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Od Redakcji
Jesienna, deszczowa, lekko nostalgiczna aura stopniowo wycisza nas po pełnych emocji i wrażeń letnich szaleństwach. Właśnie teraz, podczas długich wieczorów chętnie wracamy myślami do wspomnień
związanych z dalekimi podróżami i pięknymi miejscami. W domowym zaciszu urządzamy kuchenne rewolucje, aby z marketowych mrożonek odtworzyć smaki egzotycznych potraw. Błądząc wzrokiem po szarych kamienicach i pstrokatych witrynach sklepów, w których znicze oświetlają drogę zaprzęgom Św
Mikołaja, podświadomie szukamy błękitu, wpadającego w niepowtarzalny odcień turkusu, tak, właśnie takiego, jak na zdjęciach z wakacji. Nie byłoby jednak tych wszystkich cudownych wypraw i przygód bez
dobrego towarzystwa. Bez osób, które były obok nas, nie tylko podczas poznawania kolejnych zakamarków świata, ale także, a może zwłaszcza tych, które pokazały nam jak stawiać pierwsze kroki pod wodą i czuwały nad bezpieczeństwem, kształtując nasze nurkowe umiejętności. To głównie dzięki mądrym
i odpowiedzialnym nauczycielom z kolejnych podwodnych przygód pozostają nam wyłącznie miłe wspomnienia i wzbudzające nutkę zazdrości fotografie. Niestety, zbliżające się listopadowe święto przypomina
nam, że nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Zastanówmy się, czy szukając wrażeń po drugiej stronie lustra
nawet na chwilę nie zapominamy o naszym bezpieczeństwie, nieustannym doskonaleniu umiejętności, serwisie sprzętu. Odpowiedzmy sobie także na pytanie, czy możemy obdarzyć pełnym zaufaniem osoby towarzyszące nam w zdobywaniu kolejnych stopni podwodnego wtajemniczenia. Jeśli pojawią się choćby
najmniejsze wątpliwości, nie zwlekajcie ze zmianami, drugiej szansy może już nie być.
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Wyspy Jońskie (Grecja),
rejs nurkowy
Sam już nie wiem, skąd wziął się
pomysł, aby zanurkować właśnie tam.
Być może to efekt przypadkowej
rozmowy z kapitanem jachtu, z którym żeglowałem między innymi na
Spitsbergenie, w trakcie której padło
hasło: Wyspy Jońskie.
Po wyprawie do Grecji, w lipcu tego roku, pomyśleliśmy z kolei wspólnie z kapitanem, że może by tak w przyszłym roku
odwiedzić Wyspy Tremiti? Czas pokaże czy
ten pomysł się rozwinie. Warto wspomnieć,
że chociaż raz mogłem się pochwalić, że
byłem na Morzu Adriatyckim w miejscu,
gdzie nigdy jeszcze nie dotarł Sławek, armator jachtu, którym pływaliśmy po Wyspach Jońskich.
4
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Tak czy owak Wyspy Jońskie, jeśli w ogóle kojarzymy, to głównie z nazwy Korfu,
głównie dlatego, że od pewnego czasu zaczęły latać w tym kierunku czartery z Polski, na powszechnie uznane wakacje. Kto
jednak nurkował nie tylko przy Korfu, ale
także w dalszych zakamarkach archipelagu

Wysp Jońskich? Z tym już gorzej, bo zwyczajnie brakuje infrastruktury. Do niezwykle rzadko odwiedzanych zakątków, a
zwłaszcza miejsc, gdzie się nurkuje można
dotrzeć tylko jachtem. Wspomnę choćby
wyspę Othoni, gdzie pływaliśmy zupełnie
sami, nurkowaliśmy zupełnie sami, a pod-
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czas całego pobytu pokazały się gdzieś tam
na odległym horyzoncie może dwa jachty.
Jakże się cieszę, że są jeszcze takie miejsca.
Wyprawy jachtem są o wiele bardziej
pełne wrażeń, widzimy zdecydowanie więcej, tłumy turystów nie zakłócają nam ciszy
i spokoju, ponadto obcujemy z zakątkami
czasem wręcz dziewiczymi. Jest niemalże
pewne, że niektóre miejsca odkryjemy jako
pierwsi nurkowie. Jak jeszcze sprężarka i
butla są na pokładzie, czegóż więcej potrzeba? To raczej rzadkość, niestety. Owszem są pewne niedogodności, bo jednak
butle trzeba napełniać i sprężarka trochę
burczy.
Warto wspomnieć, że Grecy mają fioła
na punkcie ochrony swojego rynku pod
względem nurkowania. Można nurkować
tylko z centrum nurkowym, które ma stosowne pozwolenia. Licencja notabene nie
jest tania. Zatem jeśli chcemy sami zanurkować, bez opłat w centrum, możemy zrobić to tylko i wyłącznie udając się
wcześniej do głównej siedziby Policji w
Korfu i zgłaszając, że będziemy nurkować
prywatnie, w grupie znajomych. Za każdym
razem trzeba meldować, gdzie nurkujemy i
kiedy zakończyło się nurkowanie, inaczej
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mogą zabronić nam dalszych podwodnych
przygód. Czyli jest sposób, aby nie nurkować z centrum nurkowym, gdzie opłaty są
dość wysokie, choć w mniejszych komisariatach będą udowadniać, że się nie da i
trzeba tylko z lokalnym centrum. To kwestia ochrony lokalnego rynku, z drugiej stro-

ny przepisów unijnych. Słowem, można,
ale trzeba wiedzieć, jak do tego podejść.
Na Korfu lądujemy w miejscowości o tej
samej nazwie, po grecku Kerkytra. Z małego
lotniska, gdzie nie ma nawet przechowalni
bagażu, do centrum miasta jest jakieś 10 minut taksówką. Warto jednak nieco pospace-
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rować po Korfu, albowiem ma piękne Stare
Miasto z fortyfikacjami i zabytkowymi amfiteatrami. Gdy zrobi nam się zbyt ciepło,
schodzimy na plażę i wchodzimy do niemalże gorącej wody. W lipcu temperatury
oscylują tu w graniach 30-38 stopni. Były
dni, gdy dochodziły nawet do 40 stopni.
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Podczas tygodniowego rejsu opłynęliśmy
Othoni, Mathraki, Korfu i wysepki, a raczej
skały między Kefalonią a Korfu. Grecy nazywają archipelag Wysp Jońskich Eptanissa, czyli siedem wysp. Większość wysepek
tego archipelagu to oaza ciszy i spokoju z

niesamowicie czystą wodą. Tylko Korfu i
coraz bardziej Zakynthos przeżywają najazdy mas turystów.
Na Wyspach Jońskich zobaczymy historyczne pozostałości wielu kultur. Nic dziwnego, bowiem kultury wschodu i zachodu
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ścierały się tu przez wiele wieków, aż po
dzień dzisiejszy. Na wyspach rządzili Rzymianie, Wenecjanie i Anglicy, jednak autochtoni najbardziej chlubią się tym, że Turcy
nigdy nie mieli tu swoich rządów. Jako że
przez wieki wiele kultur próbowało zazna-
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czyć swoją obecność, zobaczymy tu antyczne rzymskie łaźnie, weneckie fortece,
bizantyjskie kościoły, ale oczywiście też
wiele lokalnej, greckiej architektury, która
cieszy nasze oko podczas pobytu na lądzie.
Przejdźmy zatem do samych nurkowań.

Ogólnie to, co od razu pobudza emocje, to
nieprawdopodobna przejrzystość wody i
niesamowite struktury geologiczne pod wodą. Naturalnie przez tysiące lat ingerencji
natury poprzez wodę i trzęsienia ziemi wytworzyło się tu wiele grot i jaskiń. Nurkując
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na Othoni płynęliśmy wzdłuż południowego brzegu i zastanawiałem się tylko, którą
dziurę wybrać, bo może właśnie ta jest najbardziej spektakularna. Praktycznie co 100300 metrów widzieliśmy jakąś jaskinię.
Wybrałem na chybił trafił dwa miejsca, któ-
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re dostarczyły nam niesamowitych przeżyć.
Piękne groty z korytarzami przecinającymi
cyple i podwodne ściany opadające bardzo
szybko w głąb morza sprawiały, że nurkowania były niesamowicie emocjonalne.
Wrak tankowca przy Othoni urozmaicił
całą gamę podwodnych wrażeń.

Jako że wyprawa miała charakter odkrywczo-eksploracyjny, do końca nie wiedziałem, czego się spodziewać pod wodą,
jednak każde miejsce miało swój niesamowity urok. Przy Korfu była relatywnie najsłabsza przejrzystość wody, jednak
zachodnia strona wyspy okazała się nie-
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prawdopodobnie piękna, nie tylko na powierzchni, ale także pod wodą. Tam też
nurkowaliśmy w jaskiniach, grotach, podwodnych łukach skalnych. Spotykaliśmy
miejsca z bardzo dużą ilością ryb, co jak na
globalne przełowienie było naprawdę
wspaniałym widokiem.
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Miasteczka – każdego wieczoru odwiedzaliśmy inne – dawały niezapomniane widoki i budziły niezwykłe emocje. Były
małe, ciche, na odludziu, w sam raz dla kogoś, kto lubi podczas wakacji spokój i ciszę,
ale odwiedziliśmy i prawdziwe imprezow-

nie z pubami, dyskotekami, piaszczystymi
plażami i niezliczonymi sklepikami z pamiątkami z Korfu.
Kilka wraków, jaskiń, grot, fenomenalna
przejrzystość wody, uśmiechnięci ludzie.
Same ochy i achy. Jednak coś było nie tak.
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Zawsze przecież coś jest nie tak. Pytanie,
czy chcemy zachować tylko dobre wspomnienia, czy również te złe. Do tych złych
zdecydowanie trzeba zaliczyć temperaturę
na powierzchni, która każdego dnia dochodziła do 38-40 stopni. Istna spiekota.
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Nie wyobrażam sobie spędzania tygodniowych wakacji na Korfu na lądzie, albo
konieczne jest klimatyzowane pomieszczenie, albo trzeba siedzieć w wodzie. Jacht
daje na szczęście trochę przewiewu na morzu i w każdej chwili można wskoczyć do

wody, aby się ochłodzić. To zdecydowana
zaleta takiej formy spędzania czasu.
Kolejne wyprawy już w 2018 roku, z pewnością podzielę się z Wami wspomnieniami
z miejsc, które odwiedzimy i opowiem o tym,
co uda nam się odkryć. Dotychczas miałem
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szansę poznać wiele podwodnych atrakcji
basenu Morza Śródziemnego, ale jak wiadomo, życia by zabrakło, żeby wszystko zobaczyć. Podbój trwa. Dołącz do podwodnych
eksploratorów z Bestdivers. Zapraszam!
Rudi Stankiewicz
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Tańcząc z mantami
pośrodku Oceanu Atlantyckiego
Azory — a gdzie to, a co to?
Wyobraź sobie 9 wulkanicznych
wysp położonych pośrodku Oceanu
Atlantyckiego, pomiędzy Europą a
Ameryką, które wypiętrzyły się miliony lat temu z dna oceanu.

nami, ale z turystami zaopatrzonymi w aparaty fotograficzne – wody otaczające Azory
są teraz bezpieczną przystanią dla wielu ga-

Wyspy położone są na trzech płytach
tektonicznych – północnoamerykańskiej,
euroazjatyckiej, afrykańskiej, są nadal aktywne sejsmicznie, a ich powierzchnia to
głownie stożki wulkaniczne – ostatnie trzęsienie ziemi miało tu miejsce w 1957 roku
i przyniosło Portugalii dodatkowe 1,5 km2
powierzchni. Azory to też ostatnie miejsce
w Europie gdzie można było do 1984 roku
polować na wieloryby, obecnie mieszkańcy
nadal na nie polują – tylko już nie z harpu16

tunków wielorybów i delfinów. Wyspy są
małe, klimatyczne, bez tłumów turystów,
gigantycznych hoteli, za to pełne zieleni,
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cudownie kwitnących hortensji, szczęśliwych krów i życzliwych mieszkańców. Dla
nas nurków pełne też podwodnych cudów.
Nalofoty.pl było tam już trzy razy i będziemy tam wracać bo naprawdę jest to miejsce
szczególne, inne, i warte powrotu.
Dni mijają tu leniwie, bez pośpiechu, po-

ranny widok Pico – najwyższego szczytu
Portugalii (2351 m n.p.m.), codzienne nas
zaskakuje swoją odmiennością – jest Pico
w czapeczce, bez czapeczki z chmurkami
u podstawy, Pico w pełnej krasie oraz czasami całkowity brak Pico. Pogoda na Azorach zmienia się jak w kalejdoskopie w
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ciągu jednego dnia możemy przeżyć cztery
pory roku, ale to tylko dodaje im uroku. Za
każdym razem jak tylko wracamy z Azorów, przez długi czas nie mogę wrócić do
normalności, brakuje mi tego spokoju, widoków Pico, a przede wszystkim brakuje mi
błękitu wody. Błękitu , który tu jest obłędny,
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niepowtarzalny, szczególnie w moim ulubionym miejscu nurkowym na Princess Alice Bank. O ile meksykańskie cenoty to moje
nr 1 jeżeli chodzi o nurkowania w jaskiniach, to jak do tej pory moje najpiękniejsze
nurkowanie in the middel of nowhere to
właśnie Princess Alice Bank.

Princess Alice Bank to podwodna góra
oddalona ok 45 mil morskich (ok 80 km) od
wybrzeży wyspy Faial, na której stacjonujemy na Azorach, wyrasta z głębin ok 1500
m i kończy się na ok 35-40m pod powierzchnią wody. Ponieważ znajdujemy się
na środku oceanu mogą tu wystąpić silne
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prądy, dlatego nurkowania odbywają się
przy linie opustowej.
Princess Alice Bank został tak nazwany
po oceanograficznej kampanii Alberta I,
księcia Monako, którego statek badawczy
Księżniczka Alice, odnalazł to miejsce w
dniu 9 lipca 1896 roku, wówczas ze wzglę-
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du na swoją specyfikę, zostało ono uznane
za bardzo przydatne do połowów.
Co szczególnego jest w Princess Alice
Bank, że trzeba tam zanurkować ?
Zacznijmy od podróży - całodniowa wy-

cieczka pontonem lub katamaranem na środek Oceanu – podczas drogi towarzyszą
nam stada ciekawskich delfinów radośnie
wyskakujących z wody obok , przed i za łodzią, wypatrujemy też wielorybów, które
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na stałe goszczą w wodach wokół Azorów.
Po 4h dość żwawego płynięcia na miejsce,
czekają nas dwa nurkowania z mantami i
mobulami, które na Princess Alice Bank mają swoją “stację oczyszczającą”. W więk-
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szości miejsc na świecie spotykamy manty
samotnie lub co najwyżej w małych stadach
liczących 2-4 osobniki. Na Princess Alice
Bank są to zwykle duże stada liczące po 1020 osobników, które tańczą wokół nurków
swój niesamowity balet. Takiego spektaklu
nie obejrzy się nigdzie indziej, zwierzęta te
z natury ciekawskie pływają wokół nas jak
modelki na wybiegu. Piękne, majestatyczne jakby latały w przestworzach, a przy
nich krążą małe trigerfish’e szczerząc swoje małe ząbki, czy przemykają barakudy lub
tuńczyki. Osobniki od dużych po mniejsze,
całe mancie “rodziny” z poprzyczepianymi do grzbietu lub brzucha podnawkami
unoszą się wokół nas jak statki kosmiczne.

