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Od Redakcji
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia 1. i 2. stopnia dla 10 województw. Alerty dotyczą intensywnych opadów śniegu i oblodzeń. Tym dość zaskakującym komunikatem powitaliśmy ostatni miesiąc roku, który przecież od zawsze kojarzy się w Polsce z przepięknymi, ośnieżonymi konarami
drzew, mieniącym się w słońcu szronem, który osiada na osiedlowych krzewach i uśmiechniętymi urwisami atakującymi przechodniów śnieżkami.
Spora część z nas, słysząc w grudniu ostrzeżenia przed zimą, z pewnością poczuła lekki dreszczyk emocji na samą myśl, że już wkrótce jeziora zamienią się w potężne lodowiska, w których będzie można wykuć wrota do podwodnej krainy, najpiękniejszej właśnie o tej porze roku i odpłynąć... z dala od obowiązków,
mediów, teściowej, zakupów i wciąż ujadającego psa sąsiadki. Wszystkich łyżwiarzy najmocniej przepraszamy za naruszenie tafli, obiecujemy, że zawsze solidnie i w sposób nie budzący wątpliwości zaznaczymy miejsca, w których wycinaliśmy przeręble.
Grudniowa śnieżna aura, którą nie wiadomo dlaczego straszą wszystkie media, wprowadza nas również
pomalutku w uroczysty nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Wszędobylskie migające światełka, bombki, plastikowe choinki, a nawet Święty Mikołaj ubar wiające nam codzienne zakupy już od początku listopada
straciły niestety moc tworzenia świątecznego klimatu. Nikt jednak nie potrafi tak pięknie i magicznie
przystroić otoczenia jak Matka Natura i najbliżsi nam ludzie. Życzymy Wam, aby ten wieczór, jak również
cały okres Bożego Narodzenia upłynął Wam w atmosferze rodzinnego ciepła, miłości i spokoju.
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Greckie barwy wody
Grecja w zasadzie funkcjonuje
gdzieś na skraju wyobraźni jako potencjalny kierunek wypraw nurkowych.
Oczywiście ktoś od czasu do czasu
wrzuca zdjęcia z nurkowań wokół
wysp greckich, ale są to incydentalne przypadki. Większość nie łączy
Grecji z nurkowaniem.

zostało wywrócone do góry nogami. Od teraz można nurkować wszędzie poza kilkoma wyjątkami – stanowiskami archeologi-

Po części powodem takiej sytuacji może
być zagnieżdżone gdzieś tam w przeszłości
przekonanie, że w Grecji generalnie nie ma
gdzie nurkować. Jeżeli nawet są fajne podwodne miejscówki, to objęte zakazem nurkowania, a tam, gdzie wolno nurkować, nie
ma nic ciekawego do oglądania. Rzeczywiście do końca dwudziestego wieku nurkowanie w Grecji było generalnie sportem
zakazanym, poza kilkoma wyjątkami. W roku dwa tysiące szóstym nastąpiła gwałtowna zmiana – po pierwsze przepisów, po
drugie oferty dla nurków. Prawo w praktyce
4

cznymi. Otwiera się przed nami ogromna
panorama nurkowych możliwości, a mnogość ciekawostek do odkrycia powoli budu-
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je się w świadomości podwodniaków. Centrów nurkowych przybywa, duża ich część
łączy się we wspólnych inicjatywach mających przyciągać uwagę turystów do tej części świata. Ceny nurkowań nie są najniższe,
ale warto zauważyć, że bardzo często obejmują także wynajem kompletnego sprzętu,
którego stan i jakość jest naprawdę bardzo
dobra. W zasadzie śmiało można powie-

dzieć, że Grecja to idealny kierunek dla całych rodzin, których poszczególni członkowie są nurkami – ogromna oferta
turystycznych atrakcji na lądzie i powierzchni wody powinna przyciągnąć i zająć uwagę nienurkującej części rodziny,
podczas gdy pozostali jej członkowie mogą wymknąć się na kilka nurkowań nie będąc do nich szczególnie przygotowani
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sprzętowo. Wystarczy komputer nurkowy,
własna ulubiona maska, a resztę można wypożyczyć na miejscu, nie martwiąc się o to,
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czy dostaniemy dziurawą piankę, nie do
końca sprawny automat i zestaw wyporno-

ściowy, który pamięta lata dziewięćdziesiąte. Jednak nie to jest najważniejsze, ważne
jest to, co Grecja ma do zaoferowania pod

6

wodą. Coś, czego nie ma nieodległa, a
wciąż tańsza Chorwacja, albo porównywalnie kosztowne, ale już dobrze znane Wło-
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chy i ich wybrzeże. Dlaczego mielibyśmy
wybierać Grecję i jej atrakcje, skoro poświęcając niespecjalnie dużo więcej czasu
możemy znaleźć się w bajecznym świecie

egipskich raf za dużo mniejsze pieniądze?
Z takim właśnie zestawem pytań wsiadałem na pokład samolotu lecącego do Aten.
Na Atenach jednak nie kończył się mój plan
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podróży – miejscem docelowym była bowiem tajemnicza Kefalonia, jedna z Wysp
Jońskich. O tym miejscu nie wiedziałem
kompletnie nic. W Grecji bywałem już kilka
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razy, w części kontynentalnej, jak i na wyspach, jednak nigdy nie było mi dane odwiedzić Aten, a tym bardziej nie znałem żadnej
z Wysp Jońskich. Od lat studenckich uważa-

łem się za umiarkowanego grekofila, od
pierwszej wizyty w Helladzie zakochałem
się w prostej, wiejskiej kuchni opartej na
świeżych warzywach, pachnącej bazylią,
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oregano czy tymiankiem. To właśnie tutaj,
na długie lata przed tym, zanim pojawił się u
nas, poznałem smak prawdziwego greckiego jogurtu, w którym można postawić łyżkę.
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Od powrotu z pierwszej wyprawy do
Grecji gnębiłem gości wielokrotnie powtarzaną, ulepszaną i kombinowaną sałatką
Horiatiki (u nas zwaną grecką), czy Tzatzikami (rodzaj sosu lub samodzielnego dania
złożonego z greckiego jogurtu, czosnku,

świeżego ogórka, miksu różnych świeżych
i suszonych przypraw). Polubiłem Greków
za ich spokój i pogodę ducha, za ich umiłowanie spokojnego celebrowania długich
posiłków. Pokochałem też krajobrazy górzystej Grecji – obsypanej obficie drzewka-
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mi oliwnymi – zderzające się z krajobrazami morskiego błękitu, bardzo przejrzystej
wody, kamienistego dna. Dotąd jednak
Grecję odwiedzałem tylko jako turysta lądowy. Teraz miałem przekonać się o jej
podwodnym bogactwie. Dzięki inicjatywie
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Scubahellas.gr, która od dobrych kilku lat
robi wszystko, by przyciągać uwagę nurków do greckich wód, dołączyłem do grupy
dziennikarzy i fotografów pracujących dla
czołowych mediów nurkowych w Europie,

by być świadkiem cudów greckiej turystyki
podwodnej.
W gronie wziętych fotografów i żurnalistów z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii,
Słowacji i Polski mieliśmy robić zdjęcia,

11

chłonąć widoki, smaki i wrażenia, jakie zaserwowała nam Kefalonia.
Kefalonia, Kefalina, Kefalinia – największa z Wysp Jońskich, górzysta, rozległa i
niezbyt gęsto zamieszkana – przy niemal
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trzydziestu sześciu tysiącach mieszkańców
i powierzchni około siedmiuset dziewięćdziesięciu kilometrów kwadratowych gęstość zaludnienia oscyluje na poziomie
czterdziestu sześciu mieszkańców na kilo-

metr kwadratowy. Stolicą wyspy jest Argostoli, zaraz obok którego leży nieduże lotnisko obsługujące w sezonie letnim
bezpośrednie loty z całej Europy.
Na mieszkańców Kefalonii, jak i na ich
kuchnię silny wpływ mieli Włosi, obecni
zresztą na wyspie w przeszłości – ostatni
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raz w trakcie II wojny światowej (o czym
warto przeczytać w powieści „Kapitan Corelli” Luisa De Bernieres, proszę pominąć
film z Nicholasem Cagem, który opowiada
tylko jedną drugą historii zawartej w książce i ignoruje jej najciekawszą część ukazującą mieszkańców, jak i samą wyspę).
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Stąd w menu znajdziemy sporo dań z makaronem a wina z Kefalonii bardziej smakują jak włoskie niż jak greckie. Pod wodą,
oprócz całkiem zacnej liczby wraków,
wśród których mamy sporo samolotów z
okresu II wojny światowej oraz antycznych

