wariaci, nie widać wypadków.
Zresztą nie mają za bardzo gdzie się rozpędzić, mają ledwie kawałek drogi szybkiego
ruchu, a poza tym wyspę spowija sieć serpentyn… Niemniej jednak na drogach jest
bezpieczniej niż w Gruzji.
Trafiamy do baru Café Clipper i zamawiamy likier z marakui (po portugalsku: marakuża). To jedna z rzeczy, których musimy
spróbować na wyspie! Barman o fizjonomii
dzwonnika z Notre Dame stawia dwie
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szklanki na blacie, nalewa likieru i zostawia
butelkę, uśmiechając się do nas przyjaźnie.
Likier jest niesamowicie słodki, może dlatego, że na co dzień nie pijamy likierów ani
innych słodkich rzeczy. Ale przekonujemy
się do smaku i w sumie – dobre to! W barze

można kupić jakieś słodkości, zjeść przekąskę, obejrzeć mecz (a nawet dwa, pod sufitem wiszą dwa telewizory i na każdym leci
co innego), a także kupić los na loterię. Poza tym widać, że spotykają się tu miejscowi.
Likier wzmaga apetyt, więc następnym

Jedno ze stoisk z miejscowymi ananasami
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miejscem jest restauracja na drugim rogu
skrzyżowania, gdzie zamawiamy zupę dnia
(zupa fasolowa z chorizo, jakąś kapustą i
makaronem, pyszna. Siadamy przy stoliku
na ulicy, co jakiś czas przejeżdża nią samochód, który prawie ociera się o krzesełka.
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Następnym punktem programu jest brama miejska, czyli Portas da Cidade na placu Gonçalo Velho. Obok jest kościół św.

Sebastiana i to jest absolutne centrum miasta. Dookoła same urzędy. Wszystkie budynki tutaj to typowa azorska architektura:

Musieliśmy spróbować ananasa od razu, na miejscu!
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bielone ściany i ciemne obramowania ze
skały wulkanicznej. Ładne i wyjątkowe, na
stałym lądzie tego nie spotkamy. Tu, 1500

Nuras.info 6/2018
km od wybrzeża, świat wygląda nieco inaczej, w końcu przez lata rozwijał się osobno.

Idziemy wzdłuż nabrzeża. Natykamy się
na budki firm, które w sezonie zabierają
wycieczkowiczów na rejsy w poszukiwaniu

Wąskie uliczki, prawie nieistniejący chodnik
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wielorybów. Największą szansę na spotkanie wielorybów mamy w maju/czerwcu,
wtedy w okolicach krąży wiele rodzajów
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tych morskich ssaków. Poza nimi można
spotkać tu delfiny W styczniu jednak budki
są zamknięte, tak samo zresztą, jak centra

nurkowe. W porcie na stojakach stoją wyciągnięte na zimę łodzie, niektóre domagające się pilnego remontu. Budki z goframi i

Uroczy zakątek tuż obok naszego hotelu
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lodami zamknięte na głucho. No dobra, jest
16-18 stopni, jesteśmy poza sezonem, a zamiast lodów zjedlibyśmy coś konkretnego.
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Idziemy więc do Restaurante Gastronomo,
zamawiamy zimne piwo. Z ryb, leżących w
lodzie, wybieramy jedną, gospodarz mówi,
że to boca negra (a nie jest czarna, tylko

czerwona). Ryba jest grillowana, dostajemy
do niej ziemniaczki, bataty, sałatkę i ryż.
Ryż podbija nasze serca natychmiast, jest z
odrobiną warzyw i masłem, przepyszny!

Tę zjemy!
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Nagle orientujemy się, że knajpa praktycznie opustoszała. Sprawdzamy w googlach
(przecież nie będziemy biegać do drzwi), że
jest czynna do 15.00, a potem ma przerwę
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– sjestę. Jest 14:40. Ups! Właściwie prawie
wyrabiamy się z jedzeniem, nikt nas nie popędza, nikt nie daje nam do zrozumienia,

że czekają tylko, aż skończymy. Po zabraniu talerzyków, kiedy my już szykujemy się
praktycznie do wyjścia, tylko chcemy za-

Nasz obiad
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płacić, pani gospodyni przynosi na nasz stolik pięć butelek z likierami, dwa kieliszki i
zaczyna opowiadać:
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– To są nasze tradycyjne likiery. Z marakui, ananasa… Ja najbardziej lubię ten, jeżynowy. Którego chcecie spróbować?

Zaskoczeni wybieramy jeżynowy i mandarynkowy, są oczywiście słodkie i całkiem
mocne, potem pytamy o jeszcze inny tru-

I po obiedzie…:)
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nek: likier o nazwie Licor de Leite. Kojarzy
nam się z mlekiem, ale jest przezroczysty,
to jak to tak? Dostajemy do spróbowania,
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pani tłumaczy, że to taki likier o smaku
śmietankowym, faktycznie jest dobry. Na
koniec dostajemy prośbę, żeby się podzielić naszymi wrażeniami na Tripadvisorze,
gospodarze ściskają nas na do widzenia, jak
wujek z ciocią i żegnamy się z bananami na
twarzach. To był niezwykły obiad.

Po obiedzie nie mogło zabraknąć deseru.
Zobaczyliśmy reklamę: kawa i pastéis de nata za 1 EUR, skorzystaliśmy od razu. Okazało się, że wejście jest jedno do kawiarni (na
lewo) i supermarketu (na prawo). A gdzie
jest toaleta? No przecież w supermarkecie!
Gdzieś tam między półkami z żarciem dla

Droga przed nami…
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psów i kotów a ciasteczkami dla ludzi są
drzwi w ścianie, a za nimi całkiem porządna i obszerna, czysta toaleta! No tego jeszcze nie grali. Idziesz kupić śledzika, wino,
ser i chleb a przy okazji możesz skorzystać.
Doskonały pomysł.
W hotelu ustalamy, że weźmiemy auto
od jutra na trzy dni. Mamy wrażenie, że
obeszliśmy miasto Ponta Delgada w całości
(co nie do końca jest prawdą), czas zobaczyć wyspę. Auto kosztuje nas około 30
EUR dziennie, to już ze wszystkimi ubezpieczeniami i zniżkami. Przynajmniej niczym nie musimy się martwić. Wieczorem
idziemy jeszcze na spacer wzdłuż nabrzeża, oglądamy fort w zachodniej części miasta i trafiamy do baru na steki. W końcu to
jedna z azorskich potraw narodowych.
Auto dostajemy zatankowane do pełna i
takie musimy oddać. Na wyposażeniu jest
GPS, który ustawiliśmy na język polski, ale
okazało się, że nie jesteśmy w stanie się z nim
dogadać, bo nie znamy adresów, tylko punkty na mapie, a on z punktami to jakoś sobie
nie radzi. Wróciliśmy więc do nawigacji w
telefonie. Wyspa ma długość około 90 km,
szerokość do 15 km, duża nie jest, za to mocno górzysta. Zaczynamy zwiedzanie od za-
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chodniego krańca, zatrzymując się co kawałek na kolejnym miradorku (punkcie widokowym, port. miradouro). I nagle okazuje się,
że Săo Miguel to wyspa miradorków. Są ich

tu setki! Na niektórych trasach są co 200 metrów i faktycznie, z każdego widać inny, równie piękny fragment świata. Przy każdym jest
mały parking na kilka samochodów i dobrze,

17

że przyjechaliśmy w styczniu, bo mimo małej ilości turystów, czasami jest kłopot z zaparko- waniem. A wąskie drogi nie pozwalają
na parkowanie na poboczu.
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Nasz pierwszy punkt widokowy nie nastraja optymistycznie. Coś siąpi z zasnutego po horyzont chmurami nieba. Jest szaro
i ponuro, jednak w odróżnieniu od kraju –

wzgórza pokryte są mokrą, soczystą zielonością. Trawy, krzaki, kwiaty, wszystko jest
zielone! Widok jednak mamy mocno ograniczony mgłą i chmurami. Gdzieś tam

Pierwszy, zabłocony akwedukt
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przed nami jest dolina, spowita białymi
smugami. Oglądamy więc skałę wznoszącą
się z drugiej strony i jak się odwracamy, rozumiemy już, skąd się wzięło to powiedze-
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nie o 5 minutach. Mgła z doliny gdzieś sobie poszła i przed nami rozciąga się piękny
widok!
Piękny też jest akwedukt, na który trafiamy niedaleko Miradouro do Pico Paúl: obrośnięty mchem o barwie od zielonego do

pomarańczowego. Chcemy go zobaczyć z
bliska, chociaż droga do niego jest błotnista. Kilometr dalej trafiamy na kolejny
akwedukt, ten nazywa się Aqueduto do
Carvăo i nie mamy pojęcia czy to ciąg dalszy tego samego, czy to osobne budowle.

A ten był kryty!
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Trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo atrakcje tu pojawiają się znienacka.
Miradouro da Vista do Rei jest jednym z
ciekawszych punktów widokowych. Wznosi się nad jeziorami Sete Cidades, które
oczywiście widzimy zamglone. Wystarczy
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jednak odwrócić się w drugą stronę, żeby
zobaczyć ocean. A dla miłośników miejsc
opuszczonych gratką będzie Monte Palace,
który został postawiony w tym miejscu w

1989 roku jako luksusowy, pięciogwiazdkowy hotel, a teraz zieje dziurami zamiast
okien. Hotel funkcjonował raptem 1,5 roku,
ponieważ jego właściciel zbankrutował.

Hotel Monte Palace w ruinie
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Przez jakiś czas obiekt był jeszcze strzeżony, ale na to też skończyły się pieniądze i
budynek popadł w ruinę. Podobno są plany
odbudowy, ale póki co nic z nich nie wyni-

Nuras.info 6/2018
ka. A szkoda, bo to jedno z piękniejszych
miejsc na wyspie.
Pięć minut minęło, wracamy rzucić
okiem na stronę z jeziorami i oczywiście

mamy już co oglądać. Jeziora są dwa:
mniejsze Lagoa Verde (zielone) i większe
Lagoa Azul (niebieskie). Faktycznie, kolor
wody nieco się różni, pewnie lepiej to wi-

Lagoa das Sete Cidades
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dać w słoneczny dzień. Przedzielone są
czymś w rodzaju grobli, a na zachodnim
brzegu Lagoa Azul rozłożyło się miasteczko
Sete Cidades. Tam wybieramy się na obiad.
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Po drodze jednak zatrzymuje nas jeszcze
jeden punkt, tym razem nie bardzo widokowy, a bardziej parking leśny. Wygląda trochę jak z bajki, jak wszystko tutaj: wąskie
kręte ścieżki, drewniane płotki porośnięte

mchem, betonowe okrągłe stoły i ławy, altanka, mostek nad nieistniejącym potokiem.
Wszystko zielone! Stoły poumieszczane w
zaułkach, odgrodzone krzewami. Studnia z
kranem. I murowane grille… Nic, tylko

Rest area gdzieś w środku wyspy
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mieć własny węgiel i jedzenie! Tego typu
miejsca odpoczynku spotykamy wszędzie
na wyspie. Wygląda na to, że są używane,
bo są w dobrym stanie, najwyraźniej ktoś o
nie dba. Czasem na takich parkin-
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gach/punktach widokowych spotykamy kogoś, kto się opiekuje miejscem oraz przynależnymi do niego kotami. Koty są na wpół
dzikie, przychodzą do pełnych misek, ale
od ludzi jednak trzymają się na dystans. Wi-

dać, że przeszły niejedno. Poobrywane
uszy mówią same za siebie.
Na obiad idziemy do Restaurante Lagoa
Azul. To bar typu „płacisz raz, jesz ile
chcesz”, do wyboru mamy mnóstwo rodza-

Uroczo po prostu!
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jów mięs, ryb, owoców morza, warzyw.
Oczywiście chcemy spróbować wszystkiego! Jedzenie jest dobre, chociaż trochę trąci takim przydrożnym barem, gdzie smaki
są raczej oczekiwane, niż wyjątkowe Na-
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poje są w cenie, za deser musimy zapłacić
osobno. Posileni możemy ruszać dalej, na
podbój wybrzeża.
Po drodze jednak zatrzymuje nas… tym

razem nie punkt widokowy, tylko stado
krów, majestatycznie przechodzących
przez jezdnię. Krowy na Azorach są ważne,
w końcu te fantastyczne steki skądś muszą

Katedra

24

się brać. Szczęśliwe krowy pasą się całymi
dniami na ogromnych, zielonych pastwiskach, z widokiem na ocean. Też bym była
szczęśliwa! Ale czasem stado przenosi się
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na inną łąkę lub wzgórze (tak, to są krowy
wysokogórskie i niczym kozice włóczą się
po szczytach). Bezpiecznie jest zdjąć nogę
z gazu.
Zachodnie wybrzeże pełne jest niebezpiecznych skał. Żeglowanie przy brzegu nie

jest możliwe, widzimy spienioną wodę, fale rozbijają się o niewidoczne rafy z wściekłością. Wśród nich stoi dumnie… „katedra”, skała w kształcie domu. A zaraz obok
– latarnia morska, Farol da Ponta da Ferraria. Biały budynek z typowymi ciemnymi

Przy lustrze latarni
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obramowaniami nie jest wysoki, za to rozłożysty. Ma jedno piętro i dwa skrzydła, pośrodku jest wejście na czteropiętrową
latarnię właściwą. Jak większość interesujących miejsc na wyspie – można ją za darmo
zwiedzić. Wita nas pan latarnik w mundurze, opowiada głównie po portugalsku (innym turystom), czasem przełączając się na
angielski. Na ścianie wisi mapa wyspy i
okolic z diodami, w których – jak sądzę –
znajdują się kolejne latarnie. A w końcu
wędrujemy wąskimi, okrągłymi schodami
na górę, do lustra! Kiedyś na latarni paliło
się ogniska, teraz wszystko jest zautomatyzowane, a każda latarnia morska ma swój
kod, według którego mruga. Dzięki temu
nawigator na statku wie, którą latarnię widzi. Praca latarnika nieco straciła na romantyczności, ale stała się łatwiejsza.
Oglądamy ogromne, błyszczące lustra na
szczycie latarni, wychodzimy na malutki tarasik widokowy i patrzymy na ocean.
Gdzieś tam jest Ameryka. Pan latarnik proponuje, że zrobi nam zdjęcie, więc ustawiamy się pod lustrem i dajemy mu aparat, a
on… przechodzi przez barierkę! Na wysokości trzeciego piętra! Na szczęście nie spada w dół, ma tam jeszcze kawał gzymsu.
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Przez Mosteiros (skały, więcej czarnych
skał) jedziemy do Bretanha rzucić okiem na
piękny, zabytkowy biały młyn z czerwonymi łopatami, a potem do Capelas obejrzeć
tradycyjny port rybacki. Port zadziwia nas
niesłychanie i nie potrafimy sobie wyobrazić, jak miejscowi rybacy radzą sobie ze
wzburzonym (chociaż i tak trochę osłonię-

tym!) morzem podczas wodowania łodzi.
Brzeg w tym miejscu jest wysoki, na poziom
morza schodzimy długą i wąską drogą. W
mikroskopijnym porcie wybudowano pochylnię, która jest cały czas zalewana
wściekłymi falami. Tuż obok z wody sterczy masa skał, zatoczka jest niewielka, a
bezpieczne podejście do pochylni jeszcze

Skały w Mosteiros
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mniejsze. Dookoła kipiel. Jak tu zacumować? Jak odbić? Chyba czasami ta woda się
uspokaja? Na brzegu stoi kilka łodzi, niektóre w ruinie. Nie chciałabym być rybakiem
w tych okolicznościach.
cdn.
Beata psyche Ciszewska
fot.: autor
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DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