20
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Całe to niesamowite przedstawienie rozgrywa się w przejrzystej, błękitnej wodzie,
a my nurkowie wisimy w toni maleńcy jak
mróweczki i gdyby nie maski oczy by nam
pewnie z zachwytu powypadały.
Kolejne mancie rodziny pojawiają się, obserwują, po czym znikają w toni, żeby za
chwilę znowu się pojawić. Kiedy prąd nie jest
zbyt silny, można odpłynąć do liny opustowej, i czekać. Zwykle w stadzie znajdzie się
ciekawski osobnik, który podpłynie bliżej żeby się nam przyjrzeć, sprawdzić co to za cudaki przypłynęły i są nim tak zachwycone.
Po pierwszym nurkowaniu wracamy na
łódź, zmienić butle i zjeść przepyszne kanapki przygotowane dla nas w ramach lun-
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chu. Wylegując się na pokładzie cały czas
obserwujemy wodę, manty podpływają pod

samą powierzchnię jakby chciały zawołać
„no wracajcie, czekamy na Was”. Czasami
pojawią się też delfiny, w tym roku było to
stado false killer whales, które przypłynęły

22

tu w poszukiwaniu pożywienia i urządziły
dla nas piękny pokaz polowania na tuńczyki, które również gromadzą się wokół Princess Alice Bank.
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Poza nurkami na miejsce to przybywająteż freediverzy i snoorkowie dla nich to też
niebywała przygoda, móc obserwować
manty, można tu spotkać także wędkarzy,
którzy odwiedzają to miejsce w poszukiwaniu merlinów i tuńczyków.
Dwa nurkowania w tym miejscu to stanowczo za mało, kiedy wracamy każdy czuje nie-

dosyt, chce więcej i więcej. Dla mnie to naprawdę najpiękniejsze nurkowania w jakich
brałam udział, mogłabym manty podziwiać
godzinami, ich gracja w poruszaniu się nie ma
sobie równych. Kiedy nurkowaliśmy w tym
miejscu po raz pierwszy w 2013 roku, jeden z
naszych kolegów postanowił zejść na sam
szczyt podwodnej góry na około 40m. Wisząc

23

nad nim mogliśmy obserwować jak walczy z
prądem żeby dopłynąć do liny opustowej,
spory facet machający z całej siły nogami wyglądał jak stary parowóz, sapiący i buchający
bąbelkową parą. Pomimo całego wysiłku jaki
wkładał w próbę przemieszczenia się w zasadzie stał w miejscu. Za nim, z pewnej odległości zbliżała się do niego manta, wykonywała
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jedynie delikatne, jakby od niechcenia ruchy
końcówkami swoich „skrzydeł” i po prostu
sunęła pod prąd, tak jakby wcale nie było prądu, jakby nie wkładała w to żadnego wysiłku,
cudownie lekko, frunęła w błękicie.
I chociaż nurkowania na Priness Alice
Bank to jedne z najdroższych nurkowań, bo

dzień nurkowy w tym miejscu to koszt ok
240 euro to jednak są to jedne z najlepiej
wydanych pieniędzy, bo wspomnienie takiego nurkowania będzie w nas obecne na
zawsze, a w nocy, we śnie jeszcze nie raz
zobaczymy ten błękit i tańczące w nim
manty – ja widzę go cięgle i już nie mogę
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się doczekać sierpnia 2018 kiedy to znowu
nalofoty.pl zabierze mnie i Was na Azory
nakolejne spotkanie z mantami, wielorybami, blue shark’ami i wulkanami.
Agata Isajew „Gagatek”
Zdjęcia z archiwum nalofoty.pl
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Lazurowa wyspa Brač
Zapach morza, gajów oliwnych,
rozmarynu i lawendy oraz dojrzałych
fig na drzewach, to wszystko pozostało po wrześniowym, rodzinnym
wyjeździe nurkowym do Chorwacji.
Gdy tylko zamknę oczy, od razu widzę białe domki z czerwoną dachówką rozciągające się u brzegów
morza, błękitne fale, czuję ciepłe kamienie pod stopami i smak owoców
morza.

kich krajobrazów od razu pojawiły się w
nas nowe siły i powróciła witalność. Długie
na ponad 5 kilometrów tunele górskie, niekończące się pola winogron i oczywiście

Lazur wody otaczającej łódź, dno osypane białym piaskiem i przyprószone kamykami, zachwycające kraby, krewetki i
jeżowce w kolorach tęczy, wszystkie te doznania muszę zatrzymać do następnego
wyjazdu. Jednak zanim to zrobię, opowiem
Wam, jak spędziliśmy ten magiczny czas.
Wprawdzie czekała nas długa podróż,
ale jej cel przysłaniał wszelkie potencjalne
niedogodności. I tak też się stało. Po dojechaniu do Chorwacji i ujrzeniu tych wszyst26

piękne, błękitne niebo sowicie wynagrodziły nam trudy podróży. Po kilku godzinach
dotarliśmy do środkowej Dalmacji i magicznego, starego miasta Split. Urokliwe, wąskie
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uliczki, stare kamienice i góry otaczające
miasto robią wrażenie. Aby dostać się na
wyspę, trzeba płynąć promem, to żadna nowość, ale z drugiej strony ciekawe doświadczenie. Wycieczka trwała około godziny, w
środku można było skorzystać z baru i klimatyzacji, a na zewnątrz z morskiej bryzy i
pięknych widoków. Dopiero port w Supetarze robi olbrzymie wrażenie, uchylając
rąbka tajemniczości okrywającej wyspę
Brač. Czarujące kawiarenki dookoła portu,

małe kramiki lokalnych twórców biżuterii i
pamiątek, zapach grillowanych owoców
morza, a to wszystko owiane delikatną kurtyną lawendy i rozmarynu. Pierwszy dzień
minął na zakwaterowaniu, czekaniu na
resztę ekipy oraz odpoczywaniu na plaży.
Relaks po długiej podróży okazał się zbawienny dla duszy i ciała, zwłaszcza gdy
okazało się, że miejscowi są uśmiechnięci i
najzwyczajniej na świecie mijając cię na
ulicy mówią dzień dobry. Niedziela była
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dniem spotkania wszystkich uczestników w
bazie nurkowej Amber Dive Center, u Jarka
i Grażynki, gdzie został dobrany brakujący
sprzęt i ustalony plan nurkowań na resztę
tygodnia. Nasza królewska para prowadzi
swoją bazę nurkową na wyspie Brač od ponad dwudziestu lat i nadal są uśmiechnięci, towarzyscy, kochają swoich klientów i
pracę. Nasza ferajna liczyła sobie dwadzieścia pięć osób, w tym jedenaścioro dzieci,
więc można sobie wyobrazić, jak mieliśmy
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wesoło podczas pierwszego wieczoru integracyjnego. Mnóstwo świateł, zapach morza i dźwięki łodzi w porcie, to wszystko
towarzyszyło nam podczas zapoznawczej
kolacji. A że było nas sporo, to opowieści i
anegdot z poprzednich wyjazdów nie brakowało.

Pierwsze dwa dni byliśmy podzieleni z
powodu kursów, więc część drużyny zostawała z Łukaszem na plaży, a reszta płynęła
łodzią w morze. Nie będę się rozpisywała,
jak pięknie było pod wodą, bo żeby choć
trochę móc sobie to zwizualizować, po prostu trzeba tam być. Olbrzymie formacje
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skalne, ściany rafy spadające w otchłań,
ośmiornice tańczące wokół kamieni i ta
wielka przestrzeń kojarząca się z wolnością. Tak wyglądał pierwszy dzień pod wodą, a każdy kolejny był coraz piękniejszy i
bardziej spektakularny. W całej tej okrasie
błękitu nie zapominajmy o najmłodszych
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nurkach naszego wyjazdu. Codziennie
dzielnie nurkowali, zdobywając nowe wiadomości i doświadczenia, ale przede
wszystkim świetnie się bawiąc. Każde z
nich spróbowało nurkowania w chorwackim morzu, choć nie wszyscy posiadali
uprawnienia nurkowe. Mieliśmy szczęście,

że tak wspaniałe dzieciaki schodziły z nami
po raz pierwszy pod wodę. Możliwość zobaczenia ich zachwytu po wyjściu – bezcenna!
Wieczorami spotykaliśmy się, aby podzielić się przeżyciami i wrażeniami, delektując się przy tym smakami oferowanymi
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przez naturę chorwackiej ziemi. Każda z rodzin miała swój czas wolny, aby dzieci wyszalały się na plaży i w wodzie. Można było
również podróżować po wyspie i zwiedzać
okoliczne zabytki oraz dziewicze zakamarki natury. Pewnego wieczoru wszyscy wybraliśmy się na wspólną kolację do starej
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owczarni w Gażul, która mieści się 600 m
n.p.m. Magiczne miejsce otoczone jest kamiennymi murkami, starymi budynkami byłej owczarni i maszynami rolniczymi z
dawnych lat. Jak tylko przekraczało się
„próg” posesji, odnosiło się wrażenie, jakby czas stanął tu w miejscu, czyli jakieś 200
lat temu. Zostaliśmy ugoszczeni wybornym
jedzeniem oraz napitkami. Na przystawkę
podano misy szynki wędzonej oraz sery
owcze, a to wszystko zakrapiane przepyszną oliwą wytwarzaną na miejscu. Jednak
nic nie jest w stanie przebić dania głównego, a mianowicie peki. Tak się nazywa że-
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liwne naczynie, które wypełnia się różnego
rodzaju mięsem i warzywami, przykrywa
pokrywą i zakłada na nią obręcz. To wszystko zasypuje się żarem i piecze przez dwie
do trzech godzin. Sekretem pyszności owego regionalnego dania jest sos, jaki powsta-

je podczas pieczenia. Peke robi się też z
ośmiornicy i ta wersja jest specjałem Chorwatów. Oczywiście nie mogło zabraknąć
trunków z miejscowej piwniczki oraz słodkich przekąsek w postaci suszonych fig.
Przedpołudnia spędzaliśmy na nurkowa-
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niach bądź na zwiedzaniu wyspy, a popołudnia były przeznaczone na relaks i przyjmowanie witaminy D.
Codziennie wypływaliśmy w inne miejsca, które zaskakiwały nas swoim pięknem,
tajemniczością i ogromną przestrzenią. Wo-
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kół wyspy znajduje się wiele niezwykłych
miejsc nurkowych, jednak jest takie jedno
szczególne, które przyciąga nurków z całego świata. Kto kiedykolwiek odwiedził wyspę, z pewnością zna słynną jaskinię o
dwóch wejściach, stalaktytach i ławicach

ryb w środku. Uczucie, jakie mnie ogarnęło, gdy podpłynęłam do krawędzi można
porównać do imprezy niespodzianki –
ciemno i cicho, a tu nagle fajerwerki! Pojawia się ogromna przestrzeń z kosmicznymi
formacjami ściennymi, a pływające wkoło
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ławice oraz stożkowe dno stwarzają wrażenie fatamorgany.
Jak można zakończyć wspaniały tydzień
nurkowy? Oczywiście nurkowaniem nocnym, wypływając na środek kanału łączącego wyspę Brač ze Splitem. Już samo
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wypłynięcie wieczorem w morze jest spektakularne, kiedy po obu stronach horyzontu widzisz setki migających świateł,
unoszącą się smugę ciepła nad taflą wody
oraz lekką bryzę otulającą ciało. Czy mo-

żna chcieć czegoś więcej? Tak, jak najbardziej – polujących pod wodą ośmiornic, teatru pantomimy, gdzie w rolach głównych
występują bezkręgowce, pływania w rybach, a nie z rybami, ponieważ ich ilość
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przekraczała nasze wyobrażenie. Padające
światło księżyca oświetlało podwodny świat
do tego stopnia, że jeden z nurków wyłączył latarkę. Mimo starań, jakie poczyniłam,
aby to wszystko zobrazować, trzeba w
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Chorwacji zanurkować w nocy, by doświadczyć, jak pięknie i magicznie może
być pod wodą po zmroku.
Ostatnie dwa dni były gorące i leniwe, co
tylko wzmocniło przekonanie, że można, a

wręcz trzeba robić nic. Pluskanie się w morzu, skoki do wody w wykonaniu nawet
najmłodszych, bieganie po plaży i liczenie
muszelek oraz zwykłe leniuchowanie na leżakach spowodowało, że cały wyjazd do-
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pełnił się idealnie, a w ten ostatni dzień
wspomnienia nabiorą mocy, bo będą musiały wystarczyć na dłużej.
Pożegnalna kolacja też nie mogła odbyć
się nigdzie indziej jak tylko na plaży i tam
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właśnie nasza trójka z południa otrzymała
licencje nurkowe. Witamy Was w tak zacnym gronie i pamiętajcie, że nie wolno
Wam przestać nurkować. Bardzo dziękujemy całej naszej ekipie za fantastyczne to-

warzystwo, wspólne nurkowania i opowieści do białego chorwackiego rana. Przede
wszystkim Grażynie i Jarkowi, którego doświadczenie, znajomość wyspy nad i pod
wodą oraz jej historii są nieocenione, a nie-
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zapomniane opowieści wciągające każdego słuchacza pozostaną w naszych duszach
na zawsze.
Ewa Drucis
ewa.m.drucis@gmail.com
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Sprzątanie Mulicznego
Podczas majowego sprzątania jeziora Mulicznego, dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego poprosił
nas o spenetrowanie i posprzątanie
również tej części jeziora, gdzie znajdował się niegdyś ośrodek wypoczynkowy. W skromnym pięcioosobowym składzie spotkaliśmy się więc
ponownie na początku września nad
brzegiem Mulicznego.

brzegiem jeziora. Każdy z nas przygotował
się do zadania na swój sposób, zwłaszcza
jeżeli chodzi o odpowiednie do tego typu
eskapady obuwie, bowiem dojście do miejsca nurkowania wymagało przedostania się
przez mokradła. Jedni pokonywali je w je-

Ponieważ dojście do linii brzegowej w
tym miejscu jest dość utrudnione, tym razem potrzebowaliśmy trochę bardziej
skomplikowanego planu logistycznego. Do
transportu części sprzętu nurkowego wykorzystaliśmy kanu Huberta. Ponieważ łódka
ma swoje ograniczenia wypornościowe, a
sprzęt trochę waży, więc Hubert z Miłoszem pływali dwa razy z punktu, w którym
wchodziliśmy do wody poprzednim razem
do obecnego miejsca startu. Reszta naszej
ekipy, czyli Łukasz, Emil i Jacek poszła
36

dynym słusznym obuwiu nurkowym, typu
crocs, inni w obuwiu, które nie przepuszcza wody, zaś Emil zaskoczył wszystkich i
szedł... boso.
Gdy tylko dotarliśmy na miejsce zbiórki,
szybko się ubraliśmy i weszliśmy do wody
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przy pomoście, a raczej przy tym, co z niego zostało. Po zanurzeniu bardzo przyjemnie zaskoczyła nas widoczność sięgająca
do około czterech metrów, w dodatku prawie wcale nie było śmieci. Podzieleni na
dwa zespoły dość sprawnie pozbieraliśmy
wszystkie napotkane nieczystości, jednak
nasza drużyna wcale nie miała zamiaru
szybko zakończyć tak pięknie rozpoczętej
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akcji. Postanowiliśmy popłynąć dalej, do
miejsca, w którym zawsze nurkujemy i
gdzie zostawiliśmy samochody, w tym czasie Miłosz asekurował nas z łodzi.
Tym razem jezioro ukazało nieco inne
oblicze niż dotychczas znaliśmy i zaskoczy38
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dotarliśmy do brzegu, gdzie czekali na nas
pracownicy parku z wielkimi workami.
Tym razem udało nam się zebrać prawie
trzy worki śmieci, jedynym pocieszeniem
jest fakt, że są to wyłącznie pozostałości z
czasów PRL-u, współczesnych śmieci brak.
To chyba świadczy o tym, że mentalność
ludzi powoli się zmienia. Przestajemy udawać, że to co wrzucimy do wody przestaje
istnieć, bo przecież tego nie widać. Nadal
będziemy współpracować z władzami
WPN, sprzątać jeziora tego przepięknego
parku i nie tylko, do czego i Was gorąco zachęcamy!
Ewa Drucis
fot. Hubert