statków handlowych (po których pozostały
najwyżej amfory i kotwice) jest również taka perełka, jak okręt podwodny HMS Perseus, którego historia zdecydowanie
zasługuje na osobny artykuł. Mocną stroną
Kefalonii są jednak naturalne formacje i na-
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prawdę niesamowita przejrzystość wody.
W trakcie zaledwie paru dni spędzonych
na Kefalonii udało nam się wykonać kilka
nurkowań przedstawiających przekrój
atrakcji, na jakie mogą liczyć przybywający
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tu nurkujący turyści. Mieliśmy więc wrak,
nurkowanie wzdłuż kamienistego brzegu z
dwoma jaskinkami przy okazji i na koniec
coś, co mi osobiście urwało głowę tuż przy
tyłku. Nurkowanie w otwartym morzu

wzdłuż linii brzegowej zaliczaliśmy na zachód od zatoki, przy której przycupnęła stolica wyspy, Argostoli. Proste nurkowanie na
głębokościach rzędu nastu metrów, pośród
długich traw morskich charakterystycznych
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dla basenu Morza Śródziemnego z umiarkowaną ilością przedstawicieli fauny morskiej, ale ujęła mnie niesamowita przejrzystość wody – nurkowałem w podobnych
okolicznościach w Czarnogórze i we wło-
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skiej Ligurii, widoki podobne, ale wizura
dużo słabsza. W tak przejrzystej wodzie
choćby widok pięknie poddającej się falowaniu długolistnej trawy morskiej to doznanie bardzo estetyczne. Zajrzeliśmy do

dwóch jaskinek, do których różnymi otworami docierało naturalne światło, zatem
mieliśmy piękną grę światła z cieniem, na
koniec jeszcze obejrzeliśmy porozrzucane
pozostałości amfor – ślad po zatopionym w
tym miejscu antycznym statku. Wrak z
okresu wojennego, który przyszło nam
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oglądać, niestety nie był niczym tak imponującym jak okręt HMS Perseus, którego historia niezwykle mnie zafascynowała. To,
co mieliśmy okazję zobaczyć, to pozostałości ostrzelanego z armat niemieckiego desantowca F495 Naxos. Wrak spoczął u
wejścia do zatoki Argostoli. Głębokość za-
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toki to zaledwie piętnaście metrów, niestety pływy powodują, że widoczność w tym
miejscu jest mocno przeciętna. Wrak to raczej pozostałości rozrzucone na dużym obszarze, głównie tego, co było przewożone

na pokładzie – resztki motocykli, części
czołgów, karabinów, bomby głębinowe. Te
wszystkie widoki – bardziej bądź mniej interesujące zdecydowanie bledną wobec jeziora Karavomilos.
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Lokacja nurkowa niczym kompletnie,
żadnym detalem swej zewnętrznej powłoki
nie zapowiada tego, co znajduje się pod
wodą. Dodajmy do tego okoliczności turystycznej posuchy w końcówce październi-
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ka, bo miejsce nurkowania znajduje się w
centrum miejscowości Karavomilos, tuż
przy plaży, zaraz obok jakiejś tawerny. Wąski, kamienny chodnik, po jednej stronie kawałek plaży i morze, po drugiej stronie

sadzawka, staw, takie oczko wodne. Patrząc z brzegu ma się wrażenie, że to niezbyt głęboka sadzawka o nieszczególnie
oryginalnej duszy, jakieś kamienie, glony,
trochę szuwarków, kaczki na powierzchni.
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Nie dajcie się jednak zwieść pierwszemu
wrażeniu, warto założyć sprzęt na plecy i
wskoczyć… no, zsunąć się na płytko zanurzone kamienie i przejść po nich, starając
się zachować równowagę, bo jest diabelnie
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ślisko. Po chwili możemy się zanurzyć i tak
też czynimy. Pierwsze wrażenia bez szału,
są szuwary, pośród nich sporo strzępieli, cefali i małych węgorzy śródziemnomorskich.
Jednak zbliżając się do otworu jaskini odkrywamy, że widoczność płynnie się poprawia i to do entej potęgi. Mówimy tutaj o

widoczności charakterystycznej dla wód
górskich, coś jak Grunersee, lub polodowcowych jak Silfra. Ograniczeniem jest tylko
horyzont i naturalne przeszkody pod wodą.
Wejście do jaskini to orgia kontrastu głębokiej zieleni trawy porastającej dno i kosmicznie intensywnego granatu wody
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znikającej w jaskini. W środku nie jest gorzej. Jaskinia jest spektakularnie wysoka i
szeroka, delikatnie skręca, są pojedyncze
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przewężenia (takie, że i tak autobus by
przejechał), jakieś maleńkie i ciasne odno-

gi. Główna część jaskini wnika w podziemia na jakieś sto metrów. Nawigacja nie nastręcza żadnych problemów, w każdym
momencie można swobodnie zawrócić i się
wycofać, mimo to jest poprowadzona poręczówka ze strzałkami. Koniec jaskini otwiera się na ogromną katedrę, której sklepienie
ozdabia nieduża kieszeń powietrza. Warto
mieć tu mocne światło i przyzwoity aparat.
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Moje GoPro w połączeniu z bardzo przyzwoitym światłem Hi-Max V16 Seahorse
dawało radę oddać piękno tylko za pomocą
trybu video, choć miejsce było bardzo
wdzięcznym obiektem fotografii podwodnej.
Kefalonia to w gruncie rzeczy wielka wapienna czapa wydrążona przez morską wodę, przepływającą w podziemiach wyspy
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systemem rzek i jaskiń. Część jaskiń dostępna jest dla turystów, wśród nich najpopularniejsza jest zapadnięta jaskinia Melissani,
leżąca bardzo blisko Karavomilos – ogromny krater, którego dno wypełnia krystalicz-

nie czysta, obłędnie niebieska woda. Skojarzenia z meksykańskimi cenotami są jak
najbardziej na miejscu. Jest to największy
skarb wyspy. Jaskinia Melissani też zapowiada niesamowite podwodne doznania,
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niestety obecnie miejsce jest objęte zakazem nurkowania. Lokalne centra nurkowe
pracują nad właściwymi organami państwowymi, by udostępnić ją także podwodnym turystom.
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Jeżeli chodzi o wahania temperatur wody
w ciągu roku, to w okresie od listopada do
maja wody są umiarkowanie chłodne, pogoda raczej nie sprzyja wypłynięciom w
morze, dlatego trudno będzie znaleźć

otwartą bazę nurkową i wybór miejsc do
nurkowania też będzie mocno ograniczony. W maju wypłynięcia w morze stają się
już możliwe, niemniej jednak woda jest
jeszcze dość chłodna, ma po kilkanaście
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stopni, może pojawić się termoklina, potrzebna więc będzie gruba pianka z ocieplaczem, albo najlepiej suchy skafander z
cienkim ocieplaczem. Od czerwca do
sierpnia wody są już dobrze nagrzane, w
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zasadzie nie występuje termoklina, ale wiadomo – nie wszystkim pasują tłumy turystów w okresie wakacyjnym. Warto więc
rozpatrzeć wrzesień i pierwszą połowę paź-

dziernika – wody są wciąż nagrzane do niemal trzydziestu stopni, a temperatury na powierzchni przyjemniejsze. Dochodzi też
zjawisko wiatru, który w okresie letnim jest
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stałym towarzyszem na morzu. Związane
jest to z ogrzewającymi masami powietrza
nad Grecją kontynentalną, chłodniejsze powietrze „zasysane” jest właśnie między in-
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nymi od strony Kefalonii. Stąd łatwiej o dni
bezwietrzne w takich miesiącach jak maj,
wrzesień czy październik.