CENTRUM NURKOWE

CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a
40-570 Katowice

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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Cmentarzysko bałtyckie sprzyjające
nurkowaniu wrakowemu?
Morze Bałtyckie to stosunkowo
młode, płytkie, najsłabiej zasolone i
zimne morze śródlądowe. Ten niepozorny północnoeuropejski akwen
o dość ciekawej historii budzi zainteresowanie licznymi, skrywanymi
przez lata tajemnicami.

tys. ton poniemieckich chemicznych substancji bojowych, z których najgroźniejsze
to iperyt, cyklon B, tabun i fosgen. W Polskiej części tego dużego zbiornika wodnego największym znanym miejscem

Co roku akwen ten odkrywa nowe niespodzianki, takie jak np. odsłonięte przez
orkan Grzegorz w styczniu bieżącego roku
bunkry ulokowane na plaży między Dziwnowem a Łukęcinem w województwie zachodniopomorskim.
Dodatkowo,
wiadomym jest, że Bałtyk skrywa w swoich
czeluściach wiele niebezpiecznych dla życia i zdrowia organizmów wodnych, a
przede wszystkim dla ludzi, substancji i materiałów. Według szacowań Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na dnie
Morza Bałtyckiego znajduje się około 300
28

zatopień części chemicznego arsenału jest
okolica głębi Zatoki Gdańskiej, choć zdarzało się odkrycie części iperytu w okolicach Królewca, Władysławowa i Darłówka.
Z kolei w Łazach podlegających pod gmi-
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nę Mileno w kwietniu 2018 roku znaleziono pływającą w morzu minę z czasów II
wojny światowej.
Morze Bałtyckie jest rezerwuarem wielu
wraków chętnie odwiedzanych przez nurków. Na całym jego obszarze można znaleźć nie tylko wyżej wymienione wraki, ale
także takie jednostki jak Beng Sture, UST36,
kolejną pozostałość po II wojnie światowej
– tankowiec Terra, pochodzący jeszcze z
czasów I wojny światowej S-50, Betono-

wiec, tankowiec Burgermeister Petersen,
trałowiec z zachowaną na dziobie armatą i
dwiema kotwicami. Na dnie spoczywają także: Bryza, Abilla, Groźny, Delfin, Halstenbek, Mont Vernon, Christa czy też
Kanonierka. W samej okolicy Łeby można
udać się na wyprawę nurkową po czterech
wrakach statków spoczywających w różnych odległościach na dnie Bałtyku.
Pierwszym z nich jest dziewięćdziesięciometrowa jednostka o mechanicznym napę-
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dzie, która zatonęła po kolizji z innym statkiem – Svanhild. Kolejnym wrakiem wartym
eksploracji jest Margareta storpedowana
przez brytyjską łódź podwodną. Towarowiec ten leży na głębokości piętnastu metrów. Jednym z młodszych obiektów
spoczywających na dnie polskiego morza
jest pogłębiarka Skawina. Ten położony
pływakami do góry, na piętnastu metrach,
wrak zatonął w niewyjaśnionych okolicznościach na początku maja 2003 roku. Z
kolei najlepiej znaną i zbadaną jednostką,
która zatonęła w okolicy Łeby jest West
Star. Bardzo skrupulatną eksplorację tego
sześćdziesięciometrowego obiektu umożliwia jego umiejscowienie. Nie ma możliwości nie zauważyć jednostki, której maszty
widoczne nad taflą morza z daleka informują o jej położeniu. Dodatkowym uproszczeniem jest jej ulokowanie na około 2,5
metrach głębokości zaledwie dwieście metrów od brzegu.
Ciekawsze jednak historie związane z
czeluściami Morza Bałtyckiego to te opowiadane przez rdzennych mieszkańców i
rybaków z miejscowości sąsiadujących ze
zbiornikiem. Jedną z nich była pochodząca
z Dębek legenda o zatopionym przed laty
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żaglowcu. Dzięki legendzie, relacjom rybaków o miejscu spoczynku wraku i zaczepianiu sieci rybackich, w 1989 roku został
odkryty przez Michała Woźnieckiego wrak,
który zidentyfikowano jako zaginiony w
1785 roku żaglowiec General Carleton. W
latach 1995-1998 znalezisko było systematycznie badane przez Narodowe Muzeum
Morskie w Gdańsku. Wydobycie około 700
zabytków, wśród których znajdowały się
elementy wyposażenia okrętowego –
dzwon okrętowy z napisem „General Carleton of Whitby 1777”, przyrządy nawigacyjne, kolekcje angielskiej odzieży
marynarskiej i klamerki do obuwia, broń,
monety i przedmioty codziennego użytku,
pozwoliło na natychmiastową identyfikację
wraku i odkrycie tajemnicy jego zaginięcia,
którą tak skrzętnie przez stulecia skrywało
nasze morze.
Morze Bałtyckie w czasie II wojny światowej pochłonęło wiele metalowych kolosów. Pierwszym statkiem wojennym, który
spoczął na dnie Bałtyku był motorowiec
„Wilhelm Gustloff”. Luksusowy wycieczkowiec wcielony do Kriegsmarine, służący jako pływające koszary załóg włączonych do
operacji „Hannibal”, 30 stycznia 1945 r. ru-

szył z Gdyni w swój ostatni rejs. Statek,
goszczący na pokładzie ponad 8 tysięcy cywili i około 1,5 tys. nazistowskich żołnierzy, został trafiony przez trzy torpedy
wystrzelone z radzieckiego okrętu podwodnego „S-13” na wysokości Łeby. W nieco
ponad godzinę „Wilhelm Gustloff” na zawsze spoczął w otchłani bałtyckich wód,
zabierając ze sobą około 8,5 tysiąca ludzkich istnień.
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Zaledwie dwa tygodnie po zatopieniu
motorowca „Wilhelm Gustoff”, radziecki
okręt podwodny „S-13” wziął na cel kolejny niemiecki statek. 10 lutego 1945 roku
transportowiec „Steuben” został storpedowany, doszło do rozerwania kadłuba i serii
wybuchów kotłowni i amunicji. W wyniku
rozległego pożaru nie było szans na akcję
ratunkową. W ciągu piętnastu minut od
przechylenia się na prawą burtę niemiecki
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„Steuben” zatonął, zabierając ze sobą 3,7
tys. osób, wśród których znajdowali się
uciekinierzy i żołnierze.
Dwa miesiące po zatonięciu w okolicach
Łeby dwóch niemieckich statków „Wilhelm
Gustloff” i „Steuben”, 16 kwietnia 1945 r.
dołączył do nich wojskowy transportowiec
„Goya”, czterokrotnie storpedowany przez
radziecki podwodny stawiacz min „L-3”. W
wyniku eksplozji statek został przełamany
na pół i w niespełna siedem minut opadł na

dno Morza Bałtyckiego. Uniemożliwiło to
przeprowadzenie akcji ratunkowej, z ponad
siedmiu tysięcy pasażerów uratowanych zostało zaledwie 200 osób.
Dzięki dokładnie wskazanej przez kapitana Marinesko pozycji odnalezienie wraku
„Wilhelm Gustloff” nie było trudne. Już kilka
lat po wojnie został on zlokalizowany 19 mil
na północny wschód od Łeby, na głębokości
około 47 metrów. Zdecydowanie trudniejsze
było odszukanie pozostałych dwóch leżą-

cych w okolicy Łeby niemieckich jednostek
„Goya” i „Steuben”, które odkryto dopiero w
2002 i 2004 roku. Trójwymiarowy sonar statku „Fritz Reuter” zlokalizował jednostkę
„Goya” w okolicach Rozewia na głębokości
około 75 metrów. Z kolei na 70 metrach głębokości na północ od Ławicy Słupskiej odnaleziono miejsce spoczynku „Steubena”.
Według władz polskich wraki te uznawane
są za mogiły wojenne i nurkowanie w promieniu 500 metrów od nich jest bezwzględnie zakazane. Morze Bałtyckie kryje w
swoich otchłaniach inne jednostki pływające, które chętnie są odwiedzane przez sympatyków nurkowania wrakowego.
Początkującym entuzjastom nurkowania
wrakowego zdecydowanie nie poleca się
eksplorowania wraków spoczywających na
dużych głębokościach. Należy pamiętać,
aby wybierać jednostki znajdujące się na
głębokości i w warunkach dostosowanych
do możliwości i umiejętności nurka. Z kolei
koneserom tego typu sportu można życzyć
tylko jednego – udanej zabawy w odnajdywaniu skarbów kryjących się w czeluściach
niepozornego Morza Bałtyckiego.
Kinga Zatoń
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Co ma chłop wspólnego z jeziorem?
Skryte wewnątrz lasów akweny
wodne Pojezierza Lubuskiego słyną z
dużej czystości. Szczególnie naturalnym pięknem, niezmienionym w wyniku działalności antropogenicznej,
charakteryzują się zbiorniki wodne
znajdujące się na terenie obszarów
chronionych.

Jednym z nich jest położone w Pszczewskim Parku Krajobrazowym rynnowe jezioro Chłop. Ten zajmujący powierzchnię 227
ha zbiornik o maksymalnej głębokości 23
m ulokowany jest na krańcu Bruzdy Zbąszyńskiej, w rynnie jezior Zbąszyńskich. Jego silnie urozmaicona linia brzegowa i
porośnięte lasami pagórki okalające obrze-
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że sprawiają, że jest to jeden z ładniejszych
akwenów wodnych tego terenu.
Dodatkowym atutem tego zbiornika są
praktycznie niezmienne od lat walory przyrodnicze i II klasa czystości wód. Jezioro
Chłop, dzięki obecności kilku pól namiotowych i ośrodków wczasowych, wokół których panuje niczym niezmącona cisza,
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bardzo chętnie wykorzystywane jest turystycznie. Na miłośników natury czekają leśne dróżki i ścieżki pozwalające ruszyć na
wyprawę wokół jeziora, aby wytchnąć od
miejskiego zgiełku i przy okazji podziwiać
wiele chronionych gatunków fauny i flory

typowych dla tego obszaru. Przy odrobinie
szczęścia spacerowicze mogą natrafić tu na
wiele ciekawych okazów ptaków objętych
Dyrektywą Ptasią i Siedliskową, gadów, płazów, ssaków i roślin terenów podmokłych.
Lasy okalające jezioro Chłop znane są rów-
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nież z corocznego wysypu grzybów, a więc
wybierając się na dłuższy spacer po lesie,
warto zabrać ze sobą koszyk.
Turyści znajdą tu również liczne plaże z
pomostami, wypożyczalnie łodzi i kajaków.
Szczególnie ciekawa linia brzegowa nazna-
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czona wieloma zatoczkami i półwyspami w
połączeniu z długością jeziora tworzą w
efekcie sprzyjające warunki dla początkujących kajakarzy. Spora ilość niezwykle
urokliwych miejsc na brzegach akwenu pozwala wysiąść z kajaka i popływać lub ruszyć na krótszy lub dłuższy spacer po cichej
okolicy. Jezioro łączy się małym przesmykiem z innym jeziorem rynnowym, w płytszych jego miejscach można podziwiać
porastające dno liczne rośliny wodne. Nie

zabraknie tu również atrakcji dla miłośników nurkowania i surfingu.
Jezioro Chłop jest miejscem bardzo chętnie odwiedzanym zarówno przez miejscowych, jak i przyjezdnych wędkarzy. Ten
naturalny akwen pozwala na spokojne łowienie z dłuższych pomostów, idealnie nadających się do spędzenia czasu wśród
śpiewu ptaków, jak i z przybrzeżnych kładek. Biorąc pod uwagę wcześniej wspomniane wypożyczalnie, nie zabraknie tu
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także atrakcji dla amatorów łowienia z łodzi. Wśród licznie występujących w czystych wodach jeziora gatunków ryb można
złowić: leszcze, płocie, karasie, liny a także
spore okonie i szczupaki. Na bardziej wytrwałych wędkarzy czekają tu także rzadziej
występujące gatunki ryb, takie jak węgorz,
sandacz i wzdręga.
Kinga Zatoń
fot.: autor
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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.
Redakcja Magazynu
Nuras.info – kontak:
wydawnictwo@nuras.info
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Foki bałtyckie – chronić czy tępić?
Foki bałtyckie od zarania dziejów
(początki można określić na końcówkę epoki kamienia) były postrzegane
jako obiekt polowań nadbałtyckich
osadników, w tym mieszkańców Zatoki Puckiej. Wskazywać na to mogą liczne znaleziska szczątków tych
zwierząt odkryte w wyniku prac archeologicznych.
Ulubionym przysmakiem tych morskich
ssaków są szprotki, chociaż nie pogardzą
także skorupiakami, głowonogami i małżami. Mimo że na lądzie są niezdarne i ociężałe, pływaki te wiodą wodno-lądowy tryb
życia. Nurkując potrafią pozostać pod powierzchnią wody do dziesięciu minut,
gdzie szybko i zwinnie popisują się rozmaitymi akrobacjami. Przy odrobinie szczęścia
śpiące foki można zaobserwować na polskich plażach, a nawet na powierzchni wody, na której swobodnie się unoszą.
Ponieważ nie lubią dalekich wędrówek,
prowadzą z reguły osiadły tryb życia.

Foki, pomimo swojej płochliwości, to
pięknie prezentujące się morskie zwierzęta.
Ci sympatyczni drapieżnicy są wspaniałymi
pływakami, którym wigor i sprawność dodaje niesamowitego uroku. W Morzu Bałtyckim fokowate reprezentowane są przez
trzy gatunki.
Szarytka bałtycka (Halichoerus grypus
grypus), znana wszystkim jako foka szara,
to największy i najczęściej pojawiający się
u polskich wybrzeży ssak morski. Samce tego gatunku osiągają do 300 kg wagi przy
trzech metrach długości, zaś samice osiągają długość ciała do dwóch metrów i około
150 kg. Samice opiekują się młodymi tylko
przez trzy tygodnie karmienia, po czym zachęcają je do wyruszenia w świat i radzenia sobie samodzielnie. Foka ta jest
gatunkiem typowym dla strefy przybrzeżnej, o czym świadczy jej wodno-lądowy
tryb życia. Podstawą jej diety są ryby denne
jak i pelagiczne, choć chętnie zajada się też
ptakami, ośmiornicami, kałamarnicami czy
też skorupiakami.
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Foka pospolita (Phoca vitulina) to najbardziej rozprzestrzeniony przedstawiciel płetwonogich. Zamieszkuje zachodni Bałtyk,
chociaż zdarza się spotkać ją w okolicach
wysp Wolin i Uznam. Długość ciała foki
pospolitej nie przekracza 180 cm. Ubarwiona jest jasnoszaro lub ciemnobrązowo. Po-