ło nas po raz kolejny. Dno, które jest z reguły muliste, sprawiło nam niespodziankę, w
niektórych miejscach napotkaliśmy bowiem
spore płaszczyzny pokryte dużą ilością kamieni, co trochę przypominało dno Hańczy. Po drodze beztrosko podziwialiśmy
raki oraz stada małych okoni, jednak nagle
znowu zaczęły pojawiać się śmieci, słoiki i
butelki. Było ich sporo, więc Miłosz co
chwilę musiał do nas podpływać, abyśmy
mogli opróżniać siatki. Po ponad godzinie
39
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Okoń Zdzisław wita,
nurkujemy w jeziorze Tarnobrzeskim
Tym razem postanowiliśmy zanurkować w nieco mniej oczywistym
miejscu – w Jeziorze Tarnobrzeskim.
Za przewodnika mieliśmy Przemka z
Centrum Nurkowego Alpha- Divers.
Poznaliśmy bazę nurkową Machów.
Dojazd do bazy nie jest taki oczywisty,
bo Google Maps z trasy numer 9 kierują w
zakaz wjazdu. Trzeba pojechać wzdłuż Wisły i jeziora na północny wschód i wjechać
jedynym słusznym wjazdem nad jezioro,
kupując na bramkach bilet za bodajże 6 zł.
Baza mieści się w sporym oddaleniu od
wjazdu, docierają tu tylko nieliczni plażowicze, dzięki czemu panuje cisza i spokój.
Ogrodzony, częściowo zalesiony teren mieści budynek bazy, zadaszone wiaty, kilka
stołów do montowania sprzętu, kilka miejsc

Zdzisław. Kierownik jeziora
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parkingowych i toi tojkę. Na miejscu dostępna jest mapa atrakcji znajdujących się
w jeziorze, a z płotu, z dużego banera, łypie na nas okiem Kierownik Jeziora – Okoń
Zdzisław, miejscowa atrakcja nurkowa.
Wstęp do bazy kosztuje 20 zł.
Nurkujący mają do dyspozycji pomost
(cumują przy nim łódki, trzeba uważać, bo
także silnikowe) oraz dwa stoły pomocni-

cze. Wejście jest płytkie i szerokie, gdzieś
tam z boku rosną sobie trzcinki. Wchodzimy początkowo po utwardzonej płytami
powierzchni, potem zaczyna się piasek i roślinki. Wizura w sierpniu była całkiem przyjemna, litoral bogaty. Mnie najbardziej
rozczuliła maskotka nurka przywiązana do
pokładu kajaka. Życie podwodne reprezentował Zdzisław, który przyplątał się od ra-

Banda okonków
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zu na nasz widok i nie odstąpił już na krok.
Był bardzo towarzyski, przepłynął z nami
kawał jeziora, nie straszne mu były chaszcze i mgła przy drzewkach (niesamowite
miejsce). Tak ciekawskiego okonia jeszcze
nie widziałam. Zapoznał się z kamerką,
przyjrzał się uważnie aparatowi, zaglądał
nam w oczy przez maski, no czad! Pilnował nas przez całe nurkowanie. Spotkali-
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Tajemniczy las

śmy jeszcze truchło raka i bandę młodych
okonków, przyplątał się też jakiś szczupaczek, ale Zdzisław był z nami cały czas.
Przyznam, że to trochę niesamowite wrażenie...
Głębokość jeziora to 42 metry, chociaż
trwają poszukiwania i ostatnio udało się za-

Maskotka
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logować 43 metry. Zbiornik powstał w wyniku zalania kopalni siarki. Podobno pierwotnie miało około 100 metrów głębokości,
ale ponieważ zbocza zaczęły się osypywać,

wypompowano wodę, spłycono jezioro i
zalano ponownie. Z pewnością jest to interesujący akwen, a łatwość wejścia do wody i infrastruktura nurkowa w postaci bazy
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sprawia, że Tarnobrzeskie może być ciekawą alternatywą dla Zakrzówka czy Koparek.
Beata psyche Ciszewska
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Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Najbardziej emocjonujące nurkowanie
Często zadawano mi pytanie o
moje najbardziej emocjonujące nurkowanie. Przez ćwierć wieku instruktorskiej i nurkowej kariery uzbierało
się tego trochę, ale jedno rzeczywiście głęboko zapadło mi w pamięć.
Opowiem Państwu prawdziwą historię, która jak sądzę, wyjaśni sprawę.
Pewne jej szczegóły, umożliwiające
identyfikację osób, zostały zmienione,
bo obiecałem to rodzicom głównego
„bohatera”.
Otóż przyjechał do bazy samobójca.
Miałem takiego 18-latka na kursie. Wydawał się nieco dziwny, nie siadał z nami
przy ognisku, z nikim się nie przyjaźnił, do
nikogo się nie odzywał… Typowy indywidualista, myślę sobie, lecz przecież nic w
tym złego. Na wszelki jednak wypadek na
nurkowanie 20 metrowe, kończące kurs P1,
44
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postanowiłem wziąć go metodą „sam na
sam”. Wsiedliśmy kilkuosobową grupą na
ponton i popłynęliśmy na pionową, marglową ścianę na jeziorze (było to ładnych parę
lat temu, mając znacznie mniejsze niż dziś
doświadczenie popełniałem jeszcze ten

błąd, by nurkowania kursowe wykonywać
przy pionowej ścianie – już nigdy potem nie
odważyłem się na to). Wysadziłem ekipę na
brzeg. Mieliśmy po kolei ubierać się na
brzegu i z każdą parą po kolei nurkowałem
na ściance, biorąc sobie jednego nurka po
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lewej stronie, a drugiego po prawej. Smutnego indywidualistę, metodą sam na sam,
zostawiłem sobie na koniec.
Kiedy przyszła jego kolej, byłem już potężnie zmęczony i nasycony (mimo nitroksu).
Zanurkowaliśmy na przepięknej ściance,
podziurawionej przez miętusy – no po prostu wspaniałej! I muszę przyznać, że chyba
na chwilę zdekoncentrowałem się, bo nasz
bohater zdołał mnie przechytrzyć.
Zerwał mi maskę (w dół na twarzy, tak że
dodatkowo wytrącił mi automat z ust) i
uciekł w dół! Z pustym jacketem, wykonując coś na kształt „scyzoryka”, czyli szybkiego zanurzenia głową w dół. Kiedy
przedmuchałem maskę, zobaczyłem już tylko czubki jego mocno pracujących płetw.
Zanim spuściłem powietrze i zacząłem drania gonić, minęła kolejna chwila – w każdym razie, gdy go wreszcie dopadłem,
było już dwadzieścia parę, pewnie bliżej 30
metrów, a my wciąż prędko opadaliśmy.
Było już bardzo niewiele światła i wzbity
tuman mułu (bo tam na półkach pod ścianą
jest muł, niestety).
Zaatakował mnie nożem. Po prostu wyciągnął nóż i próbował mnie dźgnąć! Wykręciłem mu rękę i nóż wypadł. Wtedy
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znów zerwał mi maskę i wytrącił automat,
ale już drania nie puściłem. Wlokłem go do
góry pracując silnie płetwami, opędzając
się od jego rąk i nie mogąc nawet dopompować kamizelki. Nie miałem też w ustach
automatu ani możliwości sięgnięcia po zapas – podczas wynurzenia wykonywałem
ciągły wydech. Mając maskę gdzieś poniżej
nosa nie mogłem obserwować wskazań
przyrządów, oceniałem więc prędkość wynurzenia na podstawie tego jak robi się coraz jaśniej.
Gdy się wreszcie wynurzyliśmy (a trwało
to jakieś 1000 lat), sprawdziłem czy jest
przytomny i czy nie ma krwi w ślinie, po
czym, przyznaję, puściły mi nerwy. Zerwałem mu maskę i sprzedałem taką piąchę w
nos, że istotnie krwawić zaczął…
Zacząłem go holować, potem już sam
zaczął płynąć i tak jakoś dotarliśmy do pobliskiego brzegu. Ekipa na brzegu w ogóle
nie zauważyła nic niezwykłego w naszym,
ewidentnie awaryjnym, wynurzeniu (obserwator-chronometrażysta zebrał ode mnie za
to potem osobny ochrzan). Nic nie mówiąc
wróciliśmy do obozu, gdzie wziąłem gościa
na rozmowę w cztery oczy. Pierwsze pytanie jakie mu zadałem brzmiało:

– Dlaczego chcesz się zabić na mój rachunek?
On na to, że przecież nikt nie mógłby
mnie za nic winić, bo on jest pełnoletni i
zostawił pożegnalny list. Jaki list? Ano faktycznie, zostawił w namiocie list zaczynający się od słów „proszę nikogo nie winić” –
ciekawe z jakiego harlequina to przepisał.
Otóż, proszę Państwa, smark ten wymyślił
sobie, że ucieknie instruktorowi i (cytuję!)
„zginie w narkozie azotowej”.
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Zadzwoniłem do jego rodziców, przyjechali prędko (w ciągu kilku godzin) i zabrali go razem z tym listem.
Życie – jak to życie – dopisało do sprawy swój ironiczny komentarz. Niedługo potem chłopak ten napisał w Internecie, że mu
się w bazie Active Divers nie podobało, bo
Strugalski stosuje kapralskie metody. Tak
był łaskaw się wyrazić. Miałem nawet przez
chwilę ochotę odnaleźć go i kazać zjeść
wydruk tego postu, ale dałem spokój. Po la-

Nuras.info 10/2017
tach widzę, że słusznie. Po lekturze komentarzy na forach internetowych widzę, że
zbyt wiele osób zasługiwałoby na takie karmienie…
Na pytanie –czy nurkowie mają instynkt
samozachowawczy i czy on chroni ich
przed wypadkami – odpowiedzą sobie Państwo sami. Ja dodam tylko tyle, że zasady
bezpieczeństwa w mojej bazie są bardzo
surowe.
Każdy, kto chce wejść do wody, musi powiedzieć z kim, dokąd, jak głęboko itd. Musi uczestniczyć w odprawie (punktualnie na
nią przyjść!) i zapoznać się z procedurą
ewakuacyjną. Musi poznać instruktorów,
zobaczyć gdzie stoi tlen, wpisać się do karty nurkowań itd.
Starannie sprawdzamy uprawnienia
(wbrew plotkom honorujemy wszystkie federacje – choć oczywiście są programy
szkoleń gorsze i lepsze), składy zespołów,
czystość gazów, konfiguracje sprzętu itd.
Oprócz kontroli samych uprawnień obserwujemy także, jak się dany nurek przygotowuje do wejścia, jak konfiguruje sprzęt, jak
się ubiera – po tym wszystkim doświadczony szkoleniowiec pozna, czy ten nurek naprawdę skończył kurs, czy tylko kupił

gdzieś sam dokument, co niestety nierzadko się zdarza.
Tak jest i inaczej nie będzie. Dzięki tym
metodom wykonaliśmy w ciągu ostatnich
piętnastu lat ponad siedemdziesiąt tysięcy
bezpiecznych osobonurkowań i jak dotąd
(chwała Bogu) włos nikomu z głowy nie
spadł.
Jeśli ktoś nie chce słuchać doświadczonego zawodowca – niech nie słucha. Nikomu nie każę do mnie przyjeżdżać. Osoba,
która ma życzenie nurkować metodą „imprezowo-rokendrolowo-spontaniczną” i w
konsekwencji utopić się jak kot w worku –
ma do tego konstytucyjne prawo.
Gorąco proszę jednak, by nie robiła tego
w moim nurkowisku, na mój rachunek.
Tomasz Strugalski

Powyższy tekst zawiera fragmenty bestsellerowej książki Tomasza Strugalskiego „Wszyscy
muszą wrócić – filozofia nurkowania”. Tę i pozostałe książki tego autora można kupić tu:
http://ksie gar nia.iknt.pl/pro duct/se arch?qu ery=strugalski
Zamieszczone zdjęcia są ilustracją do artykułu, nie przedstawiają opisywanych w nim osób.
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Autor jest instruktorem nurkowania, a także
adwokatem, doktorem nauk prawnych, prowadzi własną Kancelarię Adwokacką www.adwokat.strugalski.pl. Jest zwolennikiem surowej,
wysokiej odpowiedzialności organizatorów
sportu czy rekreacji za bezpieczeństwo uczestników. W czasach gdy prowadził bazy nurkowe, w prowadzonych przez niego bazach w
Polsce i za granicą, przez blisko 20 lat nigdy
nie zdarzył się wypadek.
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Automat oddechowy Elf
pierwszy polski automat o stopniach rozdzielonych
W związku ze sporym zainteresowaniem starszymi konstrukcjami, tym
razem postanowiłem przybliżyć pierwszy polski automat o stopniach
rozdzielonych. Przypuszczałem, że
napiszę ten artykuł na podstawie
książki „Samodzielne Powietrzne
Aparaty Nurkowe”, jednak szczęśliwy
splot zdarzeń spowodował, że mimo
przerwy wakacyjnej Muzeum Nurkowania było otwarte.

stała odczyszczona. Pan J. Janczukowicz zachował ozalidy i przekazał Muzeum, dlatego każdemu piszącemu o historii
nurkowania polecam wizytę w tym miejscu.
Do pomocy przy fotografowaniu został skierowany naczelny serwisant dr Maciej Lipski,
dzięki niemu i jego zasobom mogłem pokazać wielokroć więcej, niż można zobaczyć

Gdy tam dotarłem, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu za pośrednictwem FB,
Karina Kowalska była zajęta rozmową, ale
jednocześnie rozdzielała dyspozycje. Jedna
z pań poszukiwała dokumentacji do automatu P 11 Elf z Zakładów Mechaniki Precyzyjnej Gdańsk, niestety nie udało się jej
odszukać. Prawdopodobnie jeszcze nie zo48

w trakcie muzealnego zwiedzania. Zgodnie
z filozofią muzeum wszystkie eksponaty mają być sprawne, dlatego są serwisowane i
naprawiane. Oczywiście najlepiej, jeśli są to
w 100% oryginały, więc ewentualny serwis
jest przeprowadzany przy użyciu oryginalnych części. Tu wychodzi tytaniczna praca
Kariny i współpracowników non profit.
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Tak wyglądał zestaw – jedna butla 8l x
150 at usytuowana zaworem w dół. Zawór
posiadał urządzenie rezerwy, czyli przed
zużyciem powietrza odcinał i zachowywał
jego część. Po otwarciu rezerwy pozostawał niewielki zapas 20-30 at, nurek wiedział, że to koniec nurkowania. Otwarcie
rezerwy sygnalizowano znakiem, który teraz oznacza 50 bar. Był jeszcze jeden „Nie
mogę otworzyć rezerwy”. Urządzenie rezerwy wyszło już z użycia, w niektórych
krajach jest nawet zakazane.
Butla jest umocowana do noszaka posiadającego uprząż umożliwiającą szybkie
zrzucenie. Drugi stopień jest na długim wężu, jest też manometr, również na wężu (w
latach 60. Polska nie produkowała manometrów wodoszczelnych, były importowane z Draeger, takie same jak w obecnie
produkowanym sprzęcie dla wojska.)
Konstrukcja jest wyjątkowo prosta.
Nurek nabiera powietrza do płuc. Membrana – posiadająca zawór wydechowy i
plastikowy stożek – przesuwa się i odchyla
dźwigienki od siebie. Dźwigienki poprzez
drugie, krótkie końce odchylają zawór
współbieżny od gniazda, pokonując nacisk
sprężyny pomniejszony o iloczyn po-

wierzchni i ciśnienia międzystopniowego.
Nurek wykonuje wdech. Po skończonym
wdechu ciśnienie w drugim stopniu rośnie i
odpycha membranę do skrajnego położenia. Zamyka to dopływ powietrza. Nurek
robi wydech, odchyla się zawór grzybkowy
na membranie i powietrze wydostaje się do
wody. Automat oddechowy jest wyposażony w przycisk otwierający zawór, którym
wymuszamy otwarcie i wypływ powietrza.
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Jest to potrzebne, jeśli musimy użyć automatu pod wodą, gdy jest zalany wodą a my
jesteśmy na wydechu.
Tak się czasem może zdarzyć. Wtedy
wkładamy ustnik do ust, naciskamy i automat się otwiera. Na początku nie robimy
wdechu, czekamy aż opróżni się z wody.
Dopiero jak jest pusty, robimy wolny
wdech. To znane ćwiczenie niezbędne w
nurkowaniu.
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Rysunek pierwszego stopnia
W trakcie wdechu nurka ciśnienie międzystopniowe zmalało, co przesunęło
membranę w dół i otworzyło pierwszy stopień redukcji, zrealizowany zaworem przeciwbieżnym. Po pewnym czasie ciśnienie
wyrównało się i membrana wróciła do położenia neutralnego, pokonując nacisk sprężyn i różnice ciśnień. Tak to działa.
Zanurzamy się, rośnie różnica ciśnień, automat sam się otwiera i wyrównuje powstałe
różnice, nie jest potrzebna żadna ingerencja, po prostu oddychamy.
Wyprodukowanie takiego sprzętu otwo-

rzyło nurkowanie dla szerokiego kręgu nurków (polska produkcja była minimalna, nie
zaspokajała potrzeb, nurkowanie rozwijało
się na świecie.)
Rysunek przedstawia automat dla strażaków. Ponieważ posiada wspólne elementy,
był przerabiany na wersję nurkową, w książce można nawet znaleźć rozdział jak to
zrobić. Jak widzimy, nie ma zaworka wydechowego i przycisku, ani otworów, żeby
50

powietrze mogło się wydostać. Zostało
zmienione mocowanie w zaworze butli z
plastikowego na aluminiowe, odporniejsze
na uszkodzenia.
Tak mógłby zakończyć się temat bez wizyty w muzeum...
Na kolejnej stronie zobaczymy jak prezentuje się wypielęgnowany w muzeum Elf.
Ustawiłem dźwigienki w pozycji pokazującej gdzie są i co odciągają. Pierwszy stopień