Planując wyjazd w region Kefalonii możesz spokojnie myśleć o nienurkującej części swojej rodziny, ba, z pewnością sam
również będziesz chciał pozwiedzać z nimi różne zakątki wyspy. Jestem wielkim adoratorem natury, stąd zwracałem uwagę
przede wszystkim na spektakularne krajobrazy roztaczające się z wierzchołków
wzniesień Kefalonii (najwyższy – Ainos –
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mierzy tysiąc sześćset dwadzieścia osiem
metrów nad poziom morza) na część lądową, jak i na morze, z piękną plażą Myrtos
na czele. Myrtos, długa, ale wąska plaża
skryta w cieniu dwóch pnących się stromo
gór – Agia Dynati i Kalon Oros jest uznawana za jedną z najpiękniejszych plaż Grecji.
Często określa się ją najbardziej dramatyczną plażą grecką ze względu na jej spekta-
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kularne położenie u podnóża górskiego łańcucha. Wyspa jest w niewielkim stopniu zalesiona, w większości pokrywają ją niezbyt

wysokie krzewy iglaste. Oczywiście normalnym widokiem są gaje oliwne. Kefalonia jest całkiem dobrze skomunikowana
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wygodnymi, niezbyt szerokimi asfaltowymi
drogami, po których chętnie poruszają się
także rowerzyści. Drogi wiją się wokół
wzgórz i gór długimi serpentynami, zatem
przejazd przez całą szerokość wyspy od zachodu do wschodu zajmuje niecałą godzinę, choć to ledwie szesnaście kilometrów
szerokości. Z kolei z północy na południe
w linii prostej mamy niecałe pięćdziesiąt kilometrów.
Obowiązkowym punktem zwiedzania
musi być jaskinia Melissani, choć uprzedzam, że wejście nie jest tanie. W trakcie
wakacji łódki pływające po zalanym kraterze są wypełnione po brzegi, a przewodnicy skracają wycieczki jak tylko mogą
–zwiedzanie będzie wtedy trwało około
pięciu minut. Wizytę zalecam więc poza
okresem wakacyjnym, kiedy przewodnicy
są bardziej skorzy do wydłużania czasu
opływania jeziora. Nam na wodzie towarzyszyła tylko jedna łódka z kilkoma turystami na pokładzie, przewodnik się nie
spieszył i mogliśmy nasycić się każdym elementem pięknych wnętrz Melissani. Grecja
nie byłaby Grecją, gdyby nie tawerny i celebracja długich popołudniowych posiłków
złożonych z wielu dań. Jeżeli jesteś go-
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ściem na greckim posiłku, spodziewaj się
długich godzin jedzenia i picia dużej ilości
lekkich win. Nie rzucaj się na pierwsze

przystawki, czasem wyglądające jak dania
główne, te dopiero wjadą na stół. Wielokrotnie popełniałem ten błąd, nie mogąc
oprzeć się kuszącym przystawkom opartym
na prostych przepisach łączących różne
owoce, warzywa i przyprawy z serami czy
pieczone faszerowane warzywa. Nie zdziw
się, jeżeli do stolika będzie podchodził właściciel restauracji i zagadywał cię na różne
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tematy niekoniecznie związane z samym
jedzeniem. W tawernach panuje bardzo rodzinna atmosfera, goście często bez skrępowania toczą dyskusje pomiędzy stolikami,
pozdrawiają się, a wieczorami, kiedy wszyscy ulegają czarującemu efektowi greckiego
wina, rozpoczynają się tańce. Trzeba więc
o tym pamiętać przy planowaniu niezbyt intensywnego harmonogramu nurkowań, tak
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by móc swobodnie łączyć i doceniać
wszystkie atrakcje sielskiego życia na greckiej wyspie i nie ulegać pokusie pośpiechu,
poganiania, ustawicznego spoglądania na
zegarek, tylko oddać się swobodzie leniwego sposobu życia wyspiarzy – na wszystko
starczy czasu, grunt to się nie spieszyć...
Jakub Cieślak

Ogromne dzięki za gościnę składam Avgerinosowi Vrazopoulosowi ze ScubaHellas.gr –
naszemu „Ministrowi Zabawy” za przygotowanie i zorganizowanie tej wspaniałej wyprawy. Eliasowi Tsiatsiosowi, naszemu „Ministrowi Jedzenia” dziękuję za wspaniałą opiekę
nad grupą. Podziękowania należą się także
Robertowi Choninowi z Hi-Max Polska za
użyczenie oświetlenia video – V-16 Seahorse.
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Z okazji zbliżających się Świąt
Fundacja AQUARIUS
życzy
Czytelnikom Magazynu Nuras.info,
aby Bóg, którego narodziny
będziemy niedługo świętować,
miał nas w opiece i obdarzył pokorą.
Oby nigdy nie zabrakło nam oddechu,
a żywioł, który tak nas pociąga,
był zawsze łaskawy.
W nadchodzacym Nowym Roku
życzymy wszystkim
bezpiecznych nurkowań,
wspaniałej widoczności w czystych
i bogatych w życie zbiornikach,
niezapomnianych doznań i nowych
odkryć oraz przyjaźni i serdeczności
nad i pod wodą.
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Wadi Lahami – dziewiczy Egipt
Nasz kolejny wyjazd był nadzwyczaj wyjątkowy, ponieważ nie spodziewaliśmy się tego, co zastaliśmy.
W kwestii przypomnienia, nasza
pierwsza nurkowa wyprawa zawiodła
nas do Egiptu, a dokładniej do Dahab. Ponieważ dawno nie odwiedzaliśmy tego pustynnego kraju,
oczywistym kierunkiem następnej
podróży był właśnie Egipt.

turystom niemal jak w sklepach na Manhattanie. Jednak najbardziej zaniepokoił mnie
brak uśmiechu na ludzkich twarzach. Egip-

Osobiście w kraju faraonów miałam okazję gościć mnóstwo razy, a nawet mieszkałam tam przez wiele lat, jednak tym razem
zaskoczył mnie, jak nigdy wcześniej. Obecnie obywatele wielu państw nie latają do
Egiptu z przyczyn politycznych, ale jest to
skutek głównie nagonki mediów, uwierzcie.
Pierwszą oznaką zmian było puste lotnisko
i półki sklepu bezcłowego, niegdyś zapełnione towarami. Drugi objaw to widok miasteczka Marsa Alam, które w połowie było
opustoszałe. Zobaczyłam tony kurzu na
półkach sklepowych i ceny proponowane
28

cjanie zawsze kojarzyli mi się z uśmiechniętymi buziami, mimo represji, biedy i tego, co się wokół dzieje. Teraz zastałam tu
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lekki smutek i jakiś dziwny rodzaj osamotnienia. Egipt kojarzy nam się z tętniącym
życiem bazarem w barwach tęczy, turystyką w pojęciu światowym oraz zapachami
orientu. Aktualnie jest to tylko wspomnie-

nie pyłu przypraw, zapachów kadzidła i
perfum pustyni, ponieważ całość jest pokryta kurzem byłych konfliktów.
Wadi Lahami to miejsce, które wybraliśmy w tym roku na naszą wyprawę nad Mo-
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rze Czerwone. Oddalone około 180 km od
lotniska w Marsa Alam, położone nad samym brzegiem morza, otoczone majestatyczną oazą pełną roślinności, dość
nietypowej jak na piaskowy Egipt. Kilka bia-
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łych beduińskich willi, rzędy namiotów z
płótna żeglarskiego oraz budynek główny,
gdzie mieści się centrum nurkowe i restauracja. A dokoła pustynia i długa, piaszczysta
plaża ciągnąca się aż do hotelu oddalonego
o kilka kilometrów. Jednak zanim odkryłam

te piękne widoki, tuż po wyjściu z samochodu przywitał nas dla odmiany uśmiechnięty od ucha do ucha manager Red Sea
Diving Safari. Po zakwaterowaniu w namiocie królewskim, bo taki mieliśmy w pakiecie, przyszła pora na posiłek i omówienie
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planów nurkowych na kolejny dzień. Zanim dotrę do samych nurkowań, opowiem
Wam, jak to jest wejść do namiotu, zamiast
do typowego, egipskiego pokoju hotelowego. Przed wejściem nie ma basenów i barów, są za to drewniano-wiklinowe fotele i
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stolik z widokiem na morze, które jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. W zależności
od wyboru opcji cenowej w namiocie są
dwa lub jedno duże łóżko, stolik i duże pufy, lodówka i wiatrak oraz półki na ubrania.
Nie ma toalety, ale kawałek dalej w głów-

nym budynku jest wszystko co trzeba, czyste i zadbane, przede wszystkim jest cisza i
spokój.
Dla żądnych wrażeń tuż obok jest szkoła kitesurfingu oraz bardzo przytulny bar z
leżakami zamiast stolików i krzeseł, choć i
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takie się znajdą. Można usiąść przy barze i
posłuchać dobrej muzyki oraz bardzo ciekawych opowieści Rossa, który – jak się całkiem przypadkiem okazało – jest
założycielem campu i odkrywcą większości miejsc nurkowych. Po szczegóły owych
informacji zapraszam na kolejny wyjazd,
niemniej jednak wspomnę, że Ross jest Australijczykiem i kocha Egipt, kto by pomyślał...
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Wracając do nurkowania – tak, to było
wyzwanie, być o 6:30 na śniadaniu i o 7 w
pełnej gotowości do wypłynięcia! Wiedząc
jednak, co nas czeka, aż się paliliśmy do
wody. Plan nurkowy codziennie wyglądał
tak samo, czyli o godzinach 7:00, 10:30,
14:00, były nurkowania w dzień i około go-