Nuras.info 6/2018
siada niezwykle słaby węch, co nadrabia
doskonałym wzrokiem i słuchem. Unikając
wypływania na otwarte wody, trzyma się
wód płytkich o kamienistych wybrzeżach.
W odróżnieniu od szarytki, samice foki pospolitej potomstwem opiekują się przez
około pięć tygodni. Te niezwykle zwinne
ssaki morskie doskonale radzą sobie z połowem ryb. Ich podstawową dietę tworzą
gatunki ryb dorszowatych i śledzie, które
uzupełniają bezkręgowcami.
Trzeci reprezentant fok bałtyckich to nerpa obrączkowana (Pusa hispida), znana jako foka obrączkowana. Jest to najmniejszy
ssak morski Bałtyku, który osiąga 130 cm
długości ciała przy masie wahającej się od
35 do 110 kg. Gatunek ten charakteryzuje
się ciałem pokrytym żółtawobiałymi plama-

mi kolistymi na grzbiecie i brązowymi włosami zatokowymi. Nerpa zamieszkująca
północną część Morza Bałtyckiego oraz
słodkowodne jeziora Saimaa i Ładoga, uważana jest za relikt epoki lodowcowej, co nadaje jej szczególnego znaczenia w
zamieszkiwanym środowisku. Poszukując
pokarmu, do którego należą ślimaki, skorupiaki i dorsze, nerpy mogą zanurkować do
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głębokości 300 metrów. W odróżnieniu od
reszty reprezentantów bałtyckich ssaków z
rodzaju fokowatych, nerpy wykopują jamy
służące im jako miejsce odpoczynku, w
którym na przełomie marca i kwietnia wydają potomstwo. Ze względu na nadmierne
wybijanie fok bałtyckich pozostało już zaledwie osiem tysięcy osobników tego gatunku.
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Foki bałtyckie, mając w naszym morzu
bardzo dobre warunki bytowe, rozmnażały
się niezwykle szybko już od momentu ich
pojawienia się. Wraz ze wzrostem populacji z sieci rybackich zaczęło znikać coraz
więcej ryb. W pewnym momencie rybacy
uważali foki za wielkie szkodniki w rybołówstwie. Rozpoczęła się wtedy masowa
nagonka na te zwierzęta. Nazywane przez
miejscowych osadników morskimi cielętami stały się ofiarami rybaków, którzy zaganiali te bardzo płochliwe ssaki w kierunku
specjalnie wzmacnianych sieci, w których
dusiły się. Z tłuszczu fok tworzono tran, z
kolei ich mięso stanowiło pokarm postny.
W Zatoce Gdańskiej proceder ten stał się
niezwykle powszechny. W latach 19121929 Morski Urząd Rybacki za dostarczenie szczęki upolowanej foki wypłacał

premię 5 zł. Ze względu na rozmiary tych
zwierząt upolowanie ich nie było trudne i
okazało się wręcz bardziej dochodowe niż
łowienie ryb, więc liczebność wszystkich
bałtyckich gatunków fok zaczęła drastycznie spadać. W roku 1914 na stada liczące
30-40 osobników, rybacy złapali około 70
fok, gdzie dzienna ilość zabitych zwierząt
dochodziła do nawet 14 sztuk. Masowe polowania na foki bałtyckie doprowadziły do
tego, że z populacji liczącej około 100 tysięcy osobników do lat 80. XX wieku przy
życiu pozostało zaledwie 4500 fok bałtyckich należących do trzech gatunków.
W związku z tym, że człowiek w tak
wielkim stopniu przyczynił się do wytępienia fok, dzisiaj nie są one w stanie same się
odtworzyć. Z tego względu, pomimo licz-
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nych sprzeciwów całej masy rybaków morskich uważających foki za szkodniki wykradające ryby i niszczące sieci rybackie,
wszystkie gatunki bałtyckich reprezentantów płetwonogich są pod ścisłą ochroną
prawną. W Polsce powstało kilka instytucji,
takich jak Helskie Fokarium czy Fokarium
Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, którym organizacje,
np. WWF, pomagają w ciągłej ochronie populacji fok bałtyckich. Z danych fińskiego
Centrum Zasobów Naturalnych wynika, że
ochrona fok bałtyckich idzie w bardzo dobrym kierunku, np. populację fok szarych
zwiększono do ponad 32 tysięcy osobników.
Kinga Zatoń
fot.: pixabay.com
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Główna nagroda - SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ - już czeka w redakcji na ZWYCIĘZCĘ!
Do wygrania są również latarki nurkowe, lusterka oraz inne cenne nagrody.
Jak ją zdobyć?

Wystarczy opisać swoje najwspanialsze nurkowanie, podzielić się podwodnymi emocjami i wrażeniami z głębin, które okazały
się czarujące, zaskakujące, przerażające, a z pewnością warte tego, by tam powrócić.

Jak powinien wyglądać konkursowy artykuł?

Prasa cyfrowa nie zna ograniczeń, więc tekst może zawierać dowolną ilość znaków, nie mniejszą jednak niż 1000 słów. Koniecznie
dołącz dobrej jakości fotograﬁe, które nie tylko podniosą walory tekstu, ale również przybliżą Cię do NAGRODY GŁÓWNEJ. Możesz
dołączyć także ﬁlm!

Gdzie i w jakim terminie należy przesłać artykuł?

Konkurs trwa przez całe wakacje, więc relacje można wysyłać najpóźniej do 15 października 2018.
Komplet materiałów prześlij przez naszą stronę: h6p://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
W razie problemów lub wątpliwości skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@nuras.info

Czy wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na łamach NURAS.INFO?

Na łamach Magazynu zamieścimy wszystkie prace konkursowe zaakceptowane przez Grono Redakcyjne.

W jaki sposób zostanie wyłoniony ZWYCIĘZCA?

Spośród wszystkich opublikowanych na łamach Nuras.info artykułów GŁÓWNĄ NAGRODĘ otrzyma autor najciekawszej relacji
wybranej przez Redakcję i Współpracowników Magazynu, przy czym za najlepszą pracę konkursową niekoniecznie zostanie
uznane najbardziej egzotyczne nurkowanie. Równie istotny jest sposób przedstawienia, lekkie pióro i efektowne fotograﬁe.

Kiedy zostanie ogłoszony wynik?

SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ powędruje do ZWYCIĘZCY najpóźniej 30 października 2018.
Przewidziane są również drobne upominki dla autorów kolejnych pięciu najlepszych tekstów.
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Uwaga, nadchodzą…,
czyli inwazyjne gatunki roślin zagrażające polskim akwenom
Szybko postępujący rozwój ludzkości zwiększył nie tylko ich mobilność,
ale także przyczynił się do rozprzestrzenienia się po całym świecie z
natury nieruchliwych roślin. Niektóre z
nich przenoszone były celowo, inne
okazały się niezwykle niebezpiecznymi dla nowych środowisk pasażerami
na gapę.

Coraz liczniejsze alarmy dotyczą mniej
znanych, pochodzących z terenów Japonii,
Korei i Chin, rdestowców azjatyckich – sa-

Obecnie inwazyjne gatunki obcych dla
Europy roślin, ze względu na ogromne nakłady funduszy przeznaczone na walkę z nimi, stanowią nie tylko problem ekologiczny,
ale i ekonomiczny. W samej Polsce na liście
roślin obcego pochodzenia wyliczono około
tysiąca gatunków, z czego osiemdziesiąt to
rośliny o mniej lub bardziej inwazyjnym
charakterze. Szczególnie podatne na pojawienie się obcych gatunków roślin są tereny
mokradłowe i zbiorniki wodne połączone ze
sobą licznymi dopływami.
40

chalińskich (Reynoutria sachalinensis) i japońskich ostrokończystych (Reynoutria japonica). Chociaż mogłoby się wydawać, że
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rośliny te to drzewa, są one jednak dorastającymi do wysokości 3-4 metrów bylinami,
wciskającymi się w każdy, choćby najmniejszy, wolny skrawek gleby.
Początkowo, ze względu na pokrojowe
podobieństwo do bambusów, oferowano je
jako rośliny ozdobne do ogrodów, jednak
bardzo szybko przekonano się o ich niegroźnym dla ludzi, a jednak silnie inwazyj-

nym charakterze. Miały to być dodatkowe
rezerwuary pyłku dla naszych miodolubnych owadów. Niestety okazało się, że
okres ich kwitnienia (koniec sierpnia – początek września) mija się z czasem aktywności pszczół i innych pyłkolubnych
owadów. Mówi się, że azjatyckie rdestowce częściej występują na południu Polski,
bujnie porastając doliny rzeczne i starorze-
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cza, którymi wraz z nurtem przedostają się
na coraz to nowsze tereny. Mimo że nie stanowią niebezpieczeństwa dla ludzi, są niemałym zagrożeniem dla rodzimej polskiej
bioróżnorodności środowisk mokradłowych
i wodnych. Dodatkowo, obficie ulistnione
skupiska tych bylin powodują silne zacienienie gruntu, co znacznie ogranicza, a nawet uniemożliwia, kiełkowanie i rozwój
gatunków rodzimych. Problematyczne są
również ich kłącza, które wrastają na głębokość nawet dwóch metrów i rozkładają
swoje skupisko aż do siedmiu metrów odległości od rośliny macierzystej. Swoją
obecnością rdestowce azjatyckie przyczyniają się także do obniżenia pokrywanego
gruntu. Usunięcie ich nie należy do łatwych, wcześniej należałoby bowiem usunąć wszystkie kłącza, gdyż nawet z
najmniejszego odcinka potrafi szybko odrosnąć.
Innym przybrzeżnym obcym gatunkiem
roślin, lubiącym wilgotne środowisko, jest
hiacynt wodny (Eichhornia crassipes). Pokrywa licznie kanały, stawy, jeziora i rzeki. Jest
to szczególnie uciążliwy chwast wodny
świata, który błyskawicznie rośnie podwajając zajmowaną powierzchnię co dwa tygo-
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ne w akwarystyce, niekiedy przypadkowo
lub celowo przenoszone do naszych zbiorników. Na uwagę zasługuje tu grubosz
Helmsa (Crassula helmsii), który nie tylko
potrafi przetrwać zimę, ale i dzięki dużym
zdolnościom regeneracyjnym i łatwości
rozmnażania wegetatywnego, rozwija się
bardzo bujnie. Ten inwazyjny gatunek w
sprzyjających europejskich warunkach stanowi zagrożenie dla półnaturalnych wodno-błotnych siedlisk, czym powoduje
społeczne i ekonomiczne zagrożenia dla
zajmowanego ekosystemu.
dnie. Tak szybkim wzrostem swoich skupisk
potrafi zatykać zbiorniki i szlaki wodne,
uniemożliwiając tym transport wodny i połowy, a nawet blokować działające w okolicy elektrownie wodne. Z tego względu
jego miano „najbardziej uciążliwego wodnego chwastu świata” zapisało się nawet w
Księdze Guinnessa. Dodatkowym problemem jest brak skutecznej metody do walki z
tym intruzem, w wyniku czego hiacyntowe
zarośla są idealną wylęgarnią komarów.
Szczególnie dużym niebezpieczeństwem
dla polskich akwenów są obce gatunki roślin wodnych bardzo często wykorzystywa42
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Podobnie ma się sytuacja z moczarką delikatną (Elodea nuttalli). Początkowo polecana w sklepach akwarystycznych jako
roślina do oczek wodnych, wykazuje łatwość w wegetatywnym rozmnażaniu, przy
czym znana jest także z bardzo dużych
zdolności regeneracyjnych. Swoją obecnością stanowi zagrożenie dla półnaturalnych

siedlisk wodnych przynosząc straty społeczne i ekonomiczne, utrudniając turystykę i
rekreację na obszarach wodnych.
Uwagę należy zwrócić również na pojawiających się w polskich akwenach reprezentantów roślin zarodkowych – azollę
paprotkowatą, zwaną drobną (Azolla filiculoides) i azollę karolińską (Azolla carolinia-
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na). Rośliny te uważa się za drobne paprocie wodne biernie unoszące się na powierzchni toni wodnej. Azolle to rośliny
niezatapialne dzięki ich specyficznej budowie. Z cienkich łodyg wyrastają dwa rzędy
dachówkowato nachodzących na siebie,
dwupłatowych liści pokrytych włoskami zatrzymującymi na powierzchni warstwę powietrza oraz korzenie przybyszowe. Ta w
zarysie trójkątna lub wielokątna paproć
wodna o średnicy trzech centymetrów, w
zależności od nasłonecznienia, może przybierać kolory od zielonego po żółtawy lub
ciemnoczerwony. Łatwość fragmentacji, różnozarodnikowość i mrozoodporność sprawiają, że są to gatunki niezwykle łatwo
rozprzestrzeniające się po zbiornikach
wodnych. W Polsce początkowo traktowano je jako efemorfity, które swoją ekspansję
rozpoczęły w wyniku ciągle zachodzących
zmian klimatu. Zdolność szybkiego przyrostu i podwajanie swojej masy w zaledwie 36 dni zawdzięczają żyjącym w ich
komorach liściowych sinicom Anabaena
azollae. Azolle występują bardzo często w
eutroficznych zbiornikach o ciepłej wodzie,
gdzie najczęściej są to starorzecza i zbiorniki antropogeniczne. Obecność azolli w pol-
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skich zbiornikach jest szczególnie niebezpieczna ze względu na zagrażanie wodnym
gatunkom roślin rodzimych oraz naturalnym siedliskom przyrodniczym, o czym
świadczą pokrywające się, z uważaną za
gatunek diagnostyczny, rzęsą drobną (Lemna minor) wymagania siedliskowe, z których gatunki rodzime są przez nie wypierane. Pływająca warstwa azolli sięga milio-

nów pojedynczych roślin i tworzy warstwę
kilku – kilkunastu cm miąższości. Azolle zajęły już liczne siedliska polskich środowisk
wodnych od Dolnego Śląska po Dolinę
Środkowej Odry, skąd stopniowo zasiedlają kolejne starorzecza. Tworzą praktycznie
jednogatunkowe agregacje prowadząc do
braku mieszania wody i odcinania dopływu
światła do zbiornika, czym powodują eutro-

fizację wód i spadek tlenu. Bardzo łatwo
przychodzi im eliminacja rodzimych gatunków pleustonowych i zmniejszanie populacji ryb. Chociaż początkowo azolli ciężko
było przetrwać zimy, tak dobrze dostosowała się do panujących w Polsce warunków klimatycznych, że zaczęła stanowić
duży problem w stawach hodowlanych zachodniej i południowo-zachodniej Polski.
Kinga Zatoń
fot.: pixabay.com
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Kraina porannego spokoju – wyspa Jeju
Wybrzeża Półwyspu Koreańskiego
kryją w sobie zalążek „raju upragnionego”. Poszukiwacz upragnionej przez
wszystkich idylli powinien choć na
chwilę zatrzymać wzrok na szczególnie urokliwej południowokoreańskiej
wyspie Jeju.

struktura tej wyspy pozwoliła na ukształtowanie się wyjątkowych, naturalnych przekształceń geologicznych, znanych jako
wyspy wulkaniczne Jeju i rynny lawowe,
które należą do światowego dziedzictwa

Choć towarzyszy jej umiarkowany klimat, to nawet zimową porą rzadko można
tu spotkać temperaturę spadającą poniżej
0ş C. Ta umiejscowiona w Cieśninie Koreańskiej wulkaniczna oaza naturalnego piękna, a zarazem raju dla miłośników sportów
morskich, nęci turystów swoim nietuzinkowym bogactwem przyrodniczym. Zdominowana przez sięgający 6400 m wulkan
Hallasan, wyspa Jeju szczyci się niezwykle
czarującymi i jedynymi w swoim rodzaju
miejscami. Nieaktywny wulkan wyspy Jeju,
w którego kraterze znajduje się powstałe
ponad 25 000 lat temu jezioro Baengnokdam, stanowi nie lada atrakcję.
Zbudowana głównie z lawy i bazaltu
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UNESCO. Te naturalne kanały wytworzone
przez magmę stanowią obecnie jedne z największych jaskiń, które nie tylko są ogromną atrakcją turystyczną, ale i miejscem
wielu badań naukowych. Wyjątkową uwa-
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gę skupia tu także nietknięty, cechujący się
wyjątkową ekologią Las Gotiawal będący
głównym źródłem wody dla mieszkańców
wyspy, ale i siedliskiem wielu unikalnych
gatunków roślin terenów podmokłych.