Nuras.info 10/2017

Zdjęcia elementów drugiego stopnia –
mniej rozłożone. Widoczna jest sprężynka
od przycisku, membrana w pozycji neutralnej oraz dźwigienki w pozycji zamkniętego
zaworu drugiego stopnia.
nie posiada plastikowego kapturka, który
utrudniał przepływ wody. Jest widoczny
przy zdjęciach pierwszego stopnia.
Poniżej widać jak wygląda wnętrze drugiego stopnia w rozłożeniu. Nie mógłbym

tego pokazać jako zwykły odwiedzający.
Membrana zesztywniała przesunięta w położenie „głębokiego wdechu”. Obudowa
jest plastikowa (co było problemem, lepsze
były te z Sp1)

Zawór zamknięty, pozycja neutralna.
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Przy głębokim wdechu stożek wsuwał się
głęboko, odchylając dźwigienki, co mocno
odchylało zawór od gniazda i dawało maksymalny wydatek (czyli maksymalny przepływ). Membrana w pozycji neutralnej, w
pracującym automacie byłaby rozciągnięta.

suje do tej pory Draeger. Jest też kołpak,
który służył do plombowania, ograniczał
przepływ wody, która mogła ogrzać zimny
pierwszy stopień i spowalnia szybkość wyrównywania się ciśnień. Wtedy jeszcze nie
martwiono się zamarzaniem. Poseidon
otworzył ostatnio dostęp do tej części, żeby woda łatwo się wymieniała.
Po lewej zdjęcia wnętrza pierwszego
stopnia, zespołu: grzybek zaworu, gniazdo
zaworu. Do zdjęć wybrałem z konieczności automat Mors, posiadający takie same
elementy jak Elf. Odkręcenie wymaga użycia dużej siły i specjalnego klucza, dlatego
nie mogłem rozbierać eksponatu.
W środkowej części widzimy gniazdo
zaworu i grzybek zaworu z cechą kontroli

Tak wygląda pierwszy stopień złożony,
brakuje plombowania, jest element utrudniający dopływ wody do pierwszego stopnia.
Powyżej po prawej strronie widzimy rozłożoną górną część pierwszego stopnia –
jest pokrywa z regulacją nacisku sprężyn, są
dwie sztuki nawinięte w przeciwne strony,
dla bezpieczeństwa. Takie rozwiązanie sto52
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technicznej, sprężynka z brązu fosforowego. Grzybek posiada stożkowe zakończenie, trochę poprawia to rozdzielenie strugi
sprężonego powietrza.

Automat SP1 – wersja przerobiona na
nurkową. Obudowa duraluminiowa, widoczne spawanie, była odporniejsza mechanicznie i lepiej wymieniała ciepło.
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Górny gwintowany kołpak na pierwszym
stopniu służył do regulacji ciśnienia międzystopniowego, śrubą z nacięciem i otworem.
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Widoczny zawór wydechowy, pokrywka
z otworami i przyciskiem oraz pierścień
gwintowany zamykający i dociskający
membranę drugiego stopnia. Również
pierwszy stopień.

Produkcja była stanowczo niewystarczająca, więc z organizowanych części (zdobywanych niezbyt oficjalnie i legalnie)
składano również własne warianty. Ten na
przykład ma prostą wersję przycisku i prza54

śny cybant mocujący wąż średniego ciśnienia. W odróżnieniu od obecnych czasów
nie było wówczas możliwości kupienia
wielu wyrobów, które są dziś dostępne bez
problemu, dlatego kwitła partyzancka myśl
techniczna. Butle Faser z AP3, łącznik, noszak typu Kajman (producentem był np. Pan
Rzepecki), oryginalny, wczesna wersja do
Marilna był z kompozytu szkło epoksyd.
Elf był konstrukcją delikatną, miał membranę o dużym skoku, bez dobrego prowadzenia, zaworek wydechowy był małej
średnicy i wąskie kanały dla powietrza. Wydatku nie miał dużego, dodatkowo miękkie
uszczelnienia po skręceniu potrafiły ograniczyć przekrój dla płynącego powietrza, dodatkowa kryza. Taki problem był w
egzemplarzu muzealnym. Wybrano ciśnienie międzystopniowe 4-6 at. To niskie wartości jak na obecne standardy, oznacza to
wprost mniejszy wydatek dla tych samych
przekrojów kanałów. W latach 60. panowały inne cele i zasady projektowania sprzętu. Pierwszy stopień miał grzybek zaworu z
cienkim szczeliwem, było to rozwiązanie
ratujące sytuację. Grubsze było szybko
niszczone, cienkie wytrzymywało. Obecnie
produkowane automaty oddechowe posia-
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się otwierał, pierwszym stopniem zbliżaliśmy się do tej wartości, nie przekraczając
jej, zbliżenie się zbyt mocno mogło bowiem powodować przy niskich ciśnieniach
w butli samoczynne otwieranie się drugiego
stopnia. Pierwszy stopień nie był odciążony i pozostał mały wpływ ciśnienia w butli
na ciśnienie międzystopniowe.
Główna wada – za mała produkcja, drobna wada – słabe udoskonalanie i za mała
produkcja.
Ryszard Czarnecki

dają obrotowe węże, przynajmniej jeden, tu
nie było takiej fanaberii. Można było jedynie w serwisie złożyć sprzęt tak, aby był wygodny dla nurka, odkręcając połączenia z
uszczelnieniem metal-metal, czyli takie o
wysokich momentach dokręcania.
Regulacja w warunkach polowych to odkręcanie lub dokręcanie kołpaka gwintowanego na pierwszym stopniu, gdy ciśnienie

było zbyt wysokie, drugi stopień zaczynał
sam podawać powietrze, działał jak zawór
nadmiarowy. Jak zmniejszaliśmy nacisk
sprężyn, to ciśnienie międzystopniowe malało, co dawało wzrost oporów wdechu. Żeby
dobrze
wyregulować
automat
oddechowy potrzebna była również ingerencja w drugi stopień, tam ustalaliśmy ciśnienie, przy którym drugi stopień będzie
55

Magazyn Nuras.info
pobierany jest
średnio w 65000 egz.,
nie może zabraknąć
w nim
Twojej reklamy
k likn ij po szczegóły
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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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Zapraszamy
na nurkowania
w zimnych
zakątkach globu.

SAFARI
na Lofotach
i Arktyka

Nie możesz przeoczyć tych wypraw
chyba, że nie rusza Cie:
- przejrzystość wody do 150 m
- nurkowanie w arktycznych
jaskiniach
- nurkowania
w akompaniamencie Orek

Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl
tel.601321557
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Lumenowo-luksowy zawrót głowy
Wielokrotnie słyszę pytanie: ile luksów ma ta latarka? Nie bez powodu producenci nie podają tych
wartości w specyfikacjach technicznych. Po części spowodowane jest
to brakiem jednorodności strumienia
światła wychodzącego z latarki, brak
tych informacji ma również podłoże
marketingowe.

światłości źródła, natomiast z luksami w oddaleniu od niego.
Ma to kolosalne znaczenie w pomiarach
światła, w których dodatkowo przechodzi

Na początek definicje, według Wikipedii:
Luks (lx) określany jest jako oświetlenie
wywołane przez równomiernie rozłożony
strumień świetlny o wartości równej 1lumen (lm) padający na powierzchnię 1 m2, a
więc 1 lx = 1 lm / m2.
Natomiast lumen jest to strumień świetlny wysłany w jednostkowy kąt bryłowy
(czyli mierzący jeden steradian) przez izotropowe punktowe zródBo światła o światłości jednej kandeli umieszczone w
wierzchołku tego kąta.
Reasumując, z lumenami mamy do czynienia w strumieniu, którego moc zależy od
58

ono przez optykę skupiającą.
Przykładowo, jeśli dwukrotnie zwiększymy odległość oświetlanego obiektu od źródła, np. latarki, to siła światła na nim
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waga pomiarów w luksach nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. Określenie
siły światła w lumenach jest kontrower- syjne głównie dlatego, że część producentów
latarek podaje moc wynikającą z deklaracji
producenta diody, a nie rzeczywistej, na którą mają wpływ dodatkowe czynniki, takie jak
temperatura pracy LED czy prąd zasilania.
Jak wygląda sprawa pomiaru w luksach
do ilości lumenów w odniesieniu do mocy
i kąta świecenia przedstawię na przykładzie
trzech latarek Miranda.
Do pomiarów użyto certyfikowanego
luksomierza Sonel, tabela poniżej przedstawia odchyłki od wskazania wzorcowego.

spadnie czterokrotnie, czyli dno czy ścianka pod wodą będzie oświetlona 4 razy gorzej z 2 metrów niż z 1 metra i aby to
zrekompensować, trzeba zwiększyć moc latarki czterokrotnie lub zmniejszyć kąt strumienia świetlnego dwukrotnie.
Zmniejszanie kąta daje w oświetleniu
nurkowym dobre efekty, bo latarka o mocy
1000 lumenów może mieć teoretycznie ty-

le samo luksów co latarka 4000 lumenów.
Niestety sprawa nie jest taka prosta, bardzo
mocno skupione światło niewiele oświetla,
a to już jest niepożądane w nurkowaniu
przy braku światła naturalnego.
Gdy dodamy do tego aspekt niejednorodności strumienia światła i efekt poświaty
bocznej występującej w mniejszym lub
większym stopniu w latarkach LED, to prze59

Pomiar przeprowadzono na planszy ustawionej w odległości 1 m od czoła latarki w
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czterech pozycjach: centrum światła oraz w
oddaleniu od centrum kolejno o 30 cm, 60
cm i 90 cm.
Nie przeprowadzono pomiarów, gdy latarka znajduje się w większej odległości od

planszy z uwagi na to, że wyniki są przewidywalne zgodnie z zasadą zmniejszania ilości światła wraz z oddaleniem od źródła.
Na początek Miranda 7280 o mocy elektrycznej 70 W i zadeklarowanych 8300 lu60

menów przy temperaturze 85OC, której to
ledy latarki w środowisku wodnym nie
przekraczają.
Optyka skupia do 14 stopni. Pomiar luksomierzem z odległości 1 m w centrum stru-
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mienia – 35700 lx, a 30 cm od centrum wynosi 6600 lx, dalej 60 cm – 400 lx, 90 cm –
139 lx.
Następnie Miranda XHP70 o mocy elektrycznej 32 W i 4000 lumenów. Optyka
skupia do 10 stopni. Pomiar luksomierzem
z odległości 1 m w centrum strumienia wynosi 18 000 lx, a 30 cm od centrum – 1200
lx, 60 cm – 240, 90 cm – 67 lx.
Ostatnia z porównywanych latarek – Miranda HIT o mocy elektrycznej 32 W i 4000
lumenów. Optyka skupia do 8 stopni. Pomiar
luksomierzem z odległości 1 m w centrum

strumienia wynosi 80 400 lx, 30 cm od centrum – 540 lx, 60 cm – 113 lx, 90 cm – 30 lx.
Przeprowadzone pomiary jasno uwidaczniają zależność ilości luksów do kąta
świecenia latarki, ale wynika z nich, że
światło wychodzące z latarki nie jest równomierne, bardzo ważne jest również rozłożenie i ilość poświaty bocznej nie
mierzonej przez producentów. Miranda
HIT i XHP70 mają tę samą moc 4000 lumenów, ale inne skupienie, różnica wynosi jedynie 2 stopnie i nie sugeruje tak dużych
zmian.
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Jednak gdy przyjrzymy się pomiarom w
oddaleniu od centrum zobaczymy, że Miranda XHP 70 ma bardziej
równomiernie rozłożony strumień, 30
cm od środka jest ponad 2 razy więcej światła niż w Mirandzie HIT, która w centrum
ponad czterokrotnie przebija ilością luksów
Mirandę XHP70 o tej samej mocy 4000 lumenów.
Co ciekawe, Miranda 7280, pomimo prawie dwukrotnie większej mocy, nie pokonała Mirandy HIT w ilości luksów w
centrum. Jeśli więc wybór latarki miałby
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być dokonywany w oparciu o podaną wartość luksów, to słabiej wypada Miranda
7280. W rzeczywistości, biorąc pod uwagę
wrażenia z nurkowania, klienci najczęściej
wybierają właśnie tę latarkę, co dowodzi,
że lumeny mają kolosalne znaczenie.
Szczególnie w rozszerzonej funkcjonalności Mirandy 7280 jako lampy doświetlającej foto-video, gdzie po wyjęciu optyki
skupiającej i świeceniu ,,gołymi ledami”
potrzeba naprawdę dużo mocy, lumenów
na wyjściu, aby w szerokim strumieniu
światła 140° pozostała wystarczająca wartość luksów.
Z drugiej strony luksowo-lumenowego
zawrotu głowy mamy Mirandę HIT. Zdecydowanego lidera przeprowadzonych pomiarów, chętnie wybieraną przez nurków,
dla których ważne są walory komunikacyjne światłem.
Dodatkowo jej zimna barwa 6500 K lepiej przebijająca się przez mętne wody
sprawia, że wybór dla nich jest oczywisty.
Aspekt temperatury barwnej światła w nurkowaniu jest niezwykle interesujący i warty
osobnego opracowania.
Kuba Cieślak
kuba@4divers.pl
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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

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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Z dna do Pałacu
W ubiegłym roku w jeziorze Drawsko sonary szczecińskiej Akademii Morskiej zlokalizowały wrak łodzi. W ramach „Misji
Siemczyno” kilkudziesięcioletnią łajbę nurkowie ochotnicy podnieśli z Zatoki Henrykowskiej. Zaopiekował się nią „Pałac
Siemczyno”, Partner Akcji. Wkrótce obejrzą ją turyści.
– W ubiegłym tygodniu skończyliśmy
konserwację łodzi. Polegała ona na zabezpieczeniu specjalnymi, naturalnymi impregnatami, które zahamowały dalszą
degradację i zabezpieczyły wrak na przyszłość. Jednak łodzi nie odbudowaliśmy
uważając, że taka właśnie jak teraz stanowić będzie większą atrakcję turystyczną.
Niebawem przewieziemy ją do Siemczyna,
65
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gdzie zostanie udostępniona turystom i
zwiedzającym Pałac – relacjonuje podjęte
działania Robert A. Dyduła ze Stowarzyszenia Henrykowskiego w Siemczynie.