dziny 17 płynęliśmy na nocne. Można pomyśleć, że non stop człowiek w wodzie, ale
uwierzcie mi, ciężko było z niej wychodzić.
Po pierwsze widoki, które onieśmielą nawet
najbardziej wybrednych nurków, a po drugie temperatura wody 28 stopni, idealna dla
zmarzluchów. Mimo krótkiej przerwy po-
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wierzchniowej pianki były prawie suche,
ponieważ tam gdzie wisiały zawsze powiewał wiatr a słońce przedzierające się pomiędzy listwami zadaszenia dopełniło
dzieła.
Bardzo długo zastanawiałam się, jak opisać to, co zobaczyłam pod wodą i opowie-
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dzieć, jaki to miało na mnie wpływ. Po wielu godzinach przegadanych ze współtowarzyszami egipskiej przygody nadal jestem
uboga w słownictwo, którego powinnam
użyć, aby każdy, kto przeczyta o naszym
wyjeździe, mógł choć trochę sobie to wyobrazić. Nie bez powodu nazywają to miejsce dziewiczym Egiptem, ponieważ rafy
koralowe są praktycznie w nienaruszonym

stanie, a ich różnorodność tworzy swoistego rodzaju pasmo wielokolorowych górskich łąk. Jakby człowiek pływał w
kanionach porośniętych tysiącami różnobarwnych kwiatów, krzewów, traw i drzew
w akompaniamencie miliona kolorowych
ryb płynących w rytm muzyki, którą wygrywają prądy morskie. Patrząc na poszczególne rafy, przyglądając się im z bliska,
dostrzegamy niesamowite podobieństwo do
roślinności na powierzchni. A ta zależność
otwiera naszą wyobraźnię i pozwala w
ogromnym spektrum zrozumieć, jak wszyst-
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ko ze sobą współgra, a my jesteśmy tego
częścią.
Pewnego razu mieliśmy okazję popływać
z delfinami. Tak, wiem, że kojarzy się to z
masą turystów pływających z fajkami i straszących ssaki. Tym razem było inaczej. Zobaczcie na zdjęciach, jak swobodnie czuły
się te ikony wolności w naszym towarzystwie. A rafy były tuż obok, co sprawiło, że
te dwa nurkowania okazały się najbardziej
spektakularne ze wszystkich.
Zawsze powtarzam wszystkim moim kursantom i współtowarzyszom wypraw, że
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najpiękniejsze nurkowanie nocne to tylko
w Egipcie. Tym razem też miałam rację i sama nurkowałam codziennie, aby móc podziwiać to, czego słońce nam nigdy nie
pokaże, a mrok z chęcią ujawni. Nie każdy
ma możliwość zajrzenia hiszpańskiej tancerce pod spódnicę, w nocy, w czasie jej
najwspanialszego występu, podczas gdy

wyłaniający się z mroku żółw, niczym bodyguard, penetruje okolice, emanując swą
majestatycznością, jakby sprawdzał, czy nikomu nie dzieje się krzywda. Nocne ukwiały, jak chorągwie na wietrze, są zawsze
tam, gdzie jest akcja, mimo wciąż czuwających krewetek, których oczy nie przestają świecić w ciemnościach. Będąc pod

wodą w tym czasie masz wrażenie jakbyś
spędzał wieczór w Las Vegas, a największą
wygraną są wspomnienia, które na zawsze
pozostaną w twoim sercu.
Była to jedna z najpiękniejszych wizyt w
Egipcie, w jakich miałam przyjemność brać
udział. Pierwszym powodem byli wspaniali ludzie, którzy dzielnie towarzyszą mi
podczas wielu wyjazdów. Kolejnym – przepiękne miejsce, odkryte dzięki mojej wspaniałej koleżance Wioli, której bardzo
dziękuję za inspirację. Mam nadzieję, że
kiedyś wspólnie będziemy się cieszyć tą oazą z dala od rzeczywistości. Ross, thank you
so much for your lovely stories and time
which I could spend with you. Hope to see
and hug u again.
Ewa Drucis
Autor większości zdjęć podwodnych
Francisco Del Castillo López
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Kraina Czarów
Jest sobota, osiemnastego listopada, wieczór. Znajduję się w eleganckiej części Starego Żoliborza, w
okolicach Cytadeli. Tutaj, pośród zabudowy niskich domków powstało
kilka eleganckich apartamentowców i
między nimi znalazł swoje miejsce
basen Multico Wellness & Spa. Dziś
będą dziać się tu prawdziwe czary,
choć sprawiająca wrażenie układającej się do snu okolica ani trochę na
to nie wskazuje.

przy brzegu kręcą się różni techniczni. W
wodzie widać bąbelki – dwóch nurków w
dramatycznie żółtych podkoszulkach siedzi

Wchodzę do środka, w dużym pomieszczeniu, chyba w sali do aerobiku, spotykam
pierwszych ludzi od magii. Klęczą na podłodze przed jakimiś dużymi kawałkami materiału, ktoś z boku pieczołowicie
pielęgnuje wodoszczelną obudowę do aparatu. Wchodzę dalej, głębiej i docieram do
części basenowej, gdzie już mocne lampy
studyjne oświetlają taflę błękitnej wody a
36

pod wodą i coś montuje – kolejne ogromne
płachty rozkładają na dnie i ścianie niecki.
Ścienna mata pokryta jest fototapetą ukazu-
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jącą wnętrze jakiegoś bodajże warsztatu. W
tym nerwowym zbiorze ludzi bardzo zajętych swoimi zadaniami udaje się wyłuskać
dwie osoby zdające się przewodzić całemu
przedsięwzięciu. Dwie Kasie, Kasia Piszczek – uznana fotografka, specjalizująca się
w fotografii podwodnej, szczególnie w uję-

ciach basenowych i druga Kasia, Kasia Manowska – zarządzająca całym projektem,
wydaje się być wszędzie i o wszystkim myśleć.
Za chwilę dotrą do nas pierwsze gwiazdy
wieczoru, sprawcy magii, aktorzy występujący przed obiektywem Kasi Piszczek. Z fo-
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tografii wykonywanych pod wodą powstaną kolejne ujęcia do kalendarza „Kraina
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Czarów”. Jest to jeden z projektów prowadzonych w ramach szerszej inicjatywy kry-

jącej się pod nazwą „Sztafeta Dobro- czynności Biznesu”. Pieniądze zebrane ze sprzedaży zostaną przekazane na konto Fundacji
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Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Szerzej o całym przedsięwzięciu niech opowiedzą sami sprawcy.
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Pierwszą pytam Kasię Piszczek. Drobna
osóbka z nigdy nie schodzącym z jej ust
uśmiechem szybko odpowiada na moje pytania. Każda wypowiedź to esencja energii.
Kasia Piszczek: Dlaczego woda? Uwielbiałam wodę od dziecka! Jakieś dziewięć
lat temu zaliczyłam swój pierwszy kurs nurkowy, rok później kolejny stopień, niedawno zrobiłam deepa (specjalizacja – nurko-

wanie głębokie, przyp. red.), po jakichś sześciu latach za namową znajomych
(śmiech), bo w końcu wypadało zrobić.
Woda jest moim żywiołem, ja po prostu
uwielbiam to środowisko. To jest zupełnie
inna bajka, tam jest spokój, tam inaczej płynie czas, tam się można wyłączyć. Byłoby
świetnie, gdyby wszyscy chętni mogli poczuć to na własnej skórze.
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Kasia fotografią podwodną zajmuje się
od 2011 roku, zdjęcia wykonuje zarówno
na basenach, jak i w akwenach otwartych.
Głównym tematem jej prac jest człowiek.
Jej zdjęcia opublikowano w Imperium Ko-
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biet w 2015 roku jako oprawę fotograficzną
do kompendium wiedzy o makijażu podwodnym autorstwa Izy Śmieszek Dorn. pt.
„Pod wodą”. Swoje prace co roku wystawia
w Galerii Bezdomnej w Bochni.
Kasia Piszczek: Zostałam zaproszona do
tego projektu przez Izę Śmieszek. Ona jest