Przyczyniło się to do powstania na tym terenie rezerwatu przyrody znanego bardziej
jako Narodowy Park Halla.
Z ponad 1565 występujących tu gatunków roślin naczyniowych, charakterystycz-
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nych dla stref oziębłych, umiarkowanych i
subtropikalnych, aż trzydzieści trzy to gatunki endemiczne wyspy. Połowa z tych gatunków, określana jako roślinność polarna,
zagrożona jest wyginięciem. Na samej wy-
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spie występuje ponad siedemnaście gatunków ssaków i osiem gatunków gadów,
osiem rodzajów płazów, 198 rodzajów ptaków i aż 947 gatunków owadów.
Chociaż Korea Południowa jest stosunkowo mało znana jako zalążek turystyczny, to

zdecydowanie należy przybyć tu dla samego nurkowania na wyspie Jeju. Należy jednak pamiętać, że ze względu na fluktuacje
pływów wokół Półwyspu Koreańskiego,
bardzo często wokół okolicznych wulkanicznych wysepek powstają silne prądy wi-
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rowe. Sprawia to, że nurkowanie na tych
obszarach może być trudne i ważne jest,
aby miejsce zanurzenia było odpowiednio
dobrane do naszych możliwości i sprawności fizycznej. Kiedy już jednak zdecydujemy się na pierwsze zanurzenie w wodach
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okalających wyspę Jeju, z utęsknieniem
wraca się w to miejsce. W ciepłych wodach
tego terenu widoczność utrzymuje się w
przedziale 25-50 metrów. Wraz z każdym
pogłębiającym się metrem oczom nurka pojawia się magiczny widok licznych miękkich, ogromnych i niezwykle wielobarwnych koralowców oraz zamieszkujących
je wodnych kręgowców. Ciężko jest oderwać wzrok od endemicznego życia, wśród
którego królują morskie ślimaki, ryby, płazy i subtropikalna roślinność wodna tworząca spójny koralowy las.
Kinga Zatoń
fot.: pixabay.com
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Egzotyczna wyspa Bali dla nurków
Bali jest jedną z najbardziej znanych wysp indonezyjskich. Jej słynące z niezwykłej urody i klimatu lasy
tropikalne, plaże, sztuka i folklor
przyciągają co roku miliony turystów.
Bali, ze względu na umiejscowienie
na niej aż 30 tysięcy różnych świątyń, nosi miano „wyspy świątyń”.
Przybywając na tę wyspę, należy się
przygotować, że będzie to podróż na
wielu płaszczyznach… od smaku tamtejszej kuchni, po panującą tam kulturę i niezwykłą przyrodę.

Najbardziej rozwiniętym regionem wyspy
jest południe. Można tu znaleźć liczne kurorty i wsie specjalizujące się w konkretnych rodzajach rzemiosła. Będąc na Bali
nie można przejść obojętnie obok słynnych

Podobnie jak południowokoreańska wyspa Jeju, Bali usiana jest wulkanami. Znajduje się tu wulkaniczne pasmo górskie,
którego najwyższym szczytem (3142 m n.
p. m.) jest budzący się dwa razy do roku
wulkan Agung. Południe wyspy porastają
liczne lasy tropikalne nachodzące na tereny
wyżynne i nizinne. Idealnym dopełnieniem
terenu jest wilgotny równikowy klimat o
utrzymującej się temperaturze 25-27şC.
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potraw tamtejszej kuchni, najpopularniejsze kompozycje to mieszanka ryżu i owoców morza. Mówi się, że rdzenni
mieszkańcy wyspy z łatwością hodują
wszystkie gatunki ryżu i podają je w niezli-

Nuras.info 6/2018
czonej ilości kombinacji – od placków po
ryżowe wino brem. Należy również wspomnieć o położonej na północy wyspy miejscowości Lovina, która słynie z plaż o
czarnych, wulkanicznych piaskach. W otoczeniu licznych, dorodnych palm, pośród
krystalicznie czystych wód, można podziwiać pojawiające się w okolicach stada delfinów.

Miejscem szczególnie lubianym przez
miłośników sportów wodnych jest Ulwat,
położony na krańcu cypla. Choć plaży nie
ma tu co szukać, to ze względu na zapierające dech w piersiach widoki, szczególnie
upatrzyli sobie to miejsce surferzy i nurkowie. Okalające błękitną wodę wysokie klify
nadają temu miejscu niesamowity klimat,
co wręcz potęguje doznania związane z

nurkowaniem. Należy także pamiętać, że
indonezyjskie rafy koralowe nie zostały
jeszcze do końca poznane przez płetwonurków, co pozwala nam liczyć na wiele
zaskakujących momentów w trakcie zanurzenia, zwłaszcza że miejsca te często okre51
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śla się mianem najpiękniejszych i najlepszych miejsc nurkowych świata. Miłośnicy
nurkowania powinni zwiedzić szczególnie
stromo opadające ściany wokół wyspy
Menjangan, która słynie nie tylko ze wspaniałych widoków, ale i przejrzystości nawet
do 50 metrów.

Planując nurkowanie, z pewnością nie
można pominąć Tulamben – miejsca leżącego u stóp wulkanu Gunung Agung, słynącego ze spoczywającego tam amerykańskiego wraku SS Libery z czasów II wojny światowej oraz czarnego wybrzeża wulkanicznego.
Wyspą znaną z licznych nurkowań w
prądzie jest Nusa Penida. W to miejsce
przyciąga niedawno odkryty raj dla miłośników makroświata, znany jako Puri Jati, ale
także możliwość spotkania niesamowitych
stworzeń jakimi są Mola Mola.
Ponieważ nurkowanie to wielka pasja
wielu ludzi, pary, które zbliżył do siebie ten
sport, mogą na wyspie Bali zorganizować
podwodną ceremonię ślubną w niezwykle
magicznej scenerii.
Oczywiście nie zabraknie tu także miejsca dla osób preferujących złociste plaże –
najchętniej odwiedzaną jest Kuta Beach,
gdzie turyści mogą wybierać spośród licznych knajpek i barów, ale także skorzystać
z lekcji dla początkujących surferów.
Kinga Zatoń
Fot.: pixabay.com
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Niezwykła sylwetka polskiej archeologii… cz. 2
Pan Jerzy Janczukowicz od lat 50. wydobywa z dna Bałtyku i pomorskich jezior niezwykłe przedmioty pochodzące z okresu II
wojny światowej. Na przestrzeni lat brał
udział w wielu interesujących ekspedycjach
badawczych. Prywatnie to ciepły człowiek,
kolekcjoner i gawędziarz. Jego dom „Willa
Rekin” w gdańskiej Oliwie jest znana
wszystkim mieszkańcom Trójmiasta. Miałam ogromną przyjemność spotkać się z
tym niesamowitym człowiekiem i przeprowadzić wywiad, którego pierwsza część została opublikowana w 99 numerze
Nuras.info.
Natalia Kasowska: Jedno z pierwszych
dużych osiągnięć w historii działalności
Klubu Płetwonurków przy Zrzeszeniu Studentów Polskich Politechniki Gdańskiej,
które może Pan nam opowiedzieć?
Jerzy Janczukowicz: Ta historia rozpoczęła się kilkanaście lat temu. Zgłosił się do
nas pracownik Polskiego Ratownictwa
Okrętowego. Nurkował w wojsku, chciał
nurkować z nami. Wiedząc, że zbieram i

zapisuję w specjalnym kajecie ciekawostki
z dna akwenów, wszystkie zatopione czołgi, samoloty i skrzynie ze złotem, również
podał mi taką informację. Jego kolega stacjonujący na poligonie drawskim, miał do
czynienia ze szkoleniem marynarzy – płetwonurków, którzy donieśli mu, że w jednym z jezior na poligonie, podczas
ćwiczeń, nurkowie wojskowi natknęli się
na dnie na wrak samolotu Fw-190 (Focke
Wulf). Potraktowali to jako ciekawostkę, zaś
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generalicja uznała to za bajeczkę, już nie
mówiąc, ile z takim znaleziskiem byłoby
kłopotu. Mam duże doświadczenie z takimi informacjami, jeżeli na około sto wiadomości jedna z nich będzie trafna, to i tak
wielkie szczęście.
Ludzie mieszkający w pobliżu jezior i innych akwenów mają bardzo wiele fantazji.
Już teraz dochodzi do tego, że w prawie każdym – oczywiście w najgłębszym miejscu
– znajduje się jakiś „Tygrys”. A że mu się
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jeszcze palą lampy... Jeżdżąc w trakcie
weekendów na wyprawy poszukiwawcze
na jeziora: Ińsko, Jamno, Stolsko i inne, zawsze po drodze był poligon drawski, gdzie
co najmniej jeden dzień poświęcaliśmy na
takie przeszukiwania. Po sześciu latach
wreszcie udało się natrafić, na głębokości
17 metrów, na leżący do góry brzuchem i
rozczłonkowany na trzy części niemiecki
myśliwiec Messerschmitt 109 G-6.

Po otrzymaniu zezwolenia na poszukiwanie i wydobycie niemieckiego samolotu
od wojewódzkiego konserwatora zabytków,
przystąpiliśmy do wydobycia. Przywieźliśmy piętnaście dwustulitrowych beczek po
spirytusie z obejmami i hakami do zaczepiania i z urządzeniem do napełniania zatopionych beczek, aby podnieść samolot.
Zdobycz została przekazana lotniczej Fundacji „Polskie Orły”, gdzie pod czułą opieką pana Zbigniewa Niemczyckiego samolot
rozebrano i po odświeżeniu rozpoczęto
żmudną operację składania.
Swoją dokumentację udostępniła Fundacja „Messerschmitta”. Finansował to pan
Zbigniew Niemczycki. Samolot został całkowicie odrestaurowany, aż do stanu gotowego do lotu! Wszystko oryginalne! Nie
starano się o uzyskanie możliwości latania,
bo po przeglądzie, dla bezpieczeństwa,
trzeba by wymienić jakieś ważne elementy
i w tym momencie samolot straciłby stuprocentową oryginalność. Tak oryginalnego samolotu nawet Niemcy nie mają... W czasie
wojny niemiecki przemysł wyprodukował
około 34 tysiące takich samolotów, były to
jedne z lepszych. Do dziś pozostało tylko
siedem sztuk. Nasz egzemplarz ma nawet
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możliwość kołowania po płycie lotniska,
silnik jest oryginalny! Wszystko jest oryginalne. W trakcie restauracji okazało się, że
brakuje trochę różnych detali. Jechaliśmy
zatem nad to jezioro i przeszukiwaliśmy
metr po metrze, w całkowitej ciemności.
Szereg drobnych detali udało nam się odnaleźć. To była prawdziwa archeologia...
Pewnego dnia pan Zbigniew Niemczycki
zadzwonił i zaprosił całą naszą ekipę do
Góraszki na zapoznanie się z aktualnym
stanem restauracji samolotu.
Zostaliśmy przewiezieni prywatnym helikopterem ponad jego lotniskiem, pokazał
nam prywatne hangary, zbiory samolotów,
etc. Aktualnie ten wspaniały, odbudowany
obiekt historyczny znajduje się w Muzeum
Lotnictwa w Krakowie. Internet i Fundacja
„Messerschmitta” pomogły uzyskać wiele
informacji, w tym na temat pilota. Posiadamy jego „książeczkę wojskową”, zdjęcie,
nazwisko. Gdy jego brat przyjechał do
Gdańska, udało nam się znaleźć także zaniedbany grób nad jeziorem, koło pasa startowego... Trzecia Rzesza obiecała, że każdy
poległy lotnik, po wygranej wojnie, zostanie na koszt Rzeszy ekshumowany i zrobi
mu się uroczyste pochowanie w jego ro-
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dzinnej wsi. Jak wiemy, Rzesza nie dotrzymała słowa. Mamy szkic miejsca katastrofy
tego samolotu. Teraz już nie jest nam potrzebny. Straciliśmy na poszukiwania sześć
lat, a gdyby nam dali ten szkic...
Z pewnością mają dużo innych informacji o zatopionych, zakopanych różnościach.
Ten pilot, ze swoją grupą bojową, trenował
w południowej Francji. Kiedy otrzymał rozkaz przebazowania na lotnisko w Drawsku,
równocześnie przybyły tam najnowsze samoloty, wyposażone w znacznie mocniejsze silniki. Podczas tragicznego lotu pilot
rozpoczął lądowanie, ale okazało się, że
nieprzyzwyczajony do większej mocy silnika, miał za dużą prędkość do lądowania, a
ściana lasu, czyli koniec pasa, szybko się
zbliżała. Dodał więc gwałtownie gazu, aby
przeskoczyć ponad lasem, a zwiększenie
obrotów śmigła (duży ciężar) wywołało
gwałtowną reakcję i skłon samolotu w kierunku jeziora, które leżało równolegle do
pasa startowego. Samolot wpadł do wody,
pilot uderzył czołem o kokpit i stracił przytomność, nie mógł wydostać się z kabiny...
Następnego dnia Niemcy sprowadzili nurka, który wydobył ciało.

NK: Wilhelm Gustloff to jeden z najbardziej atrakcyjnych wraków Bałtyku i najbliższy Pana sercu. Odbył Pan tam wiele
nurkowań. Czy dzięki tym podwodnym inwentaryzacjom odkrył Pan jakieś ciekawe
informacje na temat tego obiektu?
JJ: To wrak pełen tajemnic... W ostatnich
dniach stycznia 1945 roku przygotowywano były statek pasażerski „Wilhelm Gustloff” do akcji „Hannibal”, czyli do
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przewozu Niemców uciekających przed
czerwoną zarazą, czyli Armią Czerwoną. A
teraz pod flagą Kriegsmarine, pomalowany
na szary bojowy morski kolor, będzie wywoził do Niemiec uciekinierów/uchodźców
z ziem zajmowanych przez najeźdźców,
czyli Prusy Wschodnie. Na dziobie i rufie
mocowano działa przeciwlotnicze. Okręt,
który ostatnie cztery lata zacumowany przy
kei w Oksywiu był wykorzystywany jako

Nuras.info 6/2018
hulk zamieszkały przez marynarzy II Dywizjonu Szkolnego Okrętów Podwodnych,
gdzie pobierali nauki jak torpedować
alianckie statki z zaopatrzeniem dla Europy
ze Stanów. Na pirs, gdzie stoi właśnie „Wilhelm Gustloff” podjeżdżają wojskowe ciężarówki i do ładowni dziobowej i rufowej
dźwigiem ładowane są skrzynie. Ale z
czym? I to jest właśnie pierwsza tajemnica.
Tego nikt nie wie.