Renowację łodzi na swój koszt zadeklarował Staroście Drawskiemu Stanisławowi Kuczyńskiemu współwłaściciel „Pałacu Siemczyno” Bogdan Andziak, tuż po jej wydobyciu.

Głębokość Zatoki Henrykowskiej (zwanej też Siemczyńską) dochodzi do 30 metrów. Przypominającej fiord tej części
jeziora Drawsko uroku dodają dwie wysepki o wdzięcznych nazwach Lelum i Polelum. Swoją nazwę zawdzięcza wsi
Siemczyno (noszącej wcześniej nazwę
Henrykowo) położonej w końcu zatoki.
W ubiegłym roku „Pałac Siemczyno”

Podziemia odsłonięte po burzy
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sponsorował noclegi wszystkich uczestników „Misji Siemczyno”, natomiast Gmina
Czaplinek wynajęła na ich użytek stateczek
„Perkoz”.

Przypominamy dramatyczny film z wydobycia opisywanej łodzi z Zatoki Henrykowskiej przez Szkołę Nurkowania
ANDAtek: http://jeziorotajemnic.pl/jezioro-tajemnic-misja-siemczyno-niebieska-lodz-podwodna/

Podwodne pieczary pod
jeziorem. Czy istnieje
podwójne dno?

Nurek w Zatoce Henrykowskiej

Zapadnięcie się tytułowych pieczar miało być przyczyną zatopienia w jeziorze
Drawsko koszar wojskowych dwa wieki temu. Istnienia podwodnych grot nie można
wykluczyć. Zagadką pozostaje, skąd o nich
może wiedzieć miejscowa ludność. Co wiemy w tej sprawie?
O zwieńczonych sukcesem poszukiwaniach czaplineckiej legendy – placu ćwiczebnego wojska, który osunął się od
jeziora dwa wieki temu – już pisaliśmy. Ta
legenda okazała się faktem, choć brakuje
jednoznacznych dowodów na sposób, w jaki doszło do tych wydarzeń. Najprawdopodobniej nie chodziło o zapadnięcie się
kredowej jaskini, lecz o osuwisko grząskiego gruntu, który z jakichś przyczyn spłynął
po zboczu na dno jeziora.
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Co na to naukowcy?
– Nie natrafiono na dowody, które potwierdzałyby informację, jakoby przyczyną
osuwiska było zapadnięcie się kredowego
podłoża jeziora – napisał doktor nauk o Ziemi Andrzej Osadczuk z Uniwersytetu
Szczecińskiego, w artykule „Zobaczyć niewidzialne” („Magazyn Nurkowanie”,
12/2010). – Badania sejsmoakustyczne z
wykorzystaniem sub-bottom profilera nie
ujawniły jak dotąd istnienia pustych przestrzeni czy też jaskiń pod dnem jeziora, które by można uznać za „podwójne dno”, o
którym wciąż krążą opowieści. Nie oznacza to, że nie jest prawdopodobne istnienie
takich pustek – zaznacza naukowiec. – Jezioro Drawsko znajduje się w obrębie struktury geologicznej określanej jako Wał
kujawsko – pomorski, będącej tektonicznym wypiętrzeniem kompleksu skał starszego podłoża. W obrębie tego kompleksu
znajdują się utwory wieku kredowego i jurajskiego, które w wyniku przebiegających
miliony lat temu deformacji tektonicznych
występują na tym obszarze stosunkowo
płytko pod powierzchnią ziemi (widać to na
rycinie pokazującej przekrój geologiczny).
Wśród utworów jury spotyka się skały wa-
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pienne, a więc podatne na chemiczną erozję. Konsekwencją takiej erozji są zjawiska
krasowe, takie między innymi, jak powstawanie w obrębie skał wapiennych różnej
wielkości pustek o charakterze szczelin, kawern i jaskiń. Ponieważ w podłożu osadów
czwartorzędowych budujących współczesne dno jeziora Drawsko występują osady
wapienne, nie można wykluczyć, że w ich
obrębie mogą występować puste przestrze-

nie, mogące stwarzać wrażenie podwójnego dna. Pytanie, skąd miejscowa ludność
mogłaby o tym wszystkim wiedzieć?
Pytanie o źródła tej wiedzy może być
najbardziej intrygującym wątkiem tej historii…
Dodajmy, że informacje o pokładach
kredy w okolicy nie są wyssane z palca. Na
znajdującej się na Drawsku wyspie Bielawie, piątej co do wielkości wyspie śródlą-
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dowej w Polsce, eksploatowano kiedyś złoża białej kredy jeziornej. Stąd pochodzi jej
nazwa.
Przekrój geologiczny – jezioro Drawsko i
okolice. Ryc. pochodzi z art. dr A. Osadczuka („Magazyn Nurkowanie”, 12/2010).

O sekretach historii na plebanii
W poniedziałek 18 września 2017 r. organizator Akcji „Jezioro Tajemnic” Starosta
Drawski Stanisław Kuczyński spotkał się
wraz z ekipą Akcji z nowym Proboszczem
Parafii Czaplinek ks. dr. Jackiem Brakowskim. Jednym z tematów spotkania była
współpraca w zakresie ciekawostek historycznych związanych z terenem Parafii.
Najciekawszym z obiektów jest najstarszy zabytek miasteczka – Kościół św. Trój-
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cy, gdzie wcześniej miał być zamek Templariuszy. Rycerze tego zakonu znaleźli dogodne warunki funkcjonowania nad
jeziorem Drawsko, gdzie założyli miasto
Tempelburg (Czaplinek od 1945 r.). Wiele
wskazuje na to, że wśród nich był ostatni
Templariusz. Do sprawy wrócimy.
W miasteczku są także interesujące miejsca i niezwykłe przedmioty związane z Pa-
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pieżem Św. Janem Pawłem II. Wśród nich
jest dom przy ul. Długiej, w którym Karol
Wojtyła zatrzymywał się podczas spływów
kajakowych Drawą, narty na których uczył
się jeździć (znajdują się w Izbie Muzealnej
przy Rynku), czy relikwia. O niektórych z
nich informacje znaleźć można na stronie
internetowej projektu http://jeziorotajemnic.pl/
Kościół pod wezwaniem Św. Trójcy to
najstarsza budowla Czaplinka, prawdopodobnie z przełomu XIV i XV wieku. W środku stoi zachwycający unikat – barokowy
złocony ołtarz baldachimowy z XVIII wieku. Jest tam też klasycystyczna ambona z
pierwszej połowy XIX wieku oraz zabytkowe organy. Przy kościele możemy podziwiać drewnianą dzwonnicę kozłową z
dzwonem odlanym w 1730 roku. Jest też
akcent związany z Rubensem – kopia jego
obrazu.
Kościółek można zwiedzać m.in. umawiając wizytę w Punkcie Informacji Turystycznej
znajdującym się na Czaplineckim Rynku, tel.
(94) 375 47 90 lub (94) 375-51-77.
Model 3D kościółka i rynku wykonany
przez szczecińską Akademię Morską, Partnera Akcji: www.sketchfab.com
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Artykuł w „Gościu Niedzielnym” dotyczący nart, na których uczył się jeździć Karol
Wojtyła:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=ca che:tw6qKtSZ K48J:ko sza lin.gosc.pl/doc/3456361.Narty-swietego+&
cd=11&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b

Jezioro Drawsko mogło mieć
swojego potwora! (cz. 1)

Zdarzało się, że łodzie rybackie zamiast
ciągnąć sieci, same były ciągnięte. Zimą
spomiędzy pęknięć w lodzie na kilka sekund wyłaniało się coś, co nie mogło być
grzbietem zwykłej ryby. Ostatni raz potwór
dał o sobie znać w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku.
– Mój śp. ojciec Stanisław Hojdys, pochowany w Czaplinku, trafił tutaj jako wojskowy osadnik po demobilizacji w
październiku 1945 roku – zaczyna opo-
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wieść doktor Jerzy Hojdys. – Prowadził
wraz z żoną gabinet stomatologiczny w
Czaplinku. Był jednym z pierwszych wędkarzy, który łowił w jeziorze Drawsko mając do dyspozycji mapę głębokościową.
Mapę, tzw. poziomnicówkę, pozyskał od
Niemców, którzy pozostali w mieście po
przejściu frontu. Pomiary do tej mapy wykonano podczas zimy, dokonując gęstych
nawierceń w lodowej skorupie i opuszczając na dno sondy. Ojciec miał od nich także wyrzeźbioną trójwymiarową mapę
jeziora, zawierającą wszystkie podwodne
górki i wniesienia.
Jedna z tych „górek”, leżąca nieopodal
obecnego ośrodka wypoczynkowego „Kusy Dwór”, do dziś nosi nazwę od jego nazwiska. Miejsce to bowiem należało do
ulubionych łowisk tego pioniera czaplineckiego powojennego żeglarstwa. Stanisława
widziano tam tak często, że miejsce potocznie ochrzczono Górką Hojdysa.
Jak dowiadujemy się od Jerzego Hojdysa, pozostała po wojnie ludność niemiecka
traktowała jego ojca jako kogoś w rodzaju
męża zaufania. W tamtym czasie w napływających do Czaplinka polskich osadnikach pałała chęć powojennej zemsty. Z
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tego powodu ciężkie pobicia pozostałych
na miejscu Niemców były na porządku
dziennym. Jedną z osób, która się za nimi
wstawiała był właśnie Hojdys senior. Tłumaczył, że np. starcy nie mieli wpływu na
to, że ich kraj uprawiał zbrodniczą politykę, ani nie uczestniczyli w działaniach wojennych. Dlaczego więc mieliby ponosić
ich konsekwencje? W zamian Niemcy opowiadali mu o różnych sekretach.
O tych właśnie sekretach napiszemy w
kolejnej części artykułu.
cdn.

Przewodnik oprowadzi
po trasie „Jeziora Tajemnic”
Wiele osób pytało w Czaplinku o przewodnika mogącego oprowadzić po miejscach związanych z Akcją „Jezioro
Tajemnic”, jeziorem Drawsko i okolicą.
Wkrótce pojawią się takie osoby.
Powstaje Szkolne Biuro Turystyczne przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. Ma być otwarte od 2 października.
O szczegółach poinformujemy wkrótce.
Liceum Ogólnokształcące – przypuszczalna dawna siedziba tajnej jednostki
szkoleniowej Kriegsmarine, obok ślady po-

Tu będzie szkolne biuro turystyczne

niemieckiej strzelnicy, jezioro Drawsko i
„zatopiony poligon”, dom przy ul. Długiej,
w którym bywał Papież oraz Izba Muzealna
z nartami, na których uczył się jeździć, czy
tzw. „mały kościółek” wybudowany w
miejscu, gdzie miał stać zamek Templariuszy oraz siemczyńskie podziemia – to tylko
niektóre miejsca związane z Akcją. Można
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o nich opowiadać godzinami. Kto to zrobi?
Już wkrótce zadanie będzie można zlecić
grupie wykwalifikowanych młodych przewodników.
Uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej, którzy wyszli z inicjatywą utworzenia biura deklarują, że będzie działało w
pracowni w budynku ZSP w Czaplinku, na
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ul. Grunwaldzkiej 2, w godzinach pracy
szkoły.
Pomysł będzie realizowany pod kierunkiem opiekuna i nauczyciela Marty Gańskiej i zajmie się promocją, pośrednictwem
w sprzedaży usług turystycznych, a także
informacją turystyczną regionu. W ramach

projektu uczniowie będą przygotowywać
się do roli pilotów i przewodników, będą
proponować oferty na bazie istniejących
atrakcji turystycznych, promować i stosować do tego różne formy dystrybucji. W
planach jest również sprzedaż usługi przewodnika na trasie „Jeziora tajemnic” oraz

innych, np. „Strachy na lachy w siemczyńskim pałacu”.
Pracownia turystyczno-geograficzna powstaje w ZSP w Czaplinku w ramach projektu o nazwie „Budowa zintegrowanego
szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy
Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu
drawskiego”, jako jedno z działań tzw. kontraktu samorządowego dla województwa
zachodniopomorskiego.

Potwór z jeziora Drawsko,
Kriegsmarine
i niemieckie sekrety (cz. 2)
Niemcy, którzy po 1945 r. nie odeszli z
Czaplinka, upatrzyli w powojennym osadniku i czaplineckim autorytecie Stanisławie
Hojdysie swojego obrońcę. W zamian zdra-

Jesiotr
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Okaz złapany w Rosji w 1924 roku

dzili mu kilka sekretów. Jednym z nich była informacja, że w budynku obecnego Liceum Ogólnokształcącego przygotowywano młodzież z Hitlerjugend do służby w
Kriegsmarine. Drugim – historia o potworze
z jeziora. Przekaz ten znamy z ust syna Stanisława Hojdysa – Jerzego.
Lata 20. XX wieku. Nad jeziorem Drawsko mieści się niemiecki ośrodek gospodarki rybackiej. Jego szefem jest osoba mająca

opinię „szalonego naukowca”. Sprowadza
do jeziora narybek… olbrzymiego jesiotra
ostronosego.
To ryba dorastająca do czterech metrów
długości i osiągająca nawet 400 kilogramów masy ciała. Jeden osobnik może przeżyć nawet 35 lat. Ikra tej ryby znana jest
jako kawior. Na jej ciele, w tym na części
grzbietowej, znajdują się przerażające kostne narośla. Dodatkowo widziany od spodu
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niektórym może przypominać ludzką
twarz.
Teoretycznie w jeziorze był skazany na
wyginięcie bez dostępu do morskiej wody.
To ryba jednocześnie słodko- i słonowodna. Większość życia spędza w wodach słonych, a do rozmnażania przystępuje w
wodach słodkich. Młode osobniki następnego pokolenia wracają do wód słonych.
Tymczasem na jeziorze Drawsko dochodzić miało do bardzo nietypowych sytuacji,
gdy dwie łodzie ciągnęły wspólnie sieć rybacką, zdarzało się, że ta sieć zaczynała
ciągnąć łodzie. Rzeczywiście, nurkowie
opowiadają, że na dnie pełno jest zerwanych sieci. Dziwne obrazy widywane miały być także zimą, gdy spod lodu chwilami
wyzierało coś o nietypowym, upiornym
kształcie.
Ostatnie takie zdarzenia miały ponoć
miejsce jeszcze w połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Jeśli uznać za prawdopodobną hipotezę, że kilka osobników
lub nawet jeden przedstawiciel jesiotra
ostronosego urósł do znacznych rozmiarów
i przeżył kilkadziesiąt lat, może to tłumaczyć dziwne i nieprawdopodobne zjawiska,
które dały początek legendzie o potworze…
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Na czarno-białym zdjęciu widoczna
bandera Kriegsmarine zatknięta przed budynkiem obecnego LO. To jeden z odnalezionych elementów historycznej układanki,
który powoli zdaje się potwierdzać miejskie
legendy z Czaplinka. Fotografię odnalazła
Redakcja Miesięcznika „Odkrywca” – Patrona Medialnego Akcji „Jezioro Tajemnic”
i przekazała nieodpłatnie jej organizatorowi, Staroście Drawskiemu Stanisławowi Kuczyńskiemu.