dyrektorem artystycznym całego wydarzenia. To jest kalendarz z postaciami publicznymi, aktorami, sportowcami, którzy
odgrywają różne niecodzienne role w scenerii bajek dla dzieci. Kalendarz powstaje,
by pomóc Warszawskiemu Hospicjum dla
Dzieci. Hospicjum zajmuje się opieką nad
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nieuleczalnie chorymi dzieciakami w ich
własnych domach. Dzieciaki mają wsparcie medyczne i psychologiczne, ale pomoc
otrzymuje także cała rodzina, tak by dzieci
mogły funkcjonować normalnie w swoim
środowisku domowym, przyjaznym dla
nich. Kalendarz ma zainteresować opinię
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publiczną tym tematem. Jest też taki projekt
„Sztafeta Dobroczynności Biznesu”, gdzie
chcemy dać do zrozumienia mniejszym i
większym firmom, ale niekoniecznie dużym
molochom, że mogą być wsparciem dla takich dobroczynnych przedsięwzięć przy
niewielkim nakładzie środków. Moim wkładem w tę inicjatywę jest praca – wykonuję
zdjęcia, to jest mój sprzęt, to jest mój czas,
mój wkład. Każdy pomaga tak jak może, jak
go stać – cegiełka do cegiełki, zawsze się
nam coś uzbiera.
Katarzyna Manowska, „koło zamachowe” projektu „Sztafeta Dobroczynności Biznesu”, mówi o sobie jako „organizator i
wydawca kalendarza”.
Katarzyna Manowska: W tym roku w
ogóle miało nie być żadnego kalendarza.
Kasia Piszczek i Iza Śmieszek wysłały mi
jedno zdjęcie z hasłem „może zrobimy coś
dla jakiejś fundacji”. To było zdjęcie w stylu Alicji w Krainie Czarów, które dziewczyny zrobiły pod wodą oczywiście. Pięć
minut później już pracowałyśmy nad koncepcją. Na początku miała być jedna prosta historia, teraz mamy dwanaście
odrębnych historii i duże grono osób, bo na
każdym zdjęciu są średnio po dwie.

Wszystko po to, by pomóc Warszawskiemu
Hospicjum dla Dzieci, a dokładniej ich
podopiecznym. W 2011 roku razem z Izą
pracowałyśmy przy kalendarzu „Kropla
Szczęścia”, gdzie też byłam wydawcą i organizatorem. Wtedy fotografował Bartek
Wardziak. Cały czas nam ta woda towarzyszyła. Kalendarz „Nibylandia” z 2013 roku,
tam też były zdjęcia podwodne, a nam
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wszystkim zamarzyło się, żeby jeszcze raz
zejść pod wodę. Kasia Piszczek nie tylko robi świetne zdjęcia pod wodą – w przyszłym
roku będzie można zobaczyć efekty pracy
„z ziemi”. Chciałyśmy zrobić coś, co będzie
Krainą Czarów, którą może tworzyć szeroko pojęty biznes. Jest takie piękne powiedzenie: „kiedy lekarze mówią, że już się nie
da, wtedy wkracza fundacja”, a żeby fun-
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dacja mogła działać, biznes musi czarować.
Stwierdziłyśmy, że woda jest tym miejscem,
gdzie czaru jest bardzo wiele, gdzie jest ja-

kaś tajemnica. Ludzkość przecież wciąż dobrze nie poznała świata podwodnego.
Jakub Cieślak: Skąd się biorą gwiazdy?
Katarzyna Manowska: Cała ekipa zajmuje się poszukiwaniem osób chętnych wystąpić przed obiektywem. Tutaj nie ma takiego
podziału: jedna osoba jest organizatorem,
Iza to wizażystka, Kasia – fotograf, Kamil –
bekstejdżowiec, Emilka, która asystuje nam
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wszystkim, wszyscy dzwonimy, wszyscy
rozmawiamy i z agentami, i ze sportowcami, z aktorami. I wszyscy się godzą na
udział w sesji. „Sztafeta” jest łącznikiem
wszystkich naszych projektów – kalendarzy, ale także imprez sportowych – stąd w
radzie mamy jeszcze pana Radka Michalskiego, który jest prezesem Pomorskiego
Związku Piłki Nożnej, a u nas organizato-
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rem i koordynatorem kwestii sportowych.
Korzystamy więc z własnych kontaktów.
Kalendarze wypracowały już swoją renomę, mają dobrą opinię. Zawsze jest to ciekawa przygoda dla uczestnika sesji, więc
chętnych nie brakuje. Umówmy się, mało

jest projektów podwodnych, to przedsięwzięcie jest unikatowe, więc zawsze cieszy
się dużym zainteresowaniem i ludzie wręcz
chcą stać się jego częścią. Odzew jest zawsze pozytywny, jeżeli ktoś nie może
wziąć udziału w sesji w danym momencie

43

ze względów zawodowych, od razu rezerwuje sobie miejsce w kolejnej edycji.
Uczestnicy nie zawsze wiedzą, co się będzie działo w danej sesji, jaki będzie kolejny projekt. Na przykład, nie zawsze
jesteśmy pod wodą – czasami jesteśmy… w
powietrzu. Mimo wszystko w zasadzie zaraz po tym jak przedstawimy nasz projekt,
słyszymy „wchodzę w to”. Z niektórymi
uczestnikami wymieniamy się tylko esemesami, informując, gdzie i jakie zdjęcia, najczęściej jest odpowiedź „tak”. W
najnowszej edycji kalendarza w niecodziennych rolach zobaczymy takie osoby
jak: Michał Koterski, Leszek Stanek, Marcin
Wasilewski, Aneta Zając, Ola Gintrowska,
Aleksandra Mikołajczyk i Mateusz Banasiuk, Mamed Khalidov.
Iza Śmieszek, dyrektor artystyczny projektu „Sztafeta Dobroczynności Projektu”,
wizażystka. charakteryzatorka
Jakub Cieślak: Dlaczego Sztafeta?
Iza Śmieszek: Zebrało się paru pasjonatów, którzy nie są w stanie udźwignąć finansowo swoich projektów. Szukamy więc
do tych naszych produkcji ludzi, którzy wesprą nas w różny sposób – zarówno partnerów, którzy pomogą wkładem pracy – na
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przykład wydrukują tła do zdjęć podwodnych, ale także oczywiście sponsorów.
Jakub Cieślak: Dlaczego woda?
Iza Śmieszek: Bo na powietrzu jest łatwo
(śmiech), a wśród nas jest znacząca ekipa
fascynatów światem podwodnym. Kilka
osób nurkuje, większość snurkuje. W ten
sposób próbujemy przenieść ten podwodny świat bliżej zwykłych ludzi – na przykład
rafy, które oglądam najczęściej pod wodą,
tego piękna wiele osób nie miało okazji zobaczyć na własne oczy. Moja córka, która
ma dziewięć lat, w zasadzie od pięciu lat
nie wychodzi z i spod wody. Ludzie się
śmieją, że wytrzymuje na wdechu pod wodą trochę dłużej niż nurek z butlą. Dla niej
nie ma znaczenia, czy woda jest słodka czy
słona – otwiera oczy normalnie pod wodą,
pozuje do zdjęć. Świat podwodny to są
piękne obrazki, jest to coś odrealnionego,
czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć bez
pomocy dmuchaw czy wentylatorów – sposób układania się tkanin, zawieszenia aktorów w przestrzeni.
Jakub Cieślak: Woda jest trudnym środowiskiem do realizacji takich projektów.
Iza Śmieszek: Mimo to siłę w sobie znajdujemy dzięki dzieciakom, które gdzieś tam

są na samym końcu tego łańcuszka, bo to
dla nich – pokazujemy bajki. W kalendarzu
naczelnym tematem jest bajka, odnosimy
się do bajek. We wcześniejszych projektach, nie odnosząc się do bajek, pokazywaliśmy zaczarowany świat – pływające
piękne kobiety w cudownych sukniach, co
działa na wyobraźnię dzieciaków.
Jakub Cieślak: Za rok kolejna edycja.
Iza Śmieszek: Co możemy zdradzić? Że
będzie ultrafiolet. (śmiech)
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W tle słychać już Michała „Miśka” Koterskiego szalejącego przed publicznością,
czyli wszystkimi pracownikami projektu,
którzy asystują przy sesji, Michał jest już w
swoim przebraniu – białe spodnie, koszula,
do tego kontrastowo czerwony płaszcz. Biega z kukiełką Pinokia i dowcipkuje o swoim
podobieństwie do bajkowej postaci, zwracając szczególną uwagę na nosy – swój i
kukiełki. Zdjęcia telefonami robią mu Marcin Wasilewski i Leszek Stanek – też już w
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swoich strojach: Zeusa i Herkulesa. Kasia
Piszczek już w piance, w skrzydle, po
sprawdzeniu aparatu, zestawu zsynchronizowanych lamp błyskowych, tych przy aparacie, jak i na powierzchni, na statywach.
Zaprasza Michała do wody. To będzie jego
pierwsze wejście pod wodę. Nurkowie biorą go na stronę, omawiają podstawy użytkowania sprzętu powietrznego, z którego
będzie korzystał w momentach między
zdjęciami. Za chwilę zasiądzie na przygotowanym pod wodą krześle, weźmie Pinokia
w ręce i przeniesie się do Krainy Czarów.
Kalendarz charytatywny „Kraina Cza-