Oczywiście wówczas jeszcze trochę niemieckiego porządku pozostało, jakieś dokumenty o wiezionym towarze idą za
towarem, ale jeden komplet dokumentów
pozostaje na okręcie, który niebawem będzie zniszczony. Drugi komplet pozostaje
w Gdyni, ale po zdobyciu miasta i portu
przez Sowietów, w ogólnym bałaganie, kto
będzie zaprzątał sobie czas i głowę, komu
potrzebne jakieś szpargały napisane po nie-
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miecku... A może właśnie w tych szpargałach po niemiecku jest rozwiązanie zagadki? Na zwykłą logikę, Niemcy starali się
wywieźć wszystko co się da, co nie powinno wpaść w ręce zdobywców, a więc depozyty muzealne, kościelne, prywatne,
bankowe. Co jeszcze? Tego też właśnie poszukiwali Rosjanie. Na naszą korzyść jest
przypuszczenie, że Rosjanie dysponowali
tylko sprzętem klasycznym, czyli sprzętem
ciężkim, nurek był „nieruchawy”, nie wszędzie mógł się przecisnąć. Wiemy, co to jest
„ściśnięcie” nurka. Nas to zupełnie nie dotyczy, a dla nurka klasycznego stanowi poważne, wręcz śmiertelne niebezpieczeństwo. Jeśli pokład statku był pochyły, nurek
klasyczny stwierdzał, że jest tam niebezpieczeństwo ześlizgu, a w konsekwencji ciężki
wypadek ciśnieniowy lub śmierć, gdy jest
duża różnica poziomów. I tu jest nasza wyższość. Po prostu trzeba sprawdzić, czy nie
zostawili tam czegoś dla nas... To kolejna
tajemnica.
Po południu 30 stycznia okręt rzuca cumy i wyrusza w swój ostatni rejs, ale nikt
nawet nie przypuszcza, nikt nie przeczuwa,
że już o 21:08 trzy sowieckie torpedy
opuszczą wyrzutnie torpedowe i z dużą
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prędkością pomkną ku swemu przeznaczeniu. Ich zadanie to trzema wybuchami
zniszczyć lewą burtę liniowca, co spowoduje zatoniecie zranionego okrętu w ciągu
63 minut. Siłą inercji, po zalaniu maszynowni, okręt jeszcze prze do przodu, bo jego 27 tysięcy ton rozpędzonej stali do 12
knotów powoduje, że przepłynie jeszcze
około 1,5 mili. Okręt ma długość 20 metrów, a morze w tym miejscu Ławicy Słupskiej ma 43 metry. Pogoda jest najgorsza z
możliwych: minus 18o C i zawieja śnieżna.
Na okręcie panują egipskie ciemności, bo
właśnie trzecia sowiecka torpeda trafia do
samej maszynowni, co ją zalewa i wszystkie agregaty zatrzymują się pełne wody. Jak
zwiedzanie wraku rozpoczniesz od dziobu,
to zobaczysz, że właśnie dziób jest prawie
oderwany od kadłuba wraku. Sprawa jest
właściwie prosta: najpierw pierwsza torpeda wybiła olbrzymia dziurę w dziobie. Olbrzymia dziura, bo to przecież nie
pancernik, ale statek pasażerski, więc blachy też są cieńsze...
Jak sobie zdamy sprawę, że przy długości
okrętu 208 metrów i płynąc z trzema dziurami z jednej burty przy głębokości 43 metry, wystarczy około 15 czy 20 stopni

przechyłu na dziób i już dziób „Gustloffa”
szoruje o dno! Na dnie zaznacza przebytą
drogę, tworząc coś w rodzaju dużej skiby
rolniczej z piasku dna. No i dziób się teraz
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odrywa od korpusu. A właśnie w dolnej
części kadłuba jest dziobowa ładownia, jest
cała rozerwana, część z ładunku z pewnością jest zniszczona wybuchem 350 kilogra-
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mów trotylu, tylko nie wiem czy to trotyl
amerykański przywieziony do Archangielska, czy sowiecki? A czy ktoś zadał sobie
trudu i przepłynął te 1,5 mili po dnie na kursie 320, pooglądał, popatrzył, czy jeszcze
tam leżą skrzynie, które nie zostały zniszczone wybuchem, a tylko wypadły z dziurawej ładowni? To kolejna tajemnica.
Miałem okazję przepłynąć przez cały szyb
od ładowni dziobowej. Wpływasz z dziobowego pokładu, kilkadziesiąt metrów
kompletnej ciemności i wypływasz przy
dnie, koło rozerwanej ładowni, lądujesz na
piasku dna morza.
W sowieckich armiach drugiego rzutu
były „trofiejnyje otriady”. Ich zadaniem było przeszukiwać i kwalifikować wszelakie
dobro do wywozu do ZSSR. Na przykład
demontowali szyny do polerowania... Łapano wszystkich jeńców i ich też przepytywano względem wszystkiego, co można
zabrać. Więc ci wojskowi też mieli okazję
zeznać, co zostało przywiezione na pirs w
Oksywiu ciężarówkami dnia 30 stycznia i
załadowane na okręt „Gustloff”. Jakie to towary ładowano do salonów, bo nie mieściły się w szybie ładowni? Przeglądając
„Księgę Wraków” Urzędu Morskiego, pod

nr 73 znajdujemy opis, że jest to duży statek o nazwie „Łeba 1”, a na dziobie olbrzymi napis gotyckimi literami z mosiądzu. I o
co tu chodzi, to zatajanie nazwy tego wraka? Kto wydał taką decyzję i dlaczego zostało to zatajone? To kolejna tajemnica. Jak
wiemy z historii, w latach od 1948 do 1953
nad wrakiem znalazło się kilka sowieckich
statków wojskowej firmy „EPRON” zajmującej się pracami podwodnymi. Przez kilka
lat, jak tylko była dobra pogoda, ekipa nurków penetrowała ten wrak. Za pomocą dynamitu torowano sobie przejścia do
wnętrza wraku i wydobywano… No właśnie, co, to kolejna tajemnica.
Dlaczego tylko kilka lat penetrowano ten
wrak? Lub też dlaczego aż tak długo siedzieli na tym wraku? W roku 1994 napisałem pismo do konsulatu rosyjskiego w
sprawie penetracji „Gustloffa”. Nie odpowiedziano. Napisałem do gen Lebiedzia,
który 25 lat komenderował Bornem Sulinowo, a teraz jest Dyrektorem - komandorem
Muzeum Morskiego w Petersburgu. Wymienialiśmy ze sobą korespondencje grzecznościowe, aż zdecydowałem się zapytać o to,
co mnie interesuje. Zapytałem właśnie o
sprawy „Gustloffa”. Już się więcej nie ode61

zwał. Kolejna tajemnica. To jest typowa taktyka sowiecka. Wszystko utajnione.
NK: Jakie plany ma Pan na przyszłość?
JJ: Tę wyprawę planuję od momentu zdobycia jej tajemnicy. Zaczęło się to w odległych czasach. Do ćwiczeń i treningów z
butlami było potrzebne sprężone powietrze.
Przez przypadek dowiedziałem się, że w
Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich w Gdyni jest sprężarkownia. Firma
miała powietrze do uruchamiania silników
kutrów rybackich. Ze złomowanego niemieckiego okrętu podwodnego uruchomiono sprężarkę. Sprawa zaczęła się około 50
lat temu.
Prowadziłem regularne zajęcia i kursy
nurkowania swobodnego na basenie Wyższej Szkoły Morskiej. Do ćwiczeń były potrzebne butle i sprężone powietrze.
Dowiedziałem się, że mają kompresor wysokociśnieniowy w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich
„ARKA”. Podobno z porzuconego U-Boota
wymontowano kompresor i po małym remoncie zainstalowano go na lądzie. Wykorzystywany był do napełniania sprężonym
powietrzem wysokociśnieniowych butli
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„przemysłowych”, które służyły jako starter
do silników diesla w kutrach rybackich.
Tam bliżej poznałem jednego z mechaników, który napełniał nam butle. Minęło parę lat, aż któregoś dnia pan Mieczysław
opowiedział mi pewną historię. Kiedy miał
16 lat, został przyłapany na kradzieży jabłek przez jakiś patrol nieopodal Piotrogro-

du. Został zamknięty w piwnicy.
Okazało się, że jest tam z nim jakiś człowiek. Przedstawił się jako lejtnant carskiej
gwardii, którego zatrzymał patrol. Doprowadzono go do komendy i po rozpoznaniu,
że jest białogwardyjskim oficerem skazano
na śmierć przez rozstrzelanie. Wyrok nakazano wykonać natychmiast, czyli nazajutrz
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o świcie. Oficer opowiedział mu więc swoją historię. Służył w oddziale carskiej
„Ochrany” i pewnego dnia jego oddział
otrzymał rozkaz konwojowania carskiego
skarbca z Moskwy do Piotrogrodu, gdzie
czekał jacht motorowo-żaglowy, którym
skarbiec ma być przewieziony do Zachodniej Europy, a dalej do Szwajcarii.
W momencie przeładunku z wozów do
jednostki pływającej doszła do ekipy informacja, że właśnie bolszewicy zamordowali całą rodzinę Romanowych i raptem
okazało się, że cały ten skarb jest niczyj,
czyli nikogo, czyli… tego oddziału straży.
Nie było czasu na dzielenie się łupami, bo
w każdej chwili mogli być aresztowani.
Szybko odbili od brzegu i popłynęli na zachód. Na statku pokłócili się i zaczęli walczyć między sobą. Finalnie z całej załogi
pozostał tylko on jeden, nie mający pojęcia
jak sterować jachtem motorowo-żaglowym. Jacht zaczął tonąć, a oficer dopłynął
do brzegu.
Zapamiętał jak był ułożony brzeg i latarnie morskie. Po dopłynięciu do brzegu udał
się pieszo w kierunku Rosji, gdzie został
pojmany przez bolszewików. Rano oficer
został rozstrzelany, a pan Mieczysław, zło-
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dziej jabłek, trochę poturbowany i przegnany do domu. Miał dosyć daleko do województwa rzeszowskiego, ale tam właśnie
czekała na niego rodzina.
W roku 1926 doszła do niego wiadomość, że potrzeba dużo rąk do pracy przy
budowie Gdyni, więc udał się tam, pamiętając o opowieści białogwardyjskiego oficera. Postanowił uczyć się na rybaka, bo to go
zbliżało do skarbu. Nim skończył nauki,
wybuchła wojna, potem zapanował reżim
komunistyczny, więc o otrzymaniu paszportu można było tylko pomarzyć...
Nadeszły lata siedemdziesiąte i stracił nadzieję na wyprawę po ten skarb, więc w
chwili, gdy już szykował się na emeryturę,
podjął decyzję, że właśnie mi przekaże tę
„tajemnicę życia”.
Miał dwie córki i wybrał właśnie mnie na
powiernika! Przekazał mi wszystkie zapamiętane wskaźniki topograficzne. Teraz to
miejsce jest na Morzu Bałtyckim, gdzie już
można podpłynąć we wskazany punkt z dobrą elektroniką i udając np. fotografa podwodnego przeszukać dany akwen. A potem
tylko to wydobyć... Ale co dalej? Kogo ze
sobą zabrać? Komu to sprzedać – czy oddać do muzeum, bo tak będzie bezpiecz-

niej dla znalazców? My pod tym względem
nie jesteśmy jeszcze w Europie.
Czytałem niedawno, że czterech młodych
płetwonurków natknęło się przypadkowo na
zatopiony żaglowiec na głębo- kości ośmiu
metrów, z zawartością około pół tony złotych monet, którego od kilkudziesięciu lat
nieskutecznie poszukiwał rząd norweski.
Zgodnie z przepisami podzielił skarb nastę-
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pująco: 1/4 otrzymał rząd holenderski, bo to
było ich złoto. Kolejne 1/4 otrzymała Norwegia, bo to na ich morzu znaleziono złoto,
a resztę dostali znalazcy... My jeszcze do tego „nie dorośliśmy”...
NK: Bardzo dziękuję za podzielenie się
z nami tymi fascynującymi opowieściami i
życzę odnalezienia zatopionego skarbu.
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Restytucja jesiotra – czyżby szansa
przetrwania tego gatunku?
Wspominając mój artykuł na temat
historii tragicznego upadku jesiotra w
naszych wodach, do którego przyczyniliśmy się my, ludzie, dzisiaj ukazuję małe światełko w tunelu. Jest
szansa, że za kilkanaście lat ten
szlachetny gatunek powróci do polskich rzek. Może się to udać przy
pomocy Ośrodka Zarybieniowego w
Grzmięcy, który został uroczyście
otwarty, z udziałem ministra środowiska, w 2009 roku.

spowodowana wzrastającymi zanieczyszczeniami rzek oraz ich nagminną regulacją.
Także rozbudowujący się przemysł powo-

Warto przypomnieć, że nieliczne jesiotry
były obserwowane w polskich rzekach jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku,
natomiast ostatniego – jesiotra ostronosego
złowiono w Wiśle w 1965 roku. Ryba miała 281 cm długości i ważyła 135 kg. Od
tamtej pory jesiotry w Polsce to rzadkość
64

duje, że są skutecznie wypłaszane z krajowych cieków. Obecnie nie ma jesiotrów w
całej zlewni Bałtyku. Ostatniego złowiono
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w 1990 roku u wybrzeży Estonii, a przecież
jeszcze w XIX wieku Warszawa była głównym dostawcą kawioru na carski dwór.
Pojawiła się jednak szansa, aby ta szlachetna ryba wróciła do Polski. Ma w tym
pomóc rządowy program restytucji jesiotra.
W jego ramach rzeki Drawa i Drwęca ma-

ją być zarybiane narybkiem jesiotra ostronosego, pierwsze kilkaset ryb już wypu- szczono do rzek w poprzednich latach. Część
narybku została specjalnie oznakowana,
niektóre ryby wyposażono w nadajniki telemetryczne, co pozwoli naukowcom na
lepsze poznanie ich zwyczajów. O ile po-
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prawi się stan krajowych rzek (z czym jest
coraz lepiej) i znikną na nich bariery architektoniczne, jest duża szansa, że za kilkanaście lat wypuszczone teraz ryby wrócą do
rzek na tarło. Jednak tutaj jest haczyk! Aby
można było w pełni ocenić skuteczność
programu, musi minąć 50 lat – do tego czasu w Bałtyku powinna już żyć stabilna populacja jesiotrów ostronosych corocznie
wpływająca między innymi do krajowych
rzek. Wybudowany dzięki dotacji Funduszu
Ochrony Środowiska Ośrodek Zarybieniowy w Grzmięcy może w tym znacząco pomóc. Znajduje się tam zarówno wylęgarnia,
jak i podchowalnia, skąd nieco podrośnięte jesiotry trafią do rzek. Krajowy ośrodek
pozwoli też ograniczyć koszty zarybiania –
obecnie nadal spora część ikry jesiotra sprowadzana jest z Kanady, a koszt 1 kg sięga
nawet 80 tysięcy złotych! Na razie jednak
trzeba poczekać, aż własne stado jesiotrów
w ośrodku podrośnie na tyle, by móc od
niego pozyskiwać ikrę. Jak planuje Polski
Związek Wędkarski, obok produkcji narybku jesiotra, ośrodek w Grzmięcy będzie
prowadził rozród i podchów innych cennych gatunków: łososia, troci a także certy,
świnki i brzany. Tymczasem zapraszam do
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zapoznania się z fotorelacją z takiego
ośrodka w Niemczech, który doskonale radzi sobie z rozrodem jesiotra i jest jednym
z najlepszych w tej dziedzinie.
Natalia Kasowska
Fot.: Michał Marcinkiewicz

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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Jezioro Wędromierz…
przejrzysta woda okalana dziką naturą
Pośród licznych, bujnie porośniętych lasów Pojezierza Lubuskiego,
niemal ukryte pomiędzy połączonymi
ze sobą jeziorami: Silna Duża, Wielkie, Chłop i Stobno, skrywa się jezioro Wędromierz. Niezwykle przejrzyste i czyste, choć ze względu na
dużą naturalną podatność na degradację sklasyfikowane w III klasie czystości, znajduje się na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.

turystyczne. Mocno wcinający się w jezioro półwysep, odsłaniający przepiękny widok na cały zbiornik, oraz dwie zatoczki
tworzą niezwykle malowniczą atmosferę

Rejon ochrony naturalnych obszarów
przyrodniczych doskonale zabezpiecza ten
zbiornik przed zanieczyszczeniami, co pozwala na utrzymanie go w świetnym stanie
sanitarnym.
Jezioro Wędromierz, mimo bliskiego sąsiedztwa rezerwatu ornitologicznego, dzięki licznym dopływom posiada spore walory
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dla pobliskich leśnych kąpielisk, należących do ośrodków wypoczynkowych, oraz
mniejszych bądź większych dzikich plaż.
Zakaz używania na terenie akwenu pojaz-
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dów spalinowych pozwala zachować niesamowitą ciszę, idealnie komponującą się
z kwitnącym tu dzikim życiem Rezerwatu
Przyrody. Jest to zakątek szczególnie atrakcyjny dla osób szukających całkowitego
wyciszenia i odpoczynku od natłoku miejskiego zgiełku.

Jezioro Wędromierz o powierzchni 73,8
ha stanowi jeden z odcinków długiego szlaku kajakowego, znanego jako Lubuski Szlak
Wodny, prowadzącego z Trzciela, przez leżące na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego jeziora (Wielkie, Wędromierz,
Chłop), do Skwierzyny. Jego maksymalna
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głębokość sięgająca około 12 metrów (średnio 4,9 m) i bardzo dobra widoczność pozwala amatorom sportów wodnych na
rozpoczęcie przygody z nurkowaniem. Jest
to również zbiornik cieszący się uznaniem
miłośników wędkarstwa. Brak motorówek i
liczne zarośla pozwalają na spokojne węd-
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kowanie i cieszenie się przyrodą niezmąconą ludzką działalnością. Wokół jeziora powstało nawet kilka malutkich plaż z
pomostami przeznaczonych właśnie dla
wędkarzy. Z ryb zamieszkujących zbiornik
najczęściej łowi się liny, płocie, okonie,
szczupaki, karasie, wzdręgi a nawet sielawy.