W Drawsku Pomorskim mogło
być lotnisko
Ambasador Akcji „Jezioro Tajemnic”
Wiesław Piotrowski podzielił się z nami interesującym znaleziskiem. Może ono wskazywać na istnienie lotniska w okolicach
Drawska Pomorskiego przed 1945 r.
– Podczas remontu budynku na terenie
Drawska Pomorskiego z framugi okiennej
wypadły papiery – relacjonuje pan Wiesław. – Według mojej oceny jest to ksią-

żeczka zaświadczająca o przynależności do
klubu szybowcowego wraz z odcinkami
dowodów wpłaty składek.
Dokumenty nie są wypełnione i niczego
nie możemy powiedzieć o ich dawnym
właścicielu. Tym niemniej są w zadziwiająco dobrym stanie. Znalezisko trafiło do W.
Piotrowskiego od osoby, która pozostaje
anonimowa.

W. Piotrowski trzyma odnalezione dokumenty
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Być może w okolicach Drawska Pomorskiego przed laty rozwijało się lotnictwo?
Tylko gdzie znajdował się pas startowy? Tu
jak zwykle prosimy o pomoc Czytelników.
Wszelkie informacje prosimy nadsyłać za
pomocą formularza: http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/

W Szkocji od lat trwa spór o istnienie
słynnego Nessie z jeziora Loch Ness. Po naszej publikacji o „potworze” z jeziora
Drawsko również wybuchła dyskusja.
Czy czaplinecka historia o ogromnym jesiotrze (lub jesiotrach) może być oparta na
złudzeniu optycznym? Takiego zdania jest

Potwór czy tylko złudzenie?

75

regionalista Zbigniew Januszaniec z Czaplinka. Zwrócił on uwagę na fragment relacji dotyczący zimowych obserwacji
potwora. Według niej „zimą spomiędzy
pęknięć w lodzie na kilka sekund wyłaniało się coś, co nie mogło być grzbietem zwykłej ryby.”
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Oto spostrzeżenia Pana Zbigniewa, które
nadesłał na pocztę elektroniczną Akcji:
– W czasie pękania lodów jezioro Drawsko staje się scenerią wielu niecodziennych
zjawisk. Zaczyna się od „lodowego koncertu”. Gdy gruba, niepokryta śniegiem skorupa lodowa pod wpływem promieni słone-

cznych zaczyna pękać – każdemu pęknięciu towarzyszy specyficzny odgłos. Odgłosy te zlewają się nieraz w jeden ciągły
dźwięk rozchodzący się po jeziorze niczym
„jeziorna muzyka”. Jeszcze ciekawiej robi
się, gdy w końcu zimy połamane kawałki
lodu spychane są przez fale w kierunku
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brzegu. Masa składająca się z milionów lodowych odłamków faluje, a kawałki lodu
uderzając o siebie wytwarzają dźwięki
przypominające „koncert dzwonków”. Zjawisko to zawsze robi duże wrażenie na obserwatorach, których jest jednak w porze
topnienia lodów raczej niewielu, bo pogoda wtedy z reguły nie sprzyja spacerom. Jeżeli w kołysanej przez fale lodowej masie
tkwi niesiony przez fale pień drzewa – odsłania się on co pewien czas i może pobudzać wyobraźnię obserwatorów, którzy
zaskoczeni „lodową muzyką” ze zdziwieniem stwierdzają, że wśród rozedrganych
lodowych cząstek z wody wynurza się co
pewien czas coś, co bez wątpienia nie jest
rybą.
Pan Zbigniew dodaje też, że w wykazie
największych okazów złowionych w jeziorze Drawsko znajdują się m.in. kilkunastokilogramowe szczupaki. Rekord należy do
Stanisława Hojdysa z Czaplinka, który w roku 1956 złowił w jeziorze Drawsko szczupaka o wadze 19 kg.
Dziękujemy za tę opinię. Interesujące byłoby znalezienie racjonalnej odpowiedzi na
pytanie, dlaczego zdarzało się, że łodzie rybackie były ciągnięte przez sieci. Sprawę
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ostatecznie mogłoby wyjaśnić odnalezienie
szczątków drawskiego jesiotra. O „potworze” nie słychać od połowy lat 60. XX wieku.
Zdjęcia: Z. Januszaniec

Świetna wizura.
Przyjeżdżajcie na weekend!
Nad jeziorami Drawsko i Lubie nie ma
tłoku. Jest za to doskonała przejrzystość wody, która z czasem będzie jeszcze wzrastać.
Zapraszamy do odkrywania podwodnego
świata!
NABIJANIE BUTLI
Na stronie internetowej Akcji „Jezioro Tajemnic”, w zakładce „Wokół Akcji” wprowadziliśmy rubrykę „Nabijanie butli”.
Publikujemy tam informacje o miejscach,
które stwarzają taką możliwość. Na razie są
trzy: Baza „OCTO” oraz Centrum i Szkoła
Nurkowania „Euforia Dive” w Czaplinku, a
także Baza Nurkowa Ośrodek „Island
Camp” nad jeziorem Siecino w gminie Złocieniec.
Przed przyjazdem należy skontaktować
się z obsługą i upewnić, że nabijanie butli
jest możliwe danego dnia.
77
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Tych, którzy nie zostali umieszczeni na
naszej stronie, a o których po prostu nie
wiemy, prosimy o kontakt. We wspomnianej zakładce zupełnie bezpłatnie znajdą się
linki do wszystkich miejsc umożliwiających
nabijanie butli, a które znajdują się na terenie powiatu drawskiego i na jego obrzeżach
(w gminach przyległych do granic powiatu).
Zapraszamy do kontaktu: http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/
SPRZĘT
Niezbędny sprzęt nurkowy można nabyć
w drawskiej firmie ECN Systemy Nurkowe
(jeden ze Sponsorów nagrody za „U-Boota”
z jeziora Drawsko).
NOCLEGI
www.powiatdrawski.pl
POGODA NA JEZIORACH
www.zagle.pogodynka.pl

historią budynku liceum i jego okolicy, które znajdują się w centrum zainteresowania
Akcji. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku Robert Patrzyński
przedstawił historię patrona – 3 Dywizji
Strzelców Karpackich oraz jej szlak bojowy,
wykorzystując kącik pamięci patrona.
Następnie grupa przeszła do starszej części budynku, gdzie dzieci dowiedziały się o

Wycieczka z dreszczykiem
tajemnic
26 września 2017 r. dzieci z Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie odwiedziły czaplineckie liceum.
Grupę oprowadził Wiesław Piotrowski,
Ambasador Akcji Jezioro Tajemnic.
Celem wizyty było zapoznanie dzieci z
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związkach budynku licealnego z tajemniczą historią szkoleń oficerów Krigsmarine
podczas II wojny światowej. Na koniec Pan
Piotrowski przekazał szkole pamiątkową tablicę z oryginalnymi zdjęciami i dokumentami dotyczącymi historii 3 DSK.
– Miałem zaszczyt gościć nad jeziorem
Drawsko w Czaplinku wychowanków Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycz-
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nych z Bobrowa i Drawska Pomorskiego –
opowiada Pan Wiesław, który jest wielkim
miłośnikiem historii regionalnej. – Aż serce
się raduje, kiedy widać w oczach młodych
ludzi chęć do poznania drzemiącej historii
ziemi drawskiej. Proszę mi uwierzyć, że historia przekazana dziecku na podstawie obserwacji w terenie zostanie bardziej
zakodowana od tej, która dociera do
uczniów w szkolnych ławkach.
Panie Wiesławie – dziękujemy!

Szybowce nad Drawskiem – cd.
Spory odzew wywołał nasz artykuł pt.
„W Drawsku Pomorskim mogło być lotnisko”. Dzięki temu historyczne śledztwo posunęło się do przodu. Są różne tropy.
– Pas startowy był za przejazdem kolejowym, za Osiekiem w stronę Wierzchowa,
po lewej stronie – napisał internauta Jan Janek.
To oczywiście jest do sprawdzenia. Być
może pomocny w ustaleniu dawnego pasa
(lub pasów) okaże się system Lidar, o którym już pisaliśmy. Prosimy o nadsyłanie
Waszych odkryć w postaci print screenów
(zrzutów z ekranu) – tradycyjną drogą, tzn.

za pomocą formularza na stronie internetowej Akcji w dziale „Zgłoś informację”.
Odezwał się także Marek Andrzej Halter
z Warszawy, od dawna współpracujący z
Powiatem Drawskim:
– W 1959 r. miałem lądować na lotnisku
Drawsko – tak przynajmniej to brzmiało w
terminologii lotniczej. Gdzie ono dokładnie
było zlokalizowane nie pamiętam, ponieważ w rezultacie lądowaliśmy w Świdwi79

nie. Wiem tylko, że w tym okresie była w
sztabach każdej jednostki lotniczej mapa
1:250 000 z naniesionymi wszystkimi lotniskami w Polsce. Na pewno w archiwalnej
dokumentacji wojsk lotniczych taka mapa
jest – pisze Pan Marek. – Jednocześnie w
mojej pamięci utkwiło, że cała Polska była
pokryta siecią lotnisk w taki sposób, aby
można było wylądować awaryjnie na lotnisku zapasowym, odległym o 10-15 km od
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swojego. Jest lotnisko odległe o 8 km na południe od Czaplinka, a zatem bardzo prawdopodobne, że w promieniu 7-10 km było
lotnisko k/Drawska. Należałoby sięgnąć do
archiwum w Mirosławcu lub Dowództwa
Wojsk Lotniczych. Mówimy o lotnisku poniemieckim, a wszystkie, poza kilkoma wyjątkami, były adaptowane dla wojska.
Sądząc z układu pól ornych optowałbym za

usytuowaniem pasa startowego równolegle
do Promenady Piastowskiej lub drogi nr
148. Pamiętać należy, że może wszystko
później zostało zaorane, bo mogło być to
lotnisko trawiaste, bez pasa betonowego. W
owych czasach samoloty mogły „siadać w
kartoflach, byleby wzdłuż bruzd” (cyt. z instrukcji).
Najbardziej konkretny ślad nadesłał jednak Marcin Roszak z Zarańska, który m.in.
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uczestniczył w różnych epizodach Akcji:
– Dokumenty (dotyczące szybowców –
przyp. red.) mogą mieć związek z moim
ukochanym Zarańskiem i nauczycielem
Hansem Rachem, Joachimem Munchenbergiem oraz wzgórzem Bollenberg. W Zarańsku istniał klub szybowcowy. Za dużo by
opisywać. Wszystko znajdą Państwo w numerze „Dramburger Kreisblatt” 1/1975 r.
Artykuł nosi tytuł: „Hans Rach und Joachim
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Munchenberg, pioniere der Fligerei im KreisDramburg”.
Dziękujemy za te głosy. Do Pana Marcina wędruje Certyfikat „JT” z podpisem Starosty Stanisława Kuczyńskiego. Wkrótce
będziemy próbowali ustalić więcej szczegółów.

Kolejna firma korzysta
z logo „Jeziora Tajemnic”
Starosta Drawski Stanisław Kuczyński zaprasza do bezpłatnego korzystania z logo

Akcji. Symbol stał się rozpoznawalny w całej Polsce i pomaga w biznesie, a przy okazji każdy, kto go używa, promuje
Pojezierze Drawskie.
Niedawno firma STM Spółka z o.o. z
gminy Będzino wystąpiła z prośbą o udostępnienie logo, które zamierza wykorzystać do promocji niezwykle atrakcyjnych
działek na sprzedaż, położonych nad samym jeziorem Drawsko w okolicy Zatoki
Ptasiej. Jak dowiedzieliśmy się w rozmowie,
do przyłączenia się do Akcji szefostwo fir-
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my zostało zachęcone przez jednego z kupujących, który uczestniczy w Akcji „Jezioro Tajemnic”.
– W urokliwym terenie Pojezierza Drawskiego nad jeziorem Drawsko, naprzeciwko dzikiej wyspy w Zatoce Ptasiej,
uzbroiliśmy działki budowlane wielkości
800m2 i kilka o większym areale. Działki są
uzbrojone w media: energię elektryczną,
kanalizację odpływową podłączoną do kolektora miejskiego oraz wodę pitną z sieci
wodociągowej miejskiej – piszą właściciele
firmy na stronie internetowej http://stm-grunty.pl/index.html.
O inicjatywach prowadzonych przez
STM i nawiązujących do Akcji z przyjemnością poinformujemy.
To oczywiście nie jedyne przedsiębiorstwo, które korzysta z logo „Jeziora Tajemnic”. Wśród nich są sponsorzy nagrody za
„U-Boota” z jeziora Drawsko (wymienieni
u dołu strony Akcji). W dwóch lokalach gastronomicznych podawane są dania nawiązujące do Akcji: restauracja „Stary Drahim”
w Starym Drawsku podaje pyszne „U-Booty”, zaś pizzeria „Los Americanos” w centrum Czaplinka – pizzę. Rekonstrukcja
warowni wczesnośredniowiecznej „Sławo-
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Szybowce nad Drawskiem –
rozwiązanie zagadki!

gród” w Czaplinku otworzyła w te wakacje
Centrum Informacji o Akcji. Oprócz wiedzy, można tam też nabyć pamiątki opatrzone charakterystycznym logo z zarysem
okrętu podwodnego. Logo wypatrzyliśmy
też u innego sponsora – Zamku w Starym
Drawsku. Gadżety sprzedaje również drawska firma „Emen”. Z kolei „Pałac Siemczyno” opatruje nim swojej materiały
reklamowe.
Ekipa Akcji podkreśla, że logo dostępne
jest zupełnie za darmo i można je wykorzystywać do celów komercyjnych. Wystarczy
złożyć bardzo prosty wniosek, którego wzór
zamieszczono na stronie Akcji, w zakładce
„AKCJA/
POBIERZ
LOGO/BANNER”
http://jeziorotajemnic.pl/pobierz-logo/
Polecamy!