rów” powstaje już mniej więcej od miesiąca. Zdjęcia do niego realizowane były już
w Olsztynie i w Warszawie. Dziewczyny
rzeczywiście nie mogą narzekać na brak zainteresowania kalendarzem. Szpaler celebrytów przewija się na pamiątkowych
zdjęciach profilu projektu na Facebooku.
Według opisanego zamysłu tematem przewodnim zdjęć są motywy popularnych bajek, w których bohaterów wcielają się
celebryci schodzący pod wodę. Tam w ujęciach Kasi Piszczek przenoszą się do innego wymiaru, występując w niecodziennych
dla siebie okolicznościach. Mamy w Polsce

wielu wybitnych fotografów wyspecjalizowanych w podwodnej fotografii, ich zdjęcia cieszą się ogromną popularnością w
Polsce, są rozpoznawane za granicą. Mówimy tu jednak o zdjęciach reportażowych,
pejzażowych. Ustawiane sesje podwodne
w basenach czy wodach otwartych są w
Polsce wciąż rozwijającą się gałęzią fotografii artystycznej, jak i komercyjnej. Jeżeli
jeszcze mają miejsce takiego typu przedsięwzięcia charytatywne, gdzie nikt nie bierze
grosza za wykonaną pracę, gdzie pieniądze
w ten sposób pozyskane trafiają do chociażby hospicjów, to jest właśnie magia... Moim zdaniem, najfajniejsze w tym wszystkim
jest to, że każdy może zrobić coś pożytecznego, nawet jeżeli nie jest wybitnym fotografem, tylko zwykłym rekreacyjnym
nurkiem. Wystarczy wyjść do ludzi, opowiadać o naszym fantastycznym sporcie,
pokazywać sprzęt, wspierać imprezy masowe, w trakcie których organizowane są pokazy różnych aktywności, w tym
nurkowanie – tam my możemy właśnie się
pokazać i pomóc. A nasza praca może
przynieść dużo dobrego.
Jakub Cieślak
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Diversnight 2017
w bazie nurkowej PIECHCIN
Idea nurkowania nocnego jak największej ilości płetwonurków o tej
samej godzinie na całym świecie
jest świetnym pomysłem.

Zauważalny w Polsce wyraźny wzrost zainteresowania tym niezwykłym wydarzeniem

Postanowiliśmy zadebiutować w tej imprezie zaledwie... 1 dzień przed nocnym
nurkowaniem, a mimo to zgłosiło się aż
dziewięcioro uczestników! Dało nam to
ósme miejsce w Polsce na dwadzieścia zarejestrowanych „miejscówek”.
W skali światowej statystycznie zajęliśmy
jeszcze lepszą lokatę spośród 157 zarejestrowanych centrów nurkowych z 23 krajów. Co
prawda nie został pobity dotychczasowy rekord z roku 2009, kiedy to w wydarzeniu
uczestniczyło aż 2749 płetwonurków, tym
niemniej 1780 ochotników startujących w
bieżącej edycji też jest dobrym wynikiem.
46

może w najbliższych latach przyczynić się do
ustanowienia nowego światowego rekordu.
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Potwierdzają to nasze rozmowy z nurkami przybywającymi z całego kraju do kamieniołomu w Piechcinie, którzy bardzo
chętnie deklarowali uczestnictwo w DIVERSNIGHT 2018.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom DIVERSNIGHT 2017 w Centrum Nurkowym
PIECHCIN. Szczególnie dziękujemy osobom, które przyjechały na wcześniej zaplanowaną imprezę HALLOWEEN i chcąc

dodatkowo uczestniczyć w DIVERSNIGHT,
powstrzymały się od wcześniejszego nurkowania lub zanurzyły się powtórnie. Specjalne podziękowania i zarazem przeprosiny
należą się także pozostałym osobom nurkującym tego dnia w kamieniołomie w ramach imprezy HALLOWEEN, które nie były
przygotowane na naszą decyzję sprzed 24
godzin o inauguracyjnym uczestnictwie w
DIVERSNIGHT 2017.

Zapewne dobra widoczność 9-12 metrów, która nadal się poprawia i wspaniała
atmosfera panująca pośród uczestników
obu imprez połączonych przy ognisku przyciągnie w przyszłym roku szeroką rzeszę
płetwonurków z całej Polski i… nie tylko.
Zapraszamy za rok i obiecujemy wszystkim naszym Gościom rekordowe wydarzenie – oczywiście przy Waszej pomocy!
Pozdrawiamy
CN Piechcin

Jak co roku, 4 listopada po raz kolejny
uczestniczyliśmy w międzynarodowym wydarzeniu DIVERSNIGHT 2017 organizowanym przez nurków z U-DIVE Szkoła
Nurkowania. Miejsce zanurzenia Wapienniki k. Sulejowa. W wydarzeniu wzięło
udział 19 nurków.
Po udanych nurkowaniach przenieśliśmy
się na wspólną imprezę, gdzie główną postacią był pieczony dzik a na zakończenie
osłodziliśmy sobie wieczór przepysznym
nurkowym tortem w kształcie twina!
Pozdrawiam
Łukasz Lipiński
lukasz@u-dive.pl
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Diversnight
– nurkowanie z ciastkiem
O co chodzi z akcją Diversnight,
w której udział wzięło już w sumie
21380 płetwonurków?
Listopadowy wieczór, a nad wodę na całym świecie zjeżdżają nurkowie. Nurkują,
a następnie spędzają czas na opowieściach,
wymianie wrażeń i wspólnej imprezie, na
której obowiązkowo musi znaleźć się coś
słodkiego. Skąd się wzięła tradycja czegoś
słodkiego po listopadowym nurkowaniu?
Wszystko rozpoczęło się w 2005 roku.
Norweżka Tone Svee Dahl załapała bakcyla nurkowego do tego stopnia, że starała się
nurkować codziennie.
Zauważyła, że część jej znajomych po nurkowaniach szybko rozjeżdża się do domów,
a ona nie ma kogo „męczyć” pytaniami, nie
48
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ma z kim dzielić podwodnych wrażeń. Wpadła na pomysł, by przetrzymać ich po wyjściu
z wody rozdając ciastka i rozmawiając o nurkowaniu. I tak narodziła się idea „Cakedives”.
Tone zapraszała znajomych na nurkowania z
ciastkami w okolicach Oslofjord.

Informacja o tych nurkowaniach rozeszła się po całej Norwegii, a Tone postanowiła, że spróbuje zorganizować
wspólne wejście do wody i jedzenie ciastek, tak by nurkowie mogli się bardziej
zintegrować. Na realizację swojego pomy-
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słu potrzebowała trzech tygodni – rozesłała wiadomości do różnych centrów nurkowych i w pierwszy czwartek grudnia
2005r. o godzinie 20:05 w całej Norwegii
zanurkowało 351 nurków z 41 klubów
nurkowych.
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Tak powstało Diversnight – impreza, której celem są spotkania, rozmowy, jedzenie
słodyczy, a przede wszystkim integrowanie
środowiska nurkowego.
Impreza rozrastała się i delikatnie zmie-