Turystom wypoczywającym nad brzegami jeziora również nie będzie brakowało
atrakcji. Miłośnicy kolarstwa mogą wybrać
się na przejażdżkę tutejszymi trasami rowerowymi (czerwona – licząca około 50 km,
niebieska – sięgająca około 60 km i czarna
prowadząca leśnymi dróżkami, drogami i
szosami).
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Zapaleńcom historii na pewno spodoba
się jedna z największych atrakcji tego regionu – Międzyrzecki Rejon Umocniony
(MRU) i liczne bunkry czekające na zwiedzających.
Kinga Zatoń
fot.: autor

Wakacyjny konkurs Nuras.info
Nuras.info 6/2018

Główna nagroda - SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ - już czeka w redakcji na ZWYCIĘZCĘ!
Do wygrania są również latarki nurkowe, lusterka oraz inne cenne nagrody.
Jak ją zdobyć?

Wystarczy opisać swoje najwspanialsze nurkowanie, podzielić się podwodnymi emocjami i wrażeniami z głębin, które okazały
się czarujące, zaskakujące, przerażające, a z pewnością warte tego, by tam powrócić.

Jak powinien wyglądać konkursowy artykuł?

Prasa cyfrowa nie zna ograniczeń, więc tekst może zawierać dowolną ilość znaków, nie mniejszą jednak niż 1000 słów. Koniecznie
dołącz dobrej jakości fotograﬁe, które nie tylko podniosą walory tekstu, ale również przybliżą Cię do NAGRODY GŁÓWNEJ. Możesz
dołączyć także ﬁlm!

Gdzie i w jakim terminie należy przesłać artykuł?

Konkurs trwa przez całe wakacje, więc relacje można wysyłać najpóźniej do 15 października 2018.
Komplet materiałów prześlij przez naszą stronę: h6p://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
W razie problemów lub wątpliwości skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@nuras.info

Czy wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na łamach NURAS.INFO?

Na łamach Magazynu zamieścimy wszystkie prace konkursowe zaakceptowane przez Grono Redakcyjne.

W jaki sposób zostanie wyłoniony ZWYCIĘZCA?

Spośród wszystkich opublikowanych na łamach Nuras.info artykułów GŁÓWNĄ NAGRODĘ otrzyma autor najciekawszej relacji
wybranej przez Redakcję i Współpracowników Magazynu, przy czym za najlepszą pracę konkursową niekoniecznie zostanie
uznane najbardziej egzotyczne nurkowanie. Równie istotny jest sposób przedstawienia, lekkie pióro i efektowne fotograﬁe.

Kiedy zostanie ogłoszony wynik?

SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ powędruje do ZWYCIĘZCY najpóźniej 30 października 2018.
Przewidziane są również drobne upominki dla autorów kolejnych pięciu najlepszych tekstów.
71

Nuras.info 6/2018

Müritz
– obowiązkowe miejsce dla pasjonatów podwodnych eksploracji
Jeśli akurat jesteście lub wybieracie się do Niemiec, gorąco polecam
wizytę w budynku Müritzeum, gdzie
znajduje się niezwykle bogata ekspozycja podwodnego świata. Müritzeum
jest obowiązkowym punktem programu zwiedzania dla wszystkich turystów, ale przede wszystkim dla
miłośników przyrody zafascynowanych
zgłębianiem jej tajemnic.
To niezwykłe centrum edukacji ekologicznej położone jest nad jeziorem Müritz,
w pobliżu miasta Waren. W jego środkowym punkcie umieszczono największe w
Niemczech akwarium dla tutejszych ryb,
zachwycający podwodny świat wysuwa się
nam zatem na pierwszy plan. Ogromnym
pozytywem tutejszej ekspozycji jest uzupełnienie wystawy nowoczesnymi pokazami
72
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multimedialnymi. Dla kontrastu, pośród
rozmaitych eksponatów przyrodniczo-historycznego zbioru regionalnego, uwagę
przyciągają zwłaszcza te najstarsze, naprawdę wiekowe. Koncepcja samego muzeum jest bardzo prosta, odwiedzający ma

przyjemnie spędzić czas, przy okazji w sposób interaktywny poszerzając swoją wiedzę
z zakresu nauk przyrodniczych oraz historii
regionu. Główne elementy wystawy prezentują przedstawicieli fauny i flory oraz historię Pojezierza Meklemburskiego. Jej
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centralnym elementem, jak już wspomniałam, jest największe akwarium w Niemczech, o pojemności 100000 litrów, w
którym możemy podziwiać rodzime ryby
słodkowodne. Ponadto w dwudziestu pięciu akwariach, w których zaprezentowano
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przedstawicieli prawie wszystkich gatunków Meklemburgii, w tym rzadkie skorupiaki i żółwie, można odszukać ponad
czterdzieści gatunków wodnych. Cała ekspozycja została podzielona na tereny tema-

tyczne, w tym między innymi: podwodny
świat, ptaki, lasy, historię regionu i wrzosowiska. Tysiącletnie dęby w Ivenack, kościół
polny i osiedla mieszkaniowe tworzą kolejne tematy wystawowe. Istnieje również
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ogród przygoda i plac zabaw. Malownicze
piękno regionu jest zawsze na pierwszym
planie.
W Müritzeum, w ramach kolekcji państwowej historii naturalnej Meklemburgii-

Nuras.info 6/2018
-Pomorza Przedniego, znajduje się około
275 000 eksponatów, w szczególności mięczaki, owady, jaja, okazy ptaków, poroża i
kolekcja geologiczna. Obszerna biblioteka,
licząca około 16 000 tomów, koncentruje

się głównie na „Mecklenburgicy” i literaturze naukowej na temat botaniki, zoologii,
geologii i historii naturalnej. Występują tutaj również wystawy okazjonalne oraz różnorodne imprezy, które są ciekawym
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uzupełnieniem stałej ekspozycji. Dojazd ze
Szczecina do tego niezwykłego miejsca zajmuje zaledwie dwie godziny. Z pewnością
warto poświęcić ten czas, aby zobaczyć
ogromne akwarium pełne ryb lub w jednym

Nuras.info 6/2018
z interaktywnych pokoi stanąć oko w oko z
mieszkańcami lasu. Gdyby to jednak wciąż
było za mało, na wschód od jeziora znajduje się największy w Niemczech las i park
narodowy z pieszymi ścieżkami o długości
około 400 km. Nad krajobrazem miasta góruje Kościół św. Marii (XII/XIV w.) oraz Kościół św. Grzegorza (XII w.). „Powietrze jest
tu cudowne i zależnie od kierunku wiatru,
stojąc na naszym balkonie, czuję zapach
wilgotnej bryzy lub jodeł z pobliskich la-

sów”. Tak oto swój urlop w Waren opisywał w sierpniu 1896 roku pisarz Theodor
Fontane. Waren (Müritz) jest godne uwagi
o każdej porze roku. To idealny punkt wypadowy dla żeglarzy, nurków i surfujących
na desce. Również w trakcie relaksującej
przejażdżki można delektować się widokiem na rozległą okolicę.
Natalia Kasowska
fot.: Michał Marcinkiewicz

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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Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Egzamin
Moim zdaniem egzaminy to zły pomysł. Zawsze jest to rodzaj loterii,
ktoś może mieć szczęście i zdać, bo
podejdą mu pytania, ktoś może mieć
pecha i nie zdać. Egzamin daje bardzo niewiele informacji o sprawdzanym człowieku. Żeby kogoś poznać i
sprawdzić, czy nadaje się do takiej
czy innej działalności, należy spędzić
z nim pewien czas, znacznie dłuższy
niż czas jakiegokolwiek pojedynczego
sprawdzianu. Dlatego w pewnym sensie cały kurs jest egzaminem.
Na bieżąco, w każdej chwili i podczas każdego ćwiczenia instruktorzy obserwują nurków i badają, jak ci nurkowie rozwiązują
problemy, które również na bieżąco się podczas nurkowań pojawiają. Jeśli ćwiczący po-

pełni błąd, instruktor po zajęciach błąd ten
wyjaśni i będzie można go spokojnie i bez
napięcia poprawić. System taki nosi nazwę
bieżącej oceny umiejętności i w praktycznej
części szkolenia przyjął się już na szczęście
prawie wszędzie. Na szczęście dlatego, że
egzamin praktyczny jest skrajnie złym pomysłem, ponieważ powoduje realne zagrożenie
zdrowia i życia nurków, którzy podczas egzaminu, poddani emocjonalnemu napięciu,
będą popełniać więcej błędów w tym również poważniejszych niż podczas normalnych zajęć. W konsekwencji ktoś może
najzwyczajniej się zabić. Dlatego egzamin
praktyczny jest absolutnie wykluczony i instruktorzy, którzy go stosują popełniają poważny błąd. Egzamin praktyczny kategorycznie powinien zostać zastąpiony przez
system bieżącej oceny umiejętności.
77

Jednak również egzamin teoretyczny jest
złym pomysłem. Należy tak przeprowadzać
zajęcia, żeby były ciekawe i nurkowie chętnie w nich uczestniczyli. Należy prowadzić
wykłady dowcipnie. Rozdawać podręczniki, które czyta się z zainteresowaniem. Proponować ciekawe filmy szkoleniowe na
DVD, które chętnie się ogląda. Tak należy
budować wiedzę nurków, a nie wymuszać
ją przez surowy i rygorystyczny egzamin,
który jak powyżej wspomniałem i tak przecież zawsze jest formą loterii.
Zwłaszcza szkodliwy i kretyński jest egzamin testowy. O ile egzamin ustny daje egzaminującemu jakąś szansę poznania
człowieka, z którym rozmawia, egzamin
opisowy daje tę szansę mniejszą, ale jednak
umożliwia sformułowanie samodzielnych
odpowiedzi, to egzamin testowy jest najgor-
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szym sposobem sprawdzenia czyjejś wiedzy i umiejętności. Jego jedyną zaletą jest
łatwość sprawdzania, ale nie po to jest edukacja, żeby było łatwo nauczycielowi!
Zgadzam się, że są dziedziny, w których
test jest obiektywnym sposobem sprawdzania wiedzy. Jest to możliwe choćby dlatego, że przy odpowiedniej ilości pytań
testowych rozkład szczęścia się normalizuje a wynik staje się obiektywny. Wówczas
znika problem „trafienia na dobre pytania”.
Jednak w praktyce bardzo rzadko takie testy są stosowane. Ułożenie ich jest trudną i
skomplikowaną umiejętnością. W nurkowaniu takie testy prawie nie występują, pełno
jest za to niechlujnie przetłumaczonych
amerykańskich materiałów, które tylko
„udają” naukowe, pełnowartościowe rozwiązania dydaktyczne. Tymczasem tak naprawdę nadają się wyłącznie do śmieci,
ponieważ nie sprawdzają niczego. A ściślej
mówiąc sprawdzają umiejętność rozwiązywania testów, umiejętność rozumienia specyficznie sformułowanych poleceń, nie zaś
poziom teoretycznej wiedzy o nurkowaniu.
Przy korzystaniu z takich testów preferowane są osoby o umiejętnościach „zdawalniczych”, nie zaś nurkowych. A przecież

chodzi nam o to, żeby ocenić wiedzę nurkową, a nie techniczną umiejętność radzenia sobie z testami. Oprócz tego, jak łatwo
zauważyć, intencją zarówno studentów, jak
i sporej części nauczycieli, jest najzwyklejsze pójście na łatwiznę, nie zaś dotarcie do
jakiejkolwiek prawdy.
Kiedyś robiłem pisemne egzaminy teoretyczne i dawałem zdającym do wyboru
dwie wersje: opisową lub testową. Poniżej
publikuję obie wersje takiego przykładowego egzaminu na stopień P1. Przyznaję, że
nie było to grzeczne z mojej strony, ale nie
byłem w stanie powstrzymać się od wyrażenia w ten sposób mojej nauczycielskiej
frustracji.
Egzamin teoretyczny na stopień P1, wersja opisowa:
Pyt. 1, 2, 3, 4.
Proszę podać: (pyt. 1) przyczyny, (pyt. 2)
objawy, (pyt. 3) postępowanie przedlekarskie oraz (pyt. 4) zapobieganie – w przypadku urazu ciśnieniowego płuc.
Pyt. 5, 6.
Proszę wymienić: (pyt. 5) podobieństwa
oraz (pyt. 6) różnice pomiędzy barotraumą
płuc i chorobą dekompresyjną.
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Egzamin teoretyczny na stopień P1, wersja testowa:
Pyt. 1
W powszechnej opinii (mniejsza z tym,
czy słusznej) egzamin testowy jest łatwiejszy niż opisowy, jest więc oczywiste, że student, który prosi egzaminatora o testową
formę egzaminu, stawia się od razu na straconej pozycji – daje bowiem egzaminatorowi wyraźny sygnał, że nie jest
przygotowany, nie zna wymaganego materiału i boi się, czy poradzi sobie z egzaminem.
Proszę podkreślić najbliższe prawdy zdanie:
Wszyscy studenci zdają sobie z tego
sprawę.
Żaden student nie zdaje sobie z tego
sprawy.
Niektórzy studenci (ci inteligentniejsi)
zdają sobie z tego sprawę, inni zaś nie.
Pyt. 2
Proszę podkreślić zdanie, w najbliższy
prawdzie sposób wyjaśniające, dlaczego
wybrała pani/wybrał pan testową formę egzaminu zamiast formy opisowej:
Jestem do tego stopnia nieprzygotowana/nieprzygotowany, że nawet nie wiem, o
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czym jest ten egzamin, więc liczę na to, że
może jakieś pojęcia zawarte w odpowiedziach testowych spowodują, że coś mi się
skojarzy.
Nie lubię egzaminów opisowych, ponieważ nie radzę sobie z ortografią.
Lubię testy, ponieważ nawet jak się nic
nie umie, to i tak jest szansa zdać, zakreślając po prostu losowo jakieś odpowiedzi i licząc na łut szczęścia.
Pyt. 3
Kradzież wiedzy polegająca na ściąganiu
podczas egzaminu jest w Polsce niestety

wciąż jeszcze często spotykaną praktyką.
Proszę podkreślić najbliższe prawdy zdanie:
Tak, właśnie dlatego wybrałam/wybrałem formę testową, bo na niej najłatwiej
ściągnąć – wystarczy porozumieć się z partnerami co do tego, które pytania zakreślają.
Tak samo łatwo ściąga się na egzaminie
ustnym, pisemnym w formie opisowej i pisemnym w formie testowej.
Nie ma nic nieetycznego w kradzieży
wiedzy.

te kartki z pytaniami, robiłem to tak, żeby
informacja o tym, jakie są pytania była jawna i osoby, które wybrały sobie wersję testową dowiedziały się, że ci, którzy wybrali
wersję opisową mają, jak widać, praktycznie te same pytania – tylko pozbawione początkowej, sarkastycznej części. Było z tego
sporo śmiechu i sporo zażenowanych min u
zwolenników testów, ja zaś miałem wreszcie swoje pięć minut nauczycielskiej zemsty. A co tam...

Pyt. 4, 5, 6, 7
Teraz, kiedy zagadnienia związane z wyborem formy egzaminu są, jak sądzę, wyjaśnione, proszę podać: (pyt. 4) przyczyny,
(pyt. 5) objawy, (pyt. 6) postępowanie
przedlekarskie oraz (pyt. 7) zapobieganie –
w przypadku urazu ciśnieniowego płuc.