Zagadka rozwiązana. Odnalezione podczas remontu starej kamienicy w Drawsku
Pomorskim dokumenty związane z szybownictwem mają związek z pasjonatem tego
sportu z pobliskiego Zarańska i latami dwudziestymi XX w. Historię tę poznaliśmy
dzięki dociekliwości regionalisty Jarosława
Leszczełowskiego.
Jarosław Leszczełowski w książce z 2017
r. „Wśród wzgórz, jezior, lindwurmów i
świętych koni”, w rozdziale „Hans Rach podniebny żeglarz”:
Dawna autostrada miała przecinać szosę
prowadzącą do Drawska Pomorskiego, w
której pobliżu znajduje się wzniesienie nazywane niegdyś Sarranziger Berg, czyli Zarańska Góra. W połowie lat dwudziestych
XX w. nauczycielem we wsi był Hans Rach,
który urodził się w miejscowości Psie Głowy
w powiecie drawskim. Rach był zafascynowany szybownictwem i swą pasją zaraził
wielu swych uczniów. Zbocza Zarańskiej
Góry okazały się znakomitym miejscem do
uprawiania tego sportu. Nauczyciel skłonił
władze powiatowe do zakupu starego wojskowego baraku, który dotąd stał na poligo82

nie wojskowym w pobliżu miasteczka Czarne (Hammerstein). Barak rozebrano i przeniesiono na Zarańską Górę, gdzie miał
służyć jako hangar, warsztat oraz miejsce
noclegu.
Do kosztów tej budowy dorzuciły się nawet władze państwowe, argumentując, że w
lotnictwie leży przyszłość Niemiec. Pierwszy szybowiec został podarowany przez Niemiecki Związek Lotniczy (DVB Deutsche
Luftfahrt Verband). We wsi zorganizowano
uroczystość jego poświęcenia i nadano mu
imię niemieckiego asa lotnictwa – barona
Manfreda von Richthofena. Według innych
relacji pierwszy ćwiczebny szybowiec miał
jednak zostać skonstruowany pod kierunkiem Hansa Racha w hangarze na Zarańskiej
Górze.
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Szybowiec ten miał dość prostą konstrukcję i był wyposażony w drewniany drążek
sterowniczy. Pierwszym odważnym pilotem
był oczywiście zarański nauczyciel, który
odbył kilka udanych lotów. Maszyna miała
właściwe kabiny, a ubrany w kask ochronny Hans Rach przypinał się pasami do jej
przedniej części. Start był najbardziej niebezpiecznym momentem. Kilku uczniów
przytrzymywało szybowiec, a do jego
przedniej części zaczepiano gumową linę.
Dwie inne grupy maszerowały przed maszyną, naciągając możliwie mocno dwa
końce gumowej liny zaczepionej o przód
szybowca. Kiedy na umówiony znak zespół
trzymający wypuszczał maszynę, szybowiec wylatywał w górę, jak wystrzelony z
procy. Po wielu próbach zorganizowano
pokaz lotniczy dla okolicznej ludności, która przybyła tłumnie, gdyż ten rodzaj sportu
był jeszcze bardzo mało znany i wzbudzał
sensację.
Niestety Hans Rach został wkrótce służbowo przeniesiony do Łeby, co położyło
kres zarańskiemu szybownictwu. W Łebie
kontynuował jednak swoje zainteresowania
i uzyskał zgodę władz państwowych na organizowanie lotów na wydmach (dziś Sło-

wiński Park Narodowy). W uzyskaniu tego
pozwolenia pośredniczył właściciel zamku
w Złocieńcu – Kurt von Grieheim.
3 marca 1930 r. podczas lotów nad wydmami zarański nauczyciel zginął tragicznie w wypadku szybowca. Stało się to
podczas startu, kiedy gumowa lina nie odczepiła się w porę od startującego samolotu i pociągnęła go w dół. Hans Rach został
pochowany na cmentarzu w Złocieńcu,
gdyż tam mieszkała jego siostra”.
Kolejna zagadka historyczna wyjaśniona!
Książka „Wśród wzgórz, jezior, lindwur-

Ujęcie z plaży w Czaplinku
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mów i świętych koni” dostępna jest m.in. w
informacji turystycznej oraz Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim, a także w złocienieckiej księgarni.
O sprawie pisaliśmy tutaj: http://jeziorotajemnic.pl/w-drawsku-pomorskim-moglo-byc-lotnisko/ oraz tutaj: jeziorotajemnic.pl

Są podwodne źródła.
Raczej chłodne
Z dna jeziora Drawsko wybijają źródła.
Sfilmowano je w pobliżu plaży miejskiej w
Czaplinku.
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Już kilkukrotnie Czytelnicy zwracali uwagę, że w jeziorze Drawsko mogą być podwodne źródła gorącej wody. Jak dotąd nie
udało się tego potwierdzić. Tymczasem na
autentyczne podwodne źródła natrafiono w
pobliżu czaplineckiej plaży miejskiej. To
dość niespotykany i piękny widok.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w
Zatoce Henrykowskiej, podczas „Misji
Siemczyno”, Akademia Morska ze Szczecina podczas sonarowania natrafiła na około
40-metrową rysę w dnie. Podczas weryfikacji podwodnej na głębokości około 30 m
nurkowie ustalili, że to rodzaj szczeliny, z
której wydobywa się bardzo zimna woda.
Zdołali obejrzeć jedynie fragment tego tworu, ze względu na panującą tam bardzo niską temperaturę rzędu jedynie 3 stopni
Celsjusza.

Trudno wyjaśnić, dlaczego jest tam tak
zimno. Nurkowie, poinstruowani przez Dariusza de Lorm (Szkoła Nurkowania ANDAtek), pobrali do butelki próbkę wody, którą
pan Dariusz przekazał Staroście Drawskiemu Stanisławowi Kuczyńskiemu. Wkrótce
w siedzibie Starostwa zorganizowano spotkanie z Leszkiem Andrukiańcem, Wicedyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim. Celem było m.in. omówienie sposobu zbadania zawartości próbki, między innymi pod
kątem zawartości w wodzie zdrowotnych
minerałów. Okazało się jednak, że próbka
musi zostać pobrana do specjalnego pojemnika, który posiada SANEPID i dostarczona
do badań niezwłocznie, jeszcze tego samego dnia. Zagadka poczeka więc na rozwiązanie, aż nurkowie powrócą w to miejsce
ponownie.
Gdyby odnaleziono złoża solankowe,
Czaplinek miałby szansę zostać w przyszłości uzdrowiskiem, podobnie jak pobliski
Połczyn Zdrój.
Polecamy film: https://www.youtube.com/watch?v=4V21ioY2168
Film otrzymaliśmy dzięki uprzejmości
Szkoły Nurkowania ANDAtek.
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Czaplinek Zdrój.
W pobliżu są solanki?
Takiej możliwości nie odrzuca Marek
Zygmunt, doktorant ze szczecińskiej Akademii Morskiej, goszczący na Pojezierzu
Drawskim na zaproszenie „Pałacu Siemczyno”, partnera Akcji „Jezioro Tajemnic”.
Gdyby w okolicach były złoża solankowe,
gmina podobnie jak sąsiedni Połczyn Zdrój,
mogłaby zostać uzdrowiskiem.
– Udało mi się nawiązać kontakt z Akademią Górniczą w Krakowie – informuje M.
Zygmunt. – Analizują oni mapy geologiczne, karty otworów wiertniczych oraz potencjalną lokalizację obszaru do przeprowadzenia badań geofizycznych. Wstępnie
powiem, że prawdopodobnie zostaną przeprowadzone badania geofizyczne na obsza-
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rze Siemczyna w celu rozpoznania budowy
warstw geologicznych i określenia czy taka
solanka mogła się w nich zgromadzić. Nie
jest wykluczone, że będą one na wiosnę.
Starosta Drawski Stanisław Kuczyński także widzi w informacji o potencjalnych złożach solankowych wielką szansę dla
regionu.
– Wyobrażam sobie, że w Czaplinku mogłaby powstać cała dzielnica turystyczna w
okolicach jeziora Drawsko, podobnie jak to
jest w Kołobrzegu. W takiej dzielnicy są całoroczne hotele ze SPA i basenami, czy kortami i miejscami rozrywki dla całych
rodzin. Dzielnica tego rodzaju dawałaby
pracę wielu osobom bez względu na kwalifikacje i oddziaływała na sąsiednie gminy
powiatu. Jeżeli istnieją szanse na rozwój,
powinniśmy z nich korzystać. W przeciwnym razie pogłębi się nasza marginalizacja,
a już nie tylko młodzi ludzie będą nadal
stąd odpływać. Kto zatem będzie budował
przyszłość regionu? – pyta retorycznie Starosta Kuczyński.
Aby sprawdzić prawdopodobieństwo
występowania solanek, Starosta wysłał pismo z zapytaniem o ewentualne wyniki badań w przeszłości do Państwowego

Instytutu Geologicznego. Na odpowiedź
czekamy.
Właściwości połczyńskiej solanki:
http://uzdrowisko-polczyn.pl/solanka

Klątwa Templariuszy
i piątek trzynastego
Czaplinek to dawny Tempelburg, założony przez zakon Templariuszy. Skąd wzięła
się legendarna klątwa tego zakonu i co ma
wspólnego z piątkiem trzynastego?
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– Papieżu Klemensie, rycerzu Wilhelmie,
królu Filipie! Zanim rok minie, powołuję
was przed sąd Boży po sprawiedliwą karę.
Przeklęci! Wszyscy przeklęci po trzynaste
pokolenie waszego rodu!
Według przekazów, były to ostanie słowa Jakuba de Molay’a, wielkiego mistrza
zakonu templariuszy, podczas wykonywania na nim egzekucji – spalenia na stosie na
jednej z wysp Sekwany. Skierował je do
trzech osób, które najbardziej przyczyniły
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się do likwidacji Zakonu. W miesiąc po egzekucji umiera w Awinionie papież Klemens, wkrótce po nim rycerz Wilhelm de
Nogaret – Strażnik Pieczęci, któremu przypisywana jest inspiracja tych wydarzeń. Następnie w listopadzie tego samego roku
odchodzi Filip IV Piękny. Przepowiednia się
spełnia.
Jaki był jej początek? Właśnie w tytułowy piątek, trzynastego października 1307
roku, król Francji Filip Piękny przeprowadził zmasowaną akcję aresztowań członków Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa i
Świątyni Salomona (z łac. Frates Militiae
Templi, Pauperes Commilitones Christi
Templique Salomonis). Nazwano ich Templariuszami, od siedziby w pobliżu świątyni, czyli templum.
Monarcha wysunął najcięższe oskarżenia, w tym o herezję, sodomię i bałwochwalstwo. Naprawdę jednak, był u nich
ogromnie zadłużony i chciał się pozbyć
wierzycieli. Same aresztowania przeprowadzono z zegarmistrzowską precyzją. Do lochów trafili o jednej godzinie wszyscy
przebywający na terytorium Francji bracia,
wraz z ostatnim Wielkim Mistrzem. Urzędujący w Avinionie, zależny od Filipa, Papież

Klemens V, w 1312 r. rozwiązał zakon.
Znacznej części majątku Templariuszy nigdy
jednak nie odnaleziono. W świetle najnowszych badań zarzuty wysunięte przez francuskiego króla i jego ludzi wobec zakonników
były mistyfikacją, jednym z pierwszych procesów politycznych na świecie.
To właśnie z tych wydarzeń wzięło się
przekonanie o pechowości tej charaktery-
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stycznej daty – piątek trzynastego. Może
ona w ciągu jednego roku przypaść co najmniej raz, a maksymalnie trzy.
Interesujące wiadomości o pobycie Templariuszy w Czaplinku można zdobyć podczas wizyty u Partnera Akcji „Jezioro
Tajemnic” – rekonstrukcji warowni wczesnośredniowiecznej o nazwie „Sławogród”.
http://www.slawogrod.eu/cms/
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Jezioro Lubie i 16 południk
Ciekawostka: przez jezioro Lubie (gm.
Złocieniec) przebiega 16 południk. Przecina powiat drawski niemal na pół i przebiega 100 metrów od jego środka.
Szesnasty południk wiedzie przez teren
powiatu, patrząc od północy, w okolicach

Środek powiatu drawskiego w okolicy Stawna. Sto metrów dalej wiedzie 16 południk.

Szczycienka, Dobrosławia, Siecina, poprzez Złocieniec, okolice Stawna i Lisówko, nad jeziorem Lubie. Dalej wchodzi na
teren sąsiedniej gminy Mirosławiec.
Co ciekawe, szesnasty południk przebiega zaledwie o 100 metrów od miejsca będącego Środkiem Powiatu Drawskiego,
które znajduje się w gminie Złocieniec, w
okolicach Stawna. To punkt, który stanowi
matematycznie obliczony środek powiatu,
gdzie na pamiątkę w listopadzie 2014 roku
postawiono granitowy słup o wadze 1000
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kg. Na jego górze znajduje się tzw. „róża
wiatrów”, precyzyjnie wskazująca strony
świata. Pod kamieniem umieszczona została kapsuła czasu zawierająca m.in. akt erekcyjny. W tym miejscu zbudowano również
geodezyjne stanowisko edukacyjne oraz
wieżę triangulacyjną – widokową. Miejsce
to zostało atrakcją lokalnej turystyki pieszej
i rowerowej. W pobliżu można też skorzystać z ławki i stołu.
Warto wspomnieć, że Gmina Złocieniec
od trzech lat organizuje Festiwal Podróżni-
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czy 16 Południk z udziałem gwiazd mediów. Jego strona internetowa to:
http://16poludnik.com.pl/podsumowanie-3festiwalu-podrozniczego-16-poludnik/
Na północy Polski 16 południk zaczyna
bieg w pobliżu miejscowości Chłopy.
Oznaczono go głazem o wysokości 2,3 m i
wadze ponad 5 ton. Stanowi lokalną atrakcję turystyczną. Południk geograficzny to linia na powierzchni Ziemi, która łączy
bieguny, mająca długość ok. 20 tys. km,
wyznaczająca kierunek północ-południe i

przecinająca prostopadle równik. Żaden z
południków nie jest szczególnie wyróżniony, jednak za początkowy przyjęto ten
przechodzący przez obserwatorium w Greenwich.

Genius Loci (Duch Miejsca)
Wykorzystajmy bogatą przeszłość naszej
ziemi do jej promocji, z korzyścią dla
wszystkich. Ujawnijmy – dla siebie i innych
– tajemnice skryte w tej niespotykanej gdzie

Kamienne kręgi badane w Plawnie przez Muzeum w Koszalinie.

indziej mnogości starożytnych osad, grodów i kurhanów – namawia pasjonat historii z Drawska Pomorskiego Eugeniusz
Piecewicz, uczestnik Akcji „Jezioro Tajemnic”.
Tego miejsca na naszej ziemi drawskiej,
nad którą do współczesnych czasów unosi
się duch pierwszych założycieli naszej państwowości, Bolesława Chrobrego i Bolesława Krzywoustego.
Duchy zbrojnych mężów, przemierzających naszą ziemię w marszu na Kołobrzeg

fot. Muzeum w Koszalinie
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w ekspansji młodego państwa polskiego na
Pomorze. To u nas znajduje się centrum tej
ekspansji. Obcują tu z nami również duchy
walecznych Wikingów przybyłych zza morza.
Wcześniej (na przełomie ery) gościliśmy
u siebie plemiona Gotów, pogromców potęgi Cesarstwa Rzymskiego. Opuszczając
naszą ziemię pozostawili tu w licznych kurhanach (nie mających odpowiednika w kraju) swoich bohaterów i wodzów
plemiennych. Przemierzyli nasz kraj ukosem, znojnym marszem przez odwieczną
puszczę, góry i wody. Osiedlili się na wybrzeżu Morza Czarnego, w „krainie mlekiem i miodem płynącej”. Tu przyjęli na
siebie furię uderzenia dzikich hord Hunów
zza uralskich stepów. Nie zdzierżyli przewagi. Cofnęli się i oparli o ostrza dzid i mieczy legionów rzymskich. Odwrócili się i w
wielkiej bitwie pod Adrianopolem (dzisiejsza Turcja po stronie europejskiej), w 378
roku n.e., pokonali niezwyciężoną dotąd
potęgę. W bitwie tej śmierć poniósł cesarz
rzymski Walens. Zwali się wówczas Wizygotami. Stało się to początkiem upadku
wielkiego Imperium Rzymskiego.
Obcują tu również z nami duchy na-

szych przodków z ery paleolitu, mezolitu i
neolitu. W swoich wędrówkach po ziemi
drawskiej często trafiam na ślady ich pobytu, znajdując prymitywne narzędzia krzemienne i kamienne jakimi się posługiwali.
Na płaskowyżu otoczonym meandrem rzeki Drawy, na wschód od Drawska Pomorskiego, trafiłem na niezwykłą mnogość tych
artefaktów. Przekazałem je pani archeolog,
uzyskując obietnicę naukowego opracowania znalezisk na Uniwersytecie Poznańskim. Po kilku miesiącach otrzymałem
przeprosiny z powodu ich zaginięcia.
Jeszcze wcześniej (100 tysięcy lat temu)
gościliśmy tu swoich dalekich pobratymców – neandertalczyków, zmuszonych do
cofnięcia się na południe przed postępującym z północy wielkim władcą z polarnej
krainy, który głowę swoją wywyższył ponad
obłoki a stopę swą oparł o dno Bałtyku i
Morza Północnego. Kilkanaście tysięcy lat
temu skończył swoje panowanie, pokrywając naszą ziemię rumowiskiem na wysokości naszej drawskiej wieży kościelnej. Dno
jeziora Drawsko w miejscu jego największej głębi może stanowić poziom, po którym ongiś stąpali nasi praprzodkowie. Po
jego odwrocie nie wrócili już pierwotni
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mieszkańcy tej ziemi. Zapewne pobrataliśmy się z nimi, o czym zaświadcza kilka
procent ich genów, które nosimy w sobie.
Pewnie dlatego też współcześnie po zażyciu wyskokowego trunku czasami wydajemy z siebie takie – uhu! uhu!
Eugeniusz Piecewicz

PS Eugeniusz Piecewicz z Drawska Pomorskiego to społecznik, pasjonat historii,
Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie.
Współpracował m.in. z IPN oraz wieloma
archeologami.