niała terminy, tak by jak najwięcej nurków
mogło się spotkać – od 2011 roku akcję
przesunięto o miesiąc (mroźny grudzień w
wielu miejscach Norwegii utrudniał nurkowania), a od 2015 roku nurkujemy w sobo-
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ty zamiast czwartków.
W roku 2012 po raz pierwszy zorganizowałem tę imprezę w Olsztynie. Podczas debiutanckiego Diversnight (1 listopada)
zanurzyło się 13 nurków. Nocne nurkowa-
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nia cieszą się tu dużym zainteresowaniem. W 2015 roku w
akcji wzięło udział 43 olsztyńskich płetwonurków, co stanowi wciąż niepobity rekord Polski.
A jak było w stolicy Warmii i Mazur 4.11.2017 – 28 płetwonurków, z różnych klubów nurkowych, ogrzewany namiot do przebierania dla nurkujących w mokrych
kombinezonach (Heniu, dziękuję!), dron dokumentujący
wszystko z powietrza (Miłosz, dziękuję!), dużo zdjęć (Ewa,
dziękuję!) i fajna atmosfera (dziękuję Wszystkim).
PS Ciastka w Skorpenie jedliśmy do trzeciej w nocy...
Cezary Barszczewski
fot.: Ewa Mieczkowska, Miłosz Dąbrowski
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Historia Diversnight
Diversnight to międzynarodowe
nurkowanie nocne. Inicjatywa zapoczątkowana została w roku 2005. Celem przedsięwzięcia jest właśnie
nurkowanie, a zwłaszcza jego aspekt
społeczno- towarzyski. Chętne grupy
nurków rejestrują swoją witrynę na
stronie diversnight.com i tym samym
zgłaszają swój akces w nocnym zanurzeniu, które odbywa się w tym
samym momencie w różnych miejscach świata.
Kiedyś był to pierwszy czwartek grudnia,
ale w 2010 roku kraje skandynawskie doświadczyły naprawdę ostrej zimy i nie można było znaleźć żadnej otwartej wody, więc
organizatorzy postanowili przenieść imprezę miesiąc wcześniej. W 2015 roku postanowili zorganizować wydarzenie w trakcie
weekendu. Nurkowanie odbywa się w czasie dopasowanym do roku. W 2012 roku
nurkowanie odbyło się o godzinie 20:12
54
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(20:12) czasu lokalnego. W 2013 r. Miało
miejsce o 20:13 czasu lokalnego, analogicznie w 2017 r. nurkowanie odbyło się o
20:17. Aby wziąć udział w tym międzynarodowym wydarzeniu, każdy klub nurkowy
lub grupa tworzą własną listę uczestników.
W Olsztynie akcję koordynuje Cezary Barszczewski. W tym roku na olsztyńskim nurkowisku, za Piratem nad jeziorem Krzywym
pod wodę zanurzyło się 28 nurków.
OTO CYFRY DIVERSNIGHT:
2005: 351 nurków w Norwegii.
2006: 889 nurków w Danii, Norwegii i
Szwecji.

2007: 1859 nurków w Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Norwegii, Szwecji i Svalbard.
2008: 2183 nurków w Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Norwegii, Szwecji, Egipcie,
Indonezji, Francji, Hiszpanii, na Wyspach
Owczych i w Belgii.
2009: 2749 nurków, 218 miejsc nurkowych
i 20 krajów
2010: 1700 nurków, 175 miejsc nurkowych
i 22 kraje
2011: 2577 nurków, 196 miejsc nurkowych
i 24 krajów
2012: 2322 nurków, 231 miejsc nurkowych
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i 25 krajów
2013: 2113 nurków, 167 miejsc nurkowych
i 20 krajów
2014: 1763 nurków, 167 miejsc nurkowych
i 22 krajów
2015: 1734 nurków, 140 miejsc nurkowych
i 23 kraje
2016: 1140 nurków, 114 miejsc nurkowych
i 23 kraje
2017: 1145 nurków! 155 miejsc nurkowych
i 23 kraje
Zapraszamy już za rok!
Miłosz Dąbrowski
milosz@aquadiver.pl
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Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Cienki lód
Jesienią głębokie jeziora zamarzają później niż płytkie, ponieważ dłużej
musi trwać ich schłodzenie, ale też później odmarzają, gdy nadchodzi wiosna lub podczas odwilży. To rzecz ważna, ponieważ może się zdarzyć, że
wszystkie płytkie akweny w naszej okolicy będą już wkrótce zamarznięte a
po przyjechaniu nad głębokie jezioro zastaniemy je niepokryte lodem lub –
co gorsza – pokryte cienką i niebezpieczną taflą, po której nie można bezpiecznie chodzić, ani założyć na niej stanowiska asekuracyjnego, lecz jednocześnie na tyle grubą, że nie można nurkować pod nią bez lin, jak w
otwartej wodzie. Dokładnie tak samo może zdarzyć się wiosną.
Bywa tak, że lód jest bardzo cienki przy
brzegu (zaledwie kilkumilimetrowy), bez trudu można nawet palcem czy pięścią wybić w
nim dziurę i ma się ochotę po prostu zanurkować jak w otwartej wodzie – tym bardziej, że
nie wiadomo, jak to zrobić inaczej, skoro nie
można wejść na taflę. Jednak lód może robić
się grubszy w miarę oddalania się od brzegu
i tam już nie będzie można tak łatwo przedostać się do powierzchni! Mogłoby to wytwo-

rzyć skrajnie niebezpieczną sytuację, niekiedy nawet kończącą się śmiercią całego zespołu. Aby tego uniknąć, w takich warunkach
należy poszukać pomostu wysuniętego w jezioro i na nim założyć stanowisko asekuracyjne z linami. Gdyby takiego pomostu nie było,
należy najzwyczajniej zrezygnować z nurkowania – i decyzję taką trzeba traktować jako
listek do wieńca chwały, a nie jako osobistą
porażkę czy przejaw tchórzostwa.
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Sprawa jest istotna zarówno jesienią, jak i
wiosną, a także podczas długotrwałych odwilży. Powstaje wtedy sytuacja, w której
właściwie nie wiadomo czy nurkowanie jest
podlodowe, czy nie i nie każdy wie, jak się
wtedy zachować. Może być i tak, że część
akwenu będzie w ogóle niepokryta taflą lodu, jednakże nurkowanie bez lin jest o tyle
niebezpieczne, że inna część jeziora może

Nuras.info 11/2017
już (lub „jeszcze” – wiosną czy przy odwilży) taką taflę na sobie mieć. Nurkowie mogą podczas nurkowania wpłynąć pod nią i
na przykład w sytuacji awaryjnej wymagającej ucieczkowego wyjścia w pionie zostać
pozbawieni możliwości osiągnięcia powierzchni. Tafla taka bywa niewidoczna, ponieważ składać się może wyłącznie z
warstwy lodu szklistego, a więc niewidocznego. Bywa i tak, że tafla porusza się po jeziorze, a więc nie wiadomo dokładnie gdzie
się za godzinę, gnana wiatrem, znajdzie.
Organizator odpowiedzialny za nurkowanie musi brać pod uwagę wszystkie te sprawy, gdyby zaś z jakiejś przyczyny nie było
takiej osoby, całkowitą i osobistą odpowiedzialność za bezpieczeństwo akcji ponosi
oczywiście najstarszy stopniem i/lub doświadczeniem nurek w zespole. Musi on ocenić czy i jakie systemy asekuracji mają być
zastosowane, czy tafla jest, czy jej nie ma. Jeśli trzeba, niech popłynie po powierzchni łodzią lub nawet wpław i po prostu sprawdzi.
Kiedyś, wiele lat temu, jeszcze jako młodziutki instruktor, o mały włos nie zabiłbym
całej grupy i siebie. Była wczesna wiosna,
ale już bardzo ciepło. Wchodziliśmy do
wody, oczywiście bez żadnych lin, gdy w

ostatniej chwili uświadomiłem sobie, że widzę coś dziwnego. Na środku jeziora stała
mewa – stała, normalnie na nogach, a nie
pływała po wodzie. Zrozumiałem, że musi
przecież na czymś stać i prawdopodobnie
jest to niewidoczna tafla lodu. Tak rzeczywiście było – po bliższym sprawdzeniu okazało się, że pływające po jeziorze „lotnisko”
ma kilka hektarów powierzchni i w pewnej
odległości od krawędzi osiąga grubość 12
cm! Gdyby trzeba było awaryjnie wychodzić w pionie, bylibyśmy bez szans.
Grubość lodu, po którym może chodzić
jedna osoba wynosi 4-8 cm, jeżeli grubość
wynosi 8-15 cm lód może utrzymać kilka
osób znajdujących się w jednym miejscu.
Jest to jednak za mało, aby bezpiecznie przebywać na krawędzi przerębli, a zwłaszcza
zakładać tam stanowisko asekuracyjne z linami. Należy wtedy wykorzystać pomost.
W pełni bezpieczna grubość dla nurkowań pod lodem wynosi 15-20 cm.
Kiedy grubość lodu wynosi ponad 30 cm,
mogą bezpiecznie przemieszczać się po
nim pojazdy.
Powyższe wartości są prawdziwe, jeżeli
temperatura otoczenia jest równa lub mniejsza od 0° Celsjusza. Jeżeli temperatury są do57

datnie, następuje zmniejszenie wytrzymałości lodu i podane grubości należy zwiększyć o 1/4. Oczywiście z tymi pojazdami też
trzeba uważać, zanim zaczniemy organizować wyścigi samochodowe na lodzie – można trafić na lokalne osłabienie tafli z
nieznanych przyczyn, przypadkową szczelinę, przerębel rybacki a nawet stary przerębel pozostawiony przez innych nurków.
Tomasz Strugalski

Powyższy tekst zawiera fragmenty książki Tomasza Strugalskiego „Nurkowanie
pod lodem – podręcznik nurka + dwie płyty z czterema wykładami na DVD”. Tę i pozostałe książki autora można kupić tu:
http://ksiegarnia.iknt.pl
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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DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

Zapraszamy
na nurkowania
w zimnych
zakątkach globu.