Powyższy tekst zawiera fragmenty bestsellerowej

Tomasz Strugalski

książki Tomasza Strugalskiego „Wszyscy muszą
wrócić – 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

Pyt. 8, 9
Proszę wymienić: (pyt. 8) podobieństwa
oraz (pyt. 9 różnice pomiędzy barotraumą
płuc i chorobą dekompresyjną.

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 bli-

Na początku egzaminu, gdy rozdawałem
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sko 20 lat nigdy nie zdarzył się wypadek.
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Ucho, problemy nurków
– jak sobie z tym radzić
Jako instruktor nurkowania dość
często słyszę takie krótkie opowiadanie: – Ja nie mogę nurkować, bo
jak zanurzyłem się w Egipcie na
trzy metry, to myślałem, że ucho mi
rozsadzi!
Kiedyś śmiałem się z ludzkiej niewiedzy
na temat podstawowych mechanizmów fizjologicznych naszego organizmu, po pewnym czasie jednak przyjąłem postawę
obojętną. Dziś, jako instruktor i trener z wieloletnim doświadczeniem, ze zrozumieniem
i cierpliwością słucham tych opowieści i wyjaśniam mechanizm, który kieruje wyrównywaniem ciśnienia w naszych pustych
przestrzeniach organizmu, w tym w uszach.
Siłą rzeczy jakikolwiek dyskomfort w
uchu nie jest miły, a często zapalenie ucha

przechodzone w dzieciństwie psychicznie
potęguje to przykre uczucie. Niedoświadczony nurek kompletnie nie wie, jak sobie
poradzić z wyrównywaniem ciśnienia w
uszach, ucząc się bowiem w płytkim basenie, wyczuje zaledwie nieduży dyskomfort.
Dopiero, gdy znajdzie się w wodach otwartych, np. w trakcie egzaminu, i spotka się
ze znacznie większymi głębokościami, a
tym samym dużo większym ciśnieniem
działającym na błony bębenkowe, zaczynają się problemy.
Tłumaczę to na początku tak – czy gdyby tu i teraz ktoś kazałby zrobić ci szpagat,
bolałyby nogi? Oczywiście, że tak! Nasza
błona bębenkowa podczas zanurzenia początkowo zareaguje właśnie tak, jak ścięgna
w nogach, gdy bez rozgrzewki zrobimy
szpagat. Ma prawo boleć? Oczywiście, że
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tak. 80% początkujących nurków poznało
ten ból. Jakby tego było mało, nowicjusze
zmagają się dodatkowo z drobnymi lub
większymi zapaleniami uszu. Najczęściej
bowiem jakiekolwiek zapalenia ucha zewnętrznego, czy też środkowego, zdarza się
właśnie u – jak zwą ich potocznie Amerykanie – „newbie” (czyt. niubi, czyli nowicjusz). Wbrew pozorom problemy nie
zaczynają się na wielkich głębinach, kłopoty powstają najczęściej w płytkiej wodzie,
na głębokości około 4-7 metrów. To właśnie tam jest największa rozprężność gazów, dlatego w tym obszarze najczęściej
dochodzi do perforacji błony bębenkowej
(pęknięcia błony w uchu oddzielającej
ucho środkowe od świata zewnętrznego).
Musimy rozróżnić dwie dolegliwości
uszu związane z nurkowaniem.
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Barotrauma, czyli pękniecie, wybuch lub
uraz mechaniczny oraz zapalenie. To
pierwsze zdarza się na szczęście niezwykle
rzadko wśród polskich nurków. Druga
opcja to w zasadzie pewnik u nowicjuszy,
choć doświadczonym nurkom też się zdarza, zazwyczaj po trzech lub czterech
dniach nurkowania gdzieś na wyjeździe.
Co ciekawe, DAN (Divers Alert Network),
organizacja zajmująca się m.in. tematyką
wypadków nurkowych, jako główny uraz
ucha u nowicjuszy uznaje właśnie perforacje błony bębenkowej. Wynika z tego, że
prawdopodobnie polscy instruktorzy nurkowania dokładniej tłumaczą swoim kursantom, jak należy postępować z uchem,
cieszmy się zatem.
Naturalnie uraz mechaniczny może mieć
poważne konsekwencje, w skrajnych przypadkach może spowodować nawet utratę
słuchu.
Jak więc wyrównać ciśnienie w uchu
przy zanurzeniu, kiedy ciężar wody, tu
zwany ciśnieniem, próbuje wtargnąć nam
do ucha napierając na błonę bębenkową?
U 90% uczących się nurkować problemy
z zanurzeniem wynikają ze złej techniki
wyrównywania ciśnienia w uchu. 10% to

względy medyczne, które często dyskwalifikują z nurkowania. Nota bene takie osoby
będą miały traumę również latając samolotem, bo tam również zmienia się ciśnienie.
Siłą rzeczy podobne problemy mają też piloci, szczególnie szybko latających samolotów typu myśliwiec bojowy.
Za chwilę przejdziemy do techniki wyrównywania ciśnienia w uchu, najpierw
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jednak wspomnę o lekarzach zajmujących
się tematyką ucha, czyli laryngologach.
Często moi kursanci, po nieprzyjemnej
przygodzie z uchem w wodzie i utrzymującym się bólem czy stanem zapalnym,
wreszcie udają się do laryngologa. Musimy
mieć świadomość, że większość lekarzy będzie postępować tak, aby zaniżyć jakiekolwiek ryzyko niepowodzenia kuracji,
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dlatego też często będą wymyślać niestworzone historie, aby jeszcze bardziej przestraszyć takiego nowicjusza. Dlatego udając
się do lekarza, zadaj mu proste pytanie –
czy nurkuje albo czy ma specjalizację z

dziedziny urazów nurkowych. Jeśli tak, jesteś w dobrych rękach i masz pewność, że
podejdzie rzeczowo i praktycznie do tematu, a przy okazji pogadacie sobie o nurkowaniu. Jeśli nie, często od razu zaleci

błona bębenkowa
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antybiotyki, zakaz nurkowania na dwa miesiące i doda do tego opowieści o możliwości utraty słuchu. Pamiętajmy, że nie
wszyscy lekarze mają specjalizacje związane z urazami nurkowymi.
Na temat urazów ucha i samego ucha w
licznych publikacjach bez problemu znajdziemy wyjaśnienia typu: „Ucho składa się
z ucha wewnętrznego, ucha środkowego i
ucha zewnętrznego. Ucho zewnętrzne tworzy małżowina uszna i przewód słuchowy,
zakończone błoną bębenkową…” Bla, bla,
bla... Już widzę, jak chcecie dalej czytać,
co w tym uchu jest, jak wygląda, jakie są
płyny ustrojowe, trąbki i jakie to wszystko
ma nazwy łacińskie... Oczywiście jeżeli jesteś zainteresowany nazewnictwem, proszę
bardzo, odsyłam do licznych opracowań na
ten temat. Tu jednak postaram się wyjaśnić
najważniejsze pojęcia i zasady działania
ucha w środowisku podwyższonego ciśnienia w wersji dla laika.
Podczas zanurzenia następuje zmiana ciśnienia zewnętrznego, w wyniku czego powstaje nacisk na błonę bębenkową. Woda
napiera na błonę, która wygina się do środka ucha (czyli właśnie robimy szpagat). Poprzez tzw. „przedmuchiwanie” (laryngolog
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nazwie to próbą Valsalvy od Antonio Valsalva, który opisał tę technikę już w XVIII
wieku), nurek wyrównuje ciśnienie z drugiej strony błony bębenkowej, czyli w uchu
środkowym. Jeżeli ciśnienie nie zostanie
wyrównane, ciężar wody napierający na
błonę bębenkową jest tak duży, że ból staje się nie do zniesienia. Wówczas nurek samoczynnie daje dyla do góry. Gorzej, jeśli
stracił pływalność i spada dalej w dół na
większą głębokość. Wówczas czeka go już
tylko perforacja, czyli pęknięcie błony bębenkowej. Woda dostaje się do ucha środkowego i zazwyczaj wtedy człowiek
dostaje zawrotów głowy.
Perforacja nie ma prawa zdarzyć się podczas wynurzania, ponieważ wówczas ciśnienie samoczynnie wyrównuje się w

zatokach i uszach, chyba że ktoś postanowił zanurkować z katarem. W takim przypadku przewody łączące ucho z nosem są
zapchane i nie działa to poprawnie. Mamy
wówczas do czynienia z blokadą wsteczną.
Mówi się o tym oczywiście na kursach nurkowania, więc w takich przypadkach sami
jesteśmy sobie winni.
Jak zatem przedmuchać ucho? Mimo że
przez lata zostało opracowanych co najmniej kilka technik, najbardziej powszechna, używana w zasadzie przez wszystkich
nurków jest metoda wymyślona przez Antonio Valsalvę. Dwoma palcami zatykasz
nos i dmuchasz w niego mocno, krótko i
energicznie, mniej więcej co 50-80 cm głębokości. Ot, cała tajemnica. Pamiętasz jednak, że pisałem o problemach wynikających z nieumiejętnego stosowania techniki
wyrównywania ciśnienia przez nowicjuszy?
No właśnie, niby proste, a jednak ciągle są
powielane te same błędy. Najlepszym sposobem jest udanie się do specjalisty, aby zademonstrował, jak należy to wykonać.
Specjalistą w tym przypadku jest instruktor
nurkowania, divemaster, inny doświadczony nurek, lekarz. Podczas zanurzania należy cały czas wyrównywać ciśnienie. Nie
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czekaj, aż poczujesz dyskomfort. Niezależnie od tego, czy czujesz ucisk w uszach,
czy jeszcze nie, dmuchaj non stop. Gdy pojawi się ból, to znaczy, że jesteś już za głęboko i nie masz wyrównanego ciśnienia.
Wtedy musisz wynurzyć się do momentu,
gdy ból minie (niekoniecznie do samej powierzchni) i ponownie spróbować wyrównać ciśnienie. Niektóre osoby mają tak

a błona bębenkowa (membrana tympani)
(czerwona)
b młoteczek (malleus)
c kowadełko (incus)
d strzemiączko (stapes)
e ucho środkowe (auris media)
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drożne kanaliki między uchem a nosem, że
wystarczy przełknąć ślinę i ciśnienie samo
się wyrównuje. Niewiele jest takich szczęśliwców, a metoda najczęściej stosowana
jest przez tych niewiedzących, jako sposób
wyrównania ciśnienia np. w windzie czy
samolocie. Dlatego właśnie stewardesa daje nam cukierka, aby pobudzić wydzielanie
śliny, abyśmy mieli co przełykać.
Inne techniki, które można wymienić to:
manewr Frenzel’a, manewr Toynbee’a, manewr Lowry’a. Ciekawscy na pewno znajdą
coś na ich temat w Internecie. Dodam jeszcze
kilka praktycznych, wynikających z doświadczenia sztuczek, które warto stosować przy zanurzeniu podczas nurkowania. A zatem:
– zanurzając się, cały czas trzymaj palce
na nosie;
– przedmuchaj się już na powierzchni wody, aby zrobić sobie nadciśnienie w uszach,
co starczy na około 1 metr pod wodą;
– przy problemie z wyrównaniem ciśnienia warto czasami odchylić kaptur nurkowy
(czasami zbyt szczelnie przylega do ucha);
– sprawdza się też przechylanie głowy z
prawej strony na lewą;
– staraj się przedmuchiwać często, nawet
co 20-30 cm, a nie dopiero wtedy, gdy po-

czujesz ucisk na ucho.
Zdarza się, na szczęście ekstremalnie
rzadko, że żadna z technik nie skutkuje.
Najprawdopodobniej jest to już problem
natury medycznej, np. skrzywiona przegroda nosa, polipy, wadliwa budowa ucha,
niedrożność trąbki Eustachiusza. Być może
niezbędny będzie zabieg chirurgiczny. Jeżeli jednak lekarz nie znajdzie przyczyny
naszego problemu, jest jeszcze AS W RĘKAWIE. Na rynku można dostać maskę, która została zaprojektowana specjalnie dla
osób mających uszkodzoną błonę bębenkową, a także inne problemy z uszami, w tym
trudność z wyrównywaniem ciśnienia. Maska wyposażona jest w nauszniki, które zapobiegają dostawaniu się wody do uszu.
Specjalne rurki połączone z maską doprowadzają powietrze do nauszników, umożliwiając
wyrównywanie
ciśnienia.
Szczególnie przydatna jest dla osób podatnych na infekcje i zapalenie ucha.
A zatem do dzieła. Niezależnie czy jesteś
nurkiem, freediverem czy tylko snorklewiczem – jazda pod wodę!
Rudi Stankiewicz,
Trener EFR nr 610805
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All the best!

Rudi
Stankiewicz

Padi Staff no. 610805
www.bestdivers.pl
tel.601321557

PierszaPomocPrzedmedyczna.pl

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?
Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?
Napisz do nas
redakcja@nuras.info
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Sprawy zamku – ciąg dalszy
Artykuł dotyczący tajemniczego
zamku pośród bagien nieopodal jeziora Drawsko zapoczątkował poszukiwania w systemie Lidar. Efekt?
Interesujący!
– Jako miłośnik historii i Pojezierza
Drawskiego obserwuję akcję Jezioro Tajemnic. W nawiązaniu do ostatnich tekstów dotyczących Piaseczna i Rzepowa udało mi
się odnaleźć na współczesnych mapach internetowych miejsca opisywanych zamków
– napisał do nas Paweł Bajer z Polic i prze86
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słał zdjęcie. – To mapka z Geoportalu, na
której wyraźnie widać zarys dawnego zamku położonego na północ od Piaseczna.
Sprawa poruszana była w ramach Akcji
Jezioro tajemnic w artykule „Zdobyty zamek i opuszczony kościół” autorstwa Jarosława Leszczełowskiego.
Jak się okazje, wielu odkryć można dokonać dosłownie zza biurka. Jest to możliwe dzięki nowoczesnej technice laserowego skanowania gruntu Lidar, dostępnej
przy pomocy wspomnianego Geoportalu.
Lidar to angielska nazwa lotniczego skaningu laserowego (Light Detection and Ranging). Lidar przenika przez korony drzew i
pokazuje poziom gruntu. Dzięki temu można bez problemu lokalizować ziemianki,
okopy, a nawet dawne miejsca kultu i grodziska. Technika ta pomogła m.in. w odkryciu kilku wczesnośredniowiecznych grodzisk w okolicach Czaplinka i Złocieńca, a
także tysięcy potencjalnych stanowisk archeologicznych na świecie.
Zapraszamy Czytelników do zabawy, ponieważ mapy Lidarowe są w Internecie –
większość oczywiście niesprawdzona pod
kątem archeologicznym. Przeglądajcie
zdjęcia terenu wokół jeziora Drawsko, Lu-

bie i powiatu drawskiego. Przy pomocy klawisza „Prt Sc” róbcie zrzuty ekranów i nadsyłajcie je do nas. Możecie przyczynić się
do nowych odkryć archeologicznych! Wasze spostrzeżenia postaramy się przekazać
archeologom. Na odkrywców czekają Certyfikaty Uczestnictwa w Akcji „Jezioro Tajemnic”.
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej
projektu: http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/
O tym, jak poradzić sobie z Lidarem,
przeczytać można m.in. tutaj:
http://zdziennikaodkrywcy.pl/czym-jest-lidar-i-dlaczego-powinnismy-z-niego-korzystac/
Ile jeszcze tajemnic skrywają okoliczne
tereny? Zapraszamy do włączenia się w poszukiwania!