Pamiątka z Mocą. Relikwia
Papieża, św. Jana Pawła II
jest w Czaplinku!
O związkach Karola Wojtyły z Czaplinkiem, pamiątkach po Nim oraz spływach kajakowych Drawą już pisaliśmy. Na miejscu
jest też inna wspaniała pamiątka – relikwia.
Relikwie JPII sprawiły już wiele cudów.
Pisze Ksiądz Jacek Brakowski, sdb Proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy w Czaplinku:
– Sprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II
do Czaplinka poprzedziły długie przygoto-
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wania. Inicjatorem pozyskania dla kultu w
Parafii pw. .Świętej Trójcy w Czaplinku
fragmentu doczesnych szczątków polskiego papieża do Czaplinka był ówczesny proboszcz, ks. Mirosław Kurkiewicz. Naturalnie odebranie samych relikwii poprzedzone było załatwieniem przewidzianych w takich przypadkach formalności. Następnie
ufundowano relikwiarz oraz przygotowano

program przebiegu uroczystości instalacji
relikwii w czaplineckiej parafii. 19 października 2015 roku ks. Mirosław Kurkiewicz wraz z przedstawicielami Parafian,
państwem Elżbietą i Tomaszem Rumakami,
odebrali relikwie w krakowskiej kurii z rąk
ks. kard. Stanisława Dziwisza. Uroczyste
wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II do
świątyni parafialnej w Czaplinku odbyło się

Okolice pomnika Papieża JPII nad Jeziorem Drawsko
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22 października 2015 r. Uroczysty orszak
procesyjny wyruszył spod kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy do kościoła pomocniczego pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego. Uroczystościom przewodniczył
J.E. bp. Paweł Cieślik.
Obecnie relikwie znajdują się w świątyni pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w
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Czaplinku i wystawione są do publicznej
adoracji, dzięki czemu wierni mogą w sposób szczególny przyzywać orędownictwa
Świętego w osobistych potrzebach. Każdego 22 dnia miesiąca w czaplineckiej parafii
obchodzone jest miesięczne wspomnienie
św. Jana Pawła II połączone z oddaniem
czci świętemu poprzez ucałowanie relikwii.
Tego samego dnia o godz. 21.00 wierni
spotykają się przy figurze Świętego nad
brzegiem drawskiego jeziora na modlitwie
podczas Apelu Jasnogórskiego. Serdecznie
zapraszamy do Czaplinka na msze św. oraz
wieczorny Apel Jasnogórski przy figurze św.
Jana Pawła II nad jeziorem Drawsko.

„Marsjańska Twarz”
nad jeziorem Drawsko!
Czym jest tajemnicza struktura znad jeziora Drawsko, w pobliżu Siemczyna w gminie
Czaplinek? Zaskakujące znalezisko dokonane zostało przy pomocy systemu LIDAR.
Niedawno apelowaliśmy do Czytelników
o nadsyłanie ciekawostek możliwych do
odkrycia dzięki technice laserowego skanowania gruntu. O tym, jak to zrobić „zza
biurka”, pisaliśmy niedawno w artykule
„Zostań odkrywcą z Lidarem”.

Mamy pierwszy efekt: zdjęcie uzyskane
z systemu skaningu laserowego LIDAR –
znad jeziora Drawsko – do złudzenia przypomina sfotografowaną 25 lipca 1976 roku
przez sondę kosmiczną Viking 1 strukturę,
którą światowe media nazwały „Marsjańską
Twarzą”. Późniejsze zdjęcia wykonane z
orbitera MARS Global Surveyor nie były już
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jednak tak przekonujące…
„Marsjańska Twarz” znad jeziora Drawsko w rzeczywistości jest grodziskiem
Odkryta nad jeziorem Drawsko tajemnicza struktura, przypominająca na zdjęciu w
systemie LIDAR tzw. „Marsjańską Twarz”,
to wczesnośredniowieczne grodzisko znajdujące się w rejonie wsi Siemczyno.
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Artykuł o grodzisku: http://jeziorotajemnic.pl/niezwykle-struktury-nad-jeziorem-drawsko-podajemy-konkrety/
Jak szukać przy pomocy systemu Lidar:
http://jeziorotajemnic.pl/zostan-odkrywca-z-lidarem/

Opowieści z Bielawy (cz. I)
Oryginalna „Marsjańska Twarz” na zdjęciu z
2001 roku. Podobna?

Przyznać jednak należy, że podobieństwo jest uderzające. O tym grodzisku, a także odnalezionej w pobliżu osadzie i
cmentarzysku z epoki pisaliśmy w artykule:
„Niezwykłe struktury nad jeziorem Drawsko. Podajemy konkrety!”
Ponawiamy apel do Czytelników o prowadzenie poszukiwań. Tym razem Lidarowe
znalezisko znad jeziora Drawsko okazało się
dawną siedzibą ludzką. Swoją drogą ciekawe, czym okaże się prawdziwa „Marsjańska
Twarz”. Szukajcie, prosimy o więcej!
Swoje spostrzeżenia z przeszukiwania
systemu Lidar w okolicach jeziora Drawsko
i Lubie nadsyłajcie na formularz: http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/

Wyspa Bielawa, piąta co do wielości wyspa jeziorna w Polsce – to tam odnaleziono
jedne z pierwszych śladów osadnictwa w
rejonie jeziora Drawsko. Dziś opowiemy o
ostatnich.
Bielawa (niem. Kalkwerder – Wapienna
Wyspa) posiada powierzchnię około 80 ha.
Ma kształt wydłużonej soczewki. Poniżej
przedstawiamy wspomnienia ostatniej
mieszkanki Bielawy na jeziorze Drawsko,
Pani Terleckiej. Tekst przygotował w 2011
r. Bogusław Ogorzałek, obecnie Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju. Zapraszamy również Czytelników do nadsyłania swoich wspomnień,
zarówno wiązanych z wyspą, jak i jeziorem
Drawsko.
„Na listopadowe wieczory i tzw. szare
godziny, które kiedyś wypełnione były opo92

wieściami starszych ludzi, a atmosfera migającej świecy lub lampy naftowej podkreślająca tajemniczość sprawiała, że dzieci z
otwartymi ustami słuchały opowieści dziadków, chciałbym przedstawić Czytelnikom
wywiad – wspomnienia z ostatnią żyjącą
mieszkanką wyspy Bielawa na jeziorze
Drawskim Panią Władysławą Terlecką, zamieszkałą obecnie w Połczynie-Zdroju.
Wywiad stanowiący odpowiedzi na
przedstawione przeze mnie na piśmie pytania, został przeprowadzony przez wnuka,
ucznia klasy I b ZSZ w Połczynie-Zdroju
Kacpra Kopaczewskiego. Spisane odręcznie
notatki postarałem się wiernie zaprezentować. Nie zawierają one postawionych pytań, jedynie same odpowiedzi Pani
Władysławy. Uznałem, że są na tyle ciekawe, żeby nie nanosić na nie żadnych poprawek i po prostu przenieść tekst w wersję
elektroniczną. Według mojej wiedzy, wyspa
Bielawa była jedynym przypadkiem w Polsce, gdy ktoś zamieszkiwał na stałe na jeziornej wyspie. Zapraszam do lektury. Być
może pozwoli Państwu doświadczyć przedstawionej na wstępie atmosfery zasłuchania.
Bogusław Ogorzałek,
(wówczas) nauczyciel ZSP w Połczynie-Zdroju.
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Opowieść Pani Terleckiej
Nazywam się Terlecka Władysława, urodziłam się w 1923 roku w miejscowości
Białe Błota pod Warszawą. Na wyspie Bielawa zamieszkałam w 1967 r. Głównym
powodem mojej przeprowadzki ze Starego
Drawska był fakt, że jako wdowa z czwórką dzieci powtórnie wyszłam za mąż za za-

mieszkałego na wyspie Terleckiego Stanisława.
Wspólnie z mężem prowadziliśmy gospodarstwo rolne. Uprawiana była 15-hektarowa ziemia, hodowaliśmy też zwierzęta,
dokładnie 20 krów, 50 owiec, 15 świń, 2
konie, kozy, a także drób tj. gęsi, kaczki, indyki, perliczki i kury. Ja zajmowałam się
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głównie przygotowaniem gleby do siewów
zboża, sadzenia ziemniaków, buraków.
Życie na wyspie było dużo trudniejsze
niż lądowe. Różniło się właściwie pod każdym względem. Nie mieliśmy prądu, w
związku z tym wiele lat korzystaliśmy z
lamp naftowych. W późniejszych latach
czerpaliśmy prąd z akumulatorów i żarówek 12V. Ponadto brakowało nam maszyn,
takich jak kombajn czy ciągnik, zmuszeni
więc byliśmy uprawiać ziemię ręcznie i tak
zboże koszone było kosą (dopiero w późniejszych latach kosiarką konną), orka również odbywała się konno. Konie
zastępowały nam lądowe ciągniki i kombajny.
Plony takie jak zboże czy ziemniaki były
sprzedawane, handlowaliśmy także nabiałem, tak więc mleko oraz przetwory mleczne własnej produkcji (śmietana, masło,
twaróg, jajka) były sposobem zarobkowania.
Życie na wyspie to były codzienne zmagania z wodą. Pomimo różnych pór roku,
pomimo chłodu, gęstych mgieł, wysokich
fal, czy też tafli lodu, na jeziorze, pomimo
tych wszystkich niebezpieczeństw, co rano
pokonywaliśmy 700 m do najbliższego lądu
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w Starym Drawsku, gdzie uczęszczały dzieci do szkoły. Przed drogą powrotną robiłam
codziennie zakupy (głównie pieczywo i cukier, gdyż jak już wspomniałam, byliśmy w
dużym stopniu samowystarczalni), a także
zostawiałam mleko w mleczarni.
Jeśli chodzi o święta, to niewiele różniły się
od dnia codziennego, zbyt wiele obowiązków nie pozwalało nam na świętowanie.
Dzikich zwierząt na wyspie nie było, jedynie zające i dziki. Latem 90. roku miałam
na ganku niespodziewanego gościa. Był to
jenot, którego sama pokonałam, broniąc
drobiu, a także siebie. Przyznaję, że sprawiło mi to wiele kłopotu, ale udało się i był
to jedyny nieproszony dziki gość przez te
wszystkie lata.
Mieliśmy tylko jednego sąsiada, który zaczynał tak jak my od rolnictwa, jednak ponieważ sobie nie radził, zajął się
agroturystyką. Sąsiad był człowiekiem dość
rozrywkowym, dlatego też wspólnych zainteresowań i tematów nie mieliśmy, jednakże gdy tylko zaszła potrzeba poważnej
pomocy, to nigdy nie było problemu.
Wodę czerpaliśmy ze studni, jedynej
zresztą na wyspie, stojącej pod naszym domem. Sąsiedzi wodę czerpali z jeziora,

gdyż tak było im bliżej. Co lato na wyspę
przyjeżdżali wczasowicze. Ich domki rozsiane były po całej wyspie, tak więc ludzi
było wiele, jak w teraźniejszych kurortach
wczasowych i to od wczesnej wiosny po
późną jesień. Wyspa Bielawa to wspaniałe
miejsce do wypoczynku, jednak wówczas
było zbyt tłocznie. W latach 90. wczasowicze (byli to głównie poznaniacy) zmuszeni
byli swe domki rozebrać, gdyż gmina Czaplinek dopatrzyła się, że ich istnienie jest
nielegalne. W ten sposób wyspa Bielawa po
latach powróciła do stanu pierwotnego i nic
dziwnego, że stała się Drawskim Parkiem
Krajobrazowym.
Jeśli chodzi o nas i nasze ostatnie lata na
wyspie spędzone, to w 1989 roku przeszłam na emeryturę i wspólnie z mężem
uprawialiśmy 30-arową przysługującą nam
działkę. Gdy w 1991 roku mąż zmarł, wysprzedałam zwierzęta i kupiłam ciągnik
ogrodowy, aby choć w ten sposób ułatwić
sobie uprawę ziemi. I tak spędziłam na wyspie jeszcze sześć lat. W 1997 roku uległam
namowom dzieci i przyznałam rację, że
najwyższa pora sprzedać dorobek życia i
zamieszkać z którąś z córek w mieście.
Tak więc na wyspie Bielawa mieszkałam
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przez równe 30 lat. Pozostawiłam tam dom,
ogród i budynki gospodarcze w świetnym
stanie, jednak z tego, co mi dziś wiadomo,
nie wszystkie są w całości.
Dziś mam 89 lat i pracując całe życie,
nie potrafię bezczynne siedzieć. Jedyne co
mogę robić to swetry, skarpety itp. robótki
ręczne, tak więc robię, aby tylko zająć ręce
i wypełnić czas...”
Dla turystów, którzy dotrą na wyspę wytyczono ścieżkę przyrodniczą „Wyspa Bielawa”, znajdującą się w środkowej i
wschodniej części (tablice informacyjne o
charakterze turystyczno-przyrodniczym, zadaszone wiaty).
ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA „WYSPA BIELAWA”:
www.pojezierze-drawskie.pl

Szkolne Biuro Turystyczne
rozkręca się
2 października 2017 r. rozpoczęło działalność Szkolne Biuro Turystyczne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Czaplinku. Można już wynająć przewodnika, który opowie o „Jeziorze Tajemnic” i samym Czaplinku. Sprawą żywo interesują się
media.
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Celem powstania i działania biura jest
propagowanie turystyki regionalnej, tworzenie ścieżek krajoznawczych i historycznych,
propagowanie Akcji Jezioro Tajemnic. Biuro
zostało stworzone przez młodzież z Technikum Obsługi Turystycznej pod kierunkiem
nauczycielki Marty Gańskiej.
19 października Biuro odwiedziła red.
Anna Kolmer (Radio Szczecin) oraz red. Andrzej Wiśniewski (zachodniopomorskie.info). Redaktorzy przeprowadzili rozmowy z
młodzieżą, nauczycielką i Dyrektorem ZSP
Robertem Patrzyńskim. Padały pytania o genezę pomysłu oraz o to, jak będzie wyglądała działalność i jakie są plany na
przyszłość. Reportaż będzie dostępny na
antenie Radia Szczecin oraz na stronie zachodniopomorskie.info.
Plany twórców Biura są ambitne, wśród
nich wymienić można biuro turystyczne
promujące region i oferujące usługi informacji, pośrednictwa sprzedaży miejsc noclegowych, usługi przewodnika w Czaplinku
i Drawskim Parku Krajobrazowym, sprzedaż regionalnych produktów, pamiątek,
map turystycznych, ofert wycieczek dla
szkół, a także informacja turystyczna w języku angielskim i włoskim.
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W celu wynajęcia przewodnika już dziś
można skontaktować się ze Szkolnym Biurem Turystycznym pod adresem e-mail:
szkolnebt@wp.pl oraz numerem telefonu
783 566 556 (czynne w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08.00 14.00). Wkrótce ma powstać strona internetowa Biura. Młodzież poszukuje także lokum, najlepiej w centrum Czaplinka.
Polecamy!
https://www.fa ce book.com/szkol nebt czaplinek/posts_to_page/

Chcesz opisać
wyjątkowe
nurkowanie?
Chcesz się podzielić
ciekawymi
informacjami?
Napisz do nas
redakcja@nuras.info
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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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