SAFARI
na Lofotach
i Arktyka

CENTRUM NURKOWE

CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a
40-570 Katowice

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

tUFDIOJD[OF
tJOTUSVLUPSTLJF

tQJFSXT[BQPNPD

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

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

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl
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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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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

Najserdeczniejsze >yczenia:
Cudownych Świąt
Bo>ego Narodzenia
Rodzinnego ciepła
i wielkiej radości,
Pod >ywą choinką
zaś du>o prezentów,
A w Waszych pięknych duszach
wiele sentymentów.
Świąt dających radość i
odpoczynek,
oraz nadzieję na Nowy Rok,
>eby był jeszcze lepszy ni> ten,
co właśnie mija
>yczy

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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Gatunki inwazyjne w polskich wodach
Oprócz rodzimych gatunków zwierząt, w polskich wodach spotykamy
również gatunki obce. Są to osobniki, które występują poza swoim naturalnym zasięgiem. Większość z nich
nie stanowi zagrożenia dla otaczającej je przyrody – albo nie adaptują
się i wymierają, albo, jeżeli przetrwają w nowych warunkach, tworzą niewielkie i stabilne populacje, a ich
wpływ na otaczające je środowisko
jest neutralny.
Babka bycza (Neogobius melanostomus)
Ta stosunkowo niewielka ryba jest przedstawicielem rodziny babkowatych. Jej maksymalna długość sięga 25 cm, a waga
dochodzi do 350 g. Ubarwienie ma brunatno-szare lub brunatno-żółte z wieloma
ciemniejszymi poprzecznymi plamami. Rodzimymi siedliskami babki byczej są wody
przybrzeżne mórz: Czarnego, Azowskiego
i Kaspijskiego. Nurkując w tych akwenach
spotyka się je licznie w strefie głębokości

10-15 metrów, na obszarach piaszczysto-kamienistego dna, przykrytego często gru-

Babka

fot. Natalia Kasowska
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bą warstwą muszli, gdzie ryby te znajdują
dogodne warunki schronienia, żerowania i
rozrodu. Innym rejonem występowania
babki byczej, szczególnie w Morzu Czarnym, są podnóża skalistych brzegów. Zaglądając podczas nurkowania w niewielkie
skalne szczeliny, pęknięcia lub jamki pod
kamieniami, można je zauważyć. U nas zadomowiła się w Morzu Bałtyckim i w zbiornikach północnej części Polski. Do Morza
Bałtyckiego dotarła prawdopodobnie migrując oraz przy pomocy wód balastowych
statków. Z morza rzekami dopłynęła także
do innych zbiorników wodnych.
Czebaczek amurski (Pseudorasbora parva)
Jest to niewielka ryba z rodziny karpiowatych występująca w naszych wodach.
Ciało ma wydłużone, lekko spłaszczone
bocznie, z dużą ciemniejszą na brzegach
łuską. Otwór gębowy w położeniu górnym,
krótkie płetwy grzbietowa i odbytowa. Czebaczek amurski jest gatunkiem wschodnio-
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azjatyckim. Naturalny zasięg występowania
obejmuje głównie dorzecza Amuru, Huang-ho oraz rzeki Półwyspu Koreańskiego i
wysp japońskich. W wyniku sztucznych
przesiedleń opanował znaczny obszar byłego Związku Radzieckiego i Europy.

kach i zbiornikach wodnych środkowej Azji
i wschodniej Europy. W Polsce występuje
miejscami w Wiśle i w dorzeczach Wisły.
Osiąga długość do 25 cm.
Sumik karłowaty (Ictalurus nebulosus)
Ciało tej ryby jest bezłuskie, głowa szeTrawianka
Źródło:https://swietokrzyskiprzewodnikwedkarski.pl

dowli akwariowej trafił do Europy zachodniej, gdzie rozmnażając się nadmiernie,
przypadkowo przedostał się do którejś z
płynących tam rzek. Źródła podają, że
pierwsze egzemplarze tego gatunku na wolności stwierdzono w Sekwanie w okolicach
Paryża. Bardzo szybko się rozprzestrzenił.
Przypuszcza się, że ikrę sumika przeniosło

Czebaczek

Trawianka (Perccottus glenii)
Naturalnie występuje w dorzeczu Amuru i na wybrzeżach Morza Ochockiego,
Półwyspu Koreańskiego i Morza Żółtego w
Azji. Została sztucznie wprowadzona i stała się gatunkiem inwazyjnym w wielu rze-

Źródło: http://akwa- mania.mud.pl/

roka, spłaszczona, posiada osiem wąsów.
Jego długość wynosi do 30 cm, natomiast
waga dochodzi do 1 kg. Jest jednym z niefortunnych nabytków sprowadzonych do
Europy pod koniec XIX wieku z Ameryki
Północnej. Jako ryba przeznaczona do ho61

Sumik karłowaty
Źródło: http://www.multihobby.net
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do zbiorników wodnych całej niemal Europy ptactwo wodne (głównie dzikie kaczki).
Ekspansja jego była bardzo gwałtowna. W
ciągu niewielu lat zasiedlił większość zbiorników wodnych w całej Europie. W szczególności upodobał sobie płytkie bagniste
bajora, stawy, torfowiska i śródleśne sadzawki. W rzekach i głębszych, słabo zaro-

śniętych stawach i jeziorach trafia się stosunkowo rzadko.
Krab wełnistoszczypcy (Eriocheir sinensis)
Jest to krab, który na początku XX wieku
został zawleczony do Morza Północnego i
Bałtyku w wodach balastowych statków

Krab

fot.: Natalia Kasowska

Krab

fot.: Natalia Kasowska

Krab

fot.: Natalia Kasowska

płynących do Niemiec. Pochodzi z Chin.
Jego nazwa wzięła się od włosków na
szczypcach u samców.
Natalia Kasowska
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RADOSNYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2018 ROKU
Nuras.info 11/2017

Niech w nadchodzącym Nowym 2018 roku szczęście i pomyślność
nigdy Państwa nie opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił i energii
do tworzenia i realizacji nowych pomysłów

życzy
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Wszystkim naszym
Klientom oraz
Kontrahentom
chcemy złożyć
najserdeczniejsze życzenia:
spokojnych i pełnych
radości Świąt Bożego
Narodzenia,
a także wielu sukcesów
w nadchodzącym roku.

Nuras.info 11/2017

Automat oddechowy MORS
Historia płetwonurkowania w Polsce, czyli użycie nurków lekkich (archaizmy) zaczęła się od automatu
Neptun. Posiadał on strzemiączkowy
(INT) system mocowania wzorowany
na Mistralu (jednostopniowy). W następnym kroku zastosowano standard
DIN, połączenia automatu z zestawem butlowym R 5/8” (G5/8), wymieniono też membranę na delikatniejszą, lecz również dosyć twardą,
w porównaniu do dużo późniejszego
Kajmana.
Tu jest pierwszy element względnie dużych oporów oddychania tej konstrukcji.
Automat należy do klasy dwustopniowych
o połączonych stopniach redukcji, obecnie
stosowane automaty są dwustopniowe o
rozdzielonych stopniach.
Ponieważ wiele elementów traktuję jako
szeroko znane, teraz powrócę do podstaw.
Jak widzimy na rysunku z książki „Samo-

dzielne Powietrzne Aparaty Nurkowe” Jan
Hiszpański Wydawnictwo Morskie Gdynia
1966 (naprawdę podstawowa publikacja,
żeby zrozumieć, jak ten sprzęt działa, gorąco polecam), automat oddechowy składa
się z puszki powietrznej, dolna na rysunku,
i puszki wodnej przedzielonej membraną o
dużej powierzchni, co zmniejsza opory oddechowe.
Wężem karbowanym powietrze dociera
do ustnika, który nie posiada zaworków
zwrotnych, dlatego membrana musi być