Odkrywali sekrety albumu
Relacja Ambasadora Akcji Jezioro Tajemnic – Dariusza de Lorm – z V Misji III Sezonu Akcji Jezioro Tajemnic.
W trakcie weekendu spotkaliśmy się, aby
zapoznać się ze zdjęciami z albumu, który
87

Na kamienicach w Czaplinku przebijają napisy z
dawnego Tempelburga

wpadł nam w ręce tydzień wcześniej oraz
poznać tajniki obsługi sonaru. Tradycyjnie
ekipa zaczęła zjeżdżać do Czaplinka już w
piątek. Kwaterą główną na czas V Misji JT
był internat liceum ogólnokształcącego przy
ul. Parkowej 2. Tegoż dnia o godz. 20:00
odbyła się odprawa i wstępne omówienie
zdjęć.
W sobotę ekipę Jeziora Tajemnic osobiście przywitał Starosta Drawski Stanisław

Nuras.info 6/2018
Kuczyński. Na spotkaniu ze Starostą omówiliśmy szczegółowo zdjęcia z pozyskanego albumu. Zdjęcia przedstawiały Tempelburg (dziś Czaplinek) w latach 1942-43. Postanowiliśmy przejść się ulicami Czaplinka
i porównać kamienice na zdjęciach z rzeczywistością. Spacer po Czaplinku trwał do

późnych godzin wieczornych. Udało nam
się rozpoznać większość miejsc, kamienic i
ulic. Zrobiliśmy zdjęcia istniejącym do dziś
budynkom, aby móc je porównać z fotografiami z przeszłości.
Wieczorem, gdy podsumowywaliśmy
dzień, przeglądając stare i nowe fotografie,
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ku naszemu zdziwieniu, przyszedł do nas
starszy pan, który obserwuje Akcję Jezioro
Tajemnic od samego początku. Ów pan
opowiadał nam o Czaplinku z lat 60. i 70.
Zapowiedział, że na kolejną akcję również
przyjdzie. Następnego dnia, czyli w nie-
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dzielę, zapoznałem przybyłych z obsługą
sonaru bocznego.
Dziękujemy za relację.
Przypomnijmy, że na stary album z niespotykanymi dotąd zdjęciami z dawnego

Tempelburga natrafił na internetowej aukcji
Dariusz de Lorm. 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). W zakupionym albumie znala-
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zły się unikalne, nigdzie dotąd niedostępne
zdjęcia Tempelburga z okresu wojennego.
Większość z nich dotyczy działalności militarnej. Zdjęcia sukcesywnie publikuje na
swoim profilu facebookowym Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne Tempelburg.
Wśród fotografii naszą uwagę zwróciło
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zwłaszcza zdjęcie jeziora Drawsko. Na jego powiększeniu „explorersi” dostrzegli
obiekt przypominający poszukiwanego
„mini-uboota”.
Śledztwo historyczne trwa…

W V Misji III Sezonu Akcji Jezioro Tajemnic uczestniczyli: Jacek Nowakowski, Sławomir Skonieczny, Szymon Nowakowski,
Ola de Lorm, Robert Bieńko, Darek de
Lorm, Mariusz Kapczuk, Daniel de Lorm,
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Norbert Piątkowski, Krystian Piątkowski,
Sławomir Kolasiński, Izabella Marchewka,
Monika Kapczuk, Dorota Barbara Kurpiel,
Andrzej Kurpiel-Towarnicki, Kamila Majka,
Piotr Janicki, Zbigniew Sapikowski, Marek
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Tomaszewski, Zosia Kapczuk, Honorata
Matuszewska, Zbigniew Jędrzejewski, Dariusz Cieszyński i Paweł Nowakowski.

Uczniowie bliżej morza
W maju br. uczniowie klasy pierwszej
technikum informatycznego z Kalisza Pomorskiego wzięli udział w zajęciach z programowania i grafiki komputerowej,
organizowanych przez Akademię Morską w

Szczecinie, uczelnię, która objęła patronatem kaliskich informatyków.
Współpraca ze szczecińską Akademią
Morską i utworzenie jej mundurowych klas
patronackich w Kaliszu Pomorskim i Czaplinku rozpoczęło się od Akcji „Jezioro Tajemnic”.
Czterodniowy cykl zajęć z programowania C++ oraz grafiki 3D prowadził Zastępca
Dyrektora Instytutu Technologii Morskich
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Akademii Morskiej dr inż. Łukasz Nozdrzykowski wspólnie z wykładowcą mgr inż.
Magdaleną Nozdrzykowską. W trakcie lekcji uczestnicy zapoznali się m.in. z umieszczaniem kodu PHP w dokumencie HTML,
tworzeniem formularzy HTML oraz obsługą danych użytkownika w skryptach PHP.
Miłą odskocznią od skomplikowanych zajęć programistycznych były wykłady i ćwiczenia na temat grafiki 3D. Uczniowie
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tworzyli las, w którym na koniec zbudowali zamek.
Dzięki udziałowi w zajęciach, w ramach
kontraktu samorządowego, prowadzonych
na wysokim poziomie przez wykładowców
Akademii Morskiej w Szczecinie, młodzi ludzie mają szansę rozwinąć swoje informatyczne pasje oraz zdobyć wiedzę i umie-

jętności w zakresie programowania C++, co
zaprocentuje w przyszłości w trakcie studiów na wyższych uczelniach czy podczas
pracy zawodowej, np. w poszukiwanym na
rynku pracy zawodzie programisty.
Mundurowe klasy patronackie w ZSP w
Kaliszu Pomorskim oraz Czaplinku to pokłosie współpracy z Akademią Morską w ra-

Zajęcia z grafiki komputerowej

mach Akcji Jezioro Tajemnic. To, czego się
w nich nauczy młodzież, stanowić będzie
świetną podstawę do studiowania na Akademii, a w perspektywie do zdobycia przyszłościowych zawodów z wynagrodzeniem
zdecydowanie wykraczającym ponad przeciętną.
Wizualnym wyróżnikiem klasy patronackiej są mundury wzorowane na umundurowaniu studentów Akademii Morskiej,

Wirtualny las powoli rośnie
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ufundowane przez drawskie Starostwo. Klasy będą realizowały szereg zajęć dodatkowych, wykraczających poza podstawę
programową w ramach kontraktu samorządowego, projektu unijnego prowadzonego
przez Starostwo.
Strony Internetowe:
ZSP Kalisz Pomorski www.akademiamorskakalisz.pl
ZSP Czaplinek- klasa Patronacka:
www.akademiamorskaczaplinek.pl
Film z podpisania umowy z AM:
www.youtube.com

Historia pod stopami
Jeśli ma się żyłkę detektywa historii i szeroko otwarte oczy, odkryć można dokonać
nawet podczas biwaku.
Pan Szymon Radom z okolic Poznania
nocował niedawno pod namiotem nad jeziorem Drawsko – na Półwyspie Drawskim,
przy Zatoce Ptasiej. Ulokował biwak na
wzniesieniu, naprzeciw Wyspy Czaplej. Po
przebudzeniu przeżył niespodziankę:
– Dopiero nad ranem zobaczyłem, że ten
zalesiony fragment, obok którego spaliśmy i
gdzie rósł piękny majestatyczny dąb, był
93
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obwałowany kamieniami. Poszedłem kawałek wydeptaną lekko ścieżką i zobaczyłem
fragment jakichś fundamentów, zabudowy?
Niestety nie zapuściłem się dalej, bo mieliśmy mało czasu. Musnąłem wzrokiem zaledwie to, co na zewnątrz. Wszystko, co
zobaczyłem, jest dobrze widoczne na załączonych zdjęciach. Dorzuciłem też orientacyjną fotografię miejsca, w którym się

Mapka z zaznaczonym miejscem na Półwyspie
Drawskim

znajdowałem. Nawet na załączonym zdjęciu satelitarnym widać jakby lekko tę różnicę w terenie. Mają Państwo jakąkolwiek
informację, co to może być? Jakieś stare gospodarstwo? Element obwarowania półwyspu? Widać, że ktoś tam chodzi od czasu
do czasu, jestem bardzo ciekaw historii tego miejsca i mam nadzieję, że może Państwo już coś o nim wiedzą. Nie wiedziałem,
gdzie o to zapytać, więc napisałem tutaj.
Koordynaty GPS miejsca: 53.598559,
16.201474.
Dziękujemy za nadesłanie informacji.
Prosimy niezawodnych Czytelników o
wskazówki, co mogło być w tym miejscu!
Formularz kontaktowy: http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/
Zatoka Ptasia – opis Marka Haltera:
Za półwyspem Kołomąt mamy szerokie
na 1200 m wejście do dużej Zatoki Ptasiej,
ograniczone od północy przez Półwysep
Drawski. W połowie długości linii wejścia
łączącej cyple półwyspów Kołomąt i Drawskiego pół metra pod wodą znajduje się skała podwodna. Skałę oznakowano czerwoną
boją.
Na zatoce o powierzchni 100 ha są trzy
wyspy. Na linii wejścia do zatoki, w odle94

głości 150 m od Półwyspu Drawskiego, leży Wyspa Żurawia, a 200 m dalej w głąb
zatoki Wyspa Czapla. Bliżej brzegu półwyspu Kołomąt mamy Wyspę Kaczą. Przejście
między Czaplą a Kaczą jest szerokie ledwie
na 100 m i dodatkowo jeszcze obustronnie

Okolice Półwyspu Drawskiego
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zwężone przez trzciny otaczające wyspy.
Dlatego należy między nimi przechodzić w
osi przesmyku. Półtorakilometrowy wschodni brzeg Zatoki Ptasiej, należący do półwyspu Kołomąt, jest na całej długości zadrzewiony, a pobrzeże porośnięte szuwarami. W pobliżu niego (30-50 m) leżą dwie
małe nie nazwane jeszcze wysepki połączone z lądem pasem trzcin. Ostatnie 600
m tego brzegu należy do jednej z dwóch
bezimiennych małych zatok kończących
Zatokę Ptasią. Obie zatoki dochodzą do naturalnej grobli wododziałowej, szerokiej na
100-150 m, rozdzielającej jezioro Drawsko
i jezioro Żerdno. Po grobli biegnie droga
krajowa nr 163. Obie końcowe zatoki rozdziela niewielki, zadrzewiony półwysep.
Brzeg Kołomątu jest ostatnim fragmentem
brzegu wschodniego należącym do miasta
Czaplinek. Dalej administrowanie przejmuje Gmina Czaplinek.
Północny brzeg Zatoki Ptasiej, o długości
1 km, należy do zadrzewionego Półwyspu
Drawskiego. Dno wzdłuż tej części półwyspu stromo opada pod kątem 30-45 stopni
przez 40-50 m od linii brzegowej. Brzeg cypla dochodzący do wody, porośnięty lasem
łęgowym na długości 500 m jest płaski, a

następnie przechodzi w klifowy, zalesiony
bukiem.
Półwysep Drawski, częściowo zalesiony,
oddziela Zatokę Ptasią od Zatoki Drahimskiej, do której wejście z plosa głównego
ma 600 m szerokości.
Zapraszamy do nurkowania!

Patent na Jezioro Tajemnic
Powiat Drawski po kilku miesiącach starań zastrzegł „Jezioro Tajemnic” jako znak
towarowy.
– Akcja oraz jej logo stały się towarem
rynkowym, mającym określoną wartość –
tłumaczy Starosta Drawski Stanisław Kuczyński. – Po uzyskaniu ochrony patentowej nie musimy się martwić, że na przykład
przedsiębiorca z innego regionu Polski rozpocznie alternatywną akcję pod tą samą nazwą.
Poza uzyskaniem prawnej ochrony, nic
w kwestii korzystania z logo „Jezioro Tajemnic” się nie zmienia. Jedyną formalnością, poza złożeniem wniosku, będzie
podpisanie umowy licencyjnej.
– Cieszy mnie każdy przejaw wykorzystywania tej akcji przez lokalny biznes – do95

daje Starosta Drawski. – Nadal można bezpłatnie korzystać z logo Akcji, na przykład
do produkcji i sprzedaży różnego rodzaju
gadżetów. Gorąco do tego zachęcam, bo
jednym z celów tego przedsięwzięcia jest
pomoc dla gestorów branży turystycznej w
regionie. Stworzyliśmy niszowy produkt,
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którego nikt inny na świecie nie ma. Trzeba
to wykorzystać.
Do kupienia są już zarówno gadżety, jak
i odzież zaopatrzona w odpowiednie logo.
O przykładach piszemy na stronie Akcji
http://jeziorotajemnic.pl/, w zakładce „Wokół Akcji”. Zastosowań może być wiele.
Mogą to być: koszulki, kubki, czapki, breloczki, magnesy lub dowolne inne przedmioty i pamiątki, które chętnie nabywają
nie tylko turyści odwiedzający Pojezierze
Drawskie. Nie ma też przeszkód, aby logo
Akcji znalazło się na stronach internetowych wszystkich zainteresowanych podmiotów. Dotąd na rynku nie pojawiły się
jeszcze np. pocztówki… Chętnie napiszemy o każdej inicjatywie, jeżeli tylko otrzymamy o niej informację. Nagrodą będzie
też Certyfikat uczestnictwa w Akcji.
Warunkiem udzielenia zgody na bezpłatne korzystanie z logo Akcji Jezioro Tajemnic do celów zarówno komercyjnych, jak i
niekomercyjnych, jest złożenie do Starostwa Drawskiego bardzo prostego wniosku.
Zapraszamy!
Wzór wniosku o udzielenie bezpłatnej
zgody na używanie logo dostępny jest tutaj:
http://jeziorotajemnic.pl/pobierz-logo/

Sekrety na fotografii
Odbyły się warsztaty fotograficzne nad
Jeziorem Tajemnic. Świetny pomysł!
Czerwcowa doskonała pogoda i walory
Drawskiego Parku Krajobrazowego stwo-

Jest ujęcie - Warsztaty fotograficzne
ZSP Kalisz Pom.
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Warsztaty fotograficzne Jezioro Tajemnic
ZSP Kalisz Pom.
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rzyły fantastyczne możliwości dla fotografów-amatorów nad największym akwenem
Pojezierza Drawskiego.
W czerwcu br. członkinie Koła Fotograficznego POZYTYW z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim wzięły
udział w warsztatach fotograficznych poprowadzonych w ramach Akcji Eksploracyjno -

Warsztaty nad jeziorem Drawsko poprowadził opiekun koła, nauczyciel geografii
Paweł Łuczko. Przedsięwzięcie otrzymało
dofinansowanie Zarządu Powiatu Drawskiego.
Drawski
Park
Krajobrazowy:
http://www.zpkwz.pl/par ki -kra jo bra zo we/drawski-park-krajobrazowy/

Strażnik tajemnicy

Jezioro Tajemnic w Warszawie!
Serdecznie zapraszamy do nadsyłania
zdjęć z symbolami Akcji Jezioro Tajemnic.
Pokażcie, dokąd zawędrowało to przedsięwzięcie. Po Londynie, Bad Schwartau i Rzymie, dziś przyszła kolej na naszą stolicę.

Drzwi do Jeziora Tajemnic
Koło tajemnic

Czekąjac na światło

Historycznej „Jezioro Tajemnic”.
Wykonano fotografie nad jeziorem
Drawsko, w Czaplinku, Starym Drawsku i
Żerdnie. Była to doskonała okazja do szlifowania warsztatu fotograficznego oraz poznania historycznych miejsc na terenie
powiatu drawskiego przez uczniów kaliskiego Liceum.
97
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W Warszawie Akcję promował przy pomocy koszulki z jej logo mieszkaniec gminy Czaplinek Stanisław Oleszkiewicz z
rodziną. Zdjęcia wykonał w różnych miej-

scach, m.in. w podróży, ale też w najbardziej charakterystycznych punktach miasta
stołecznego.
Dziękujemy za te fotografie. Prosimy
Czytelników o więcej!
Ci, którzy będą chcieli otrzymać Certyfikat uczestnictwa w Akcji JT, powinni przesłać zdjęcie poprzez specjalny formularz:
http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/
(w przypadku większej liczby zdjęć – prosimy o przesyłanie ich pojedynczo).
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Czy nie 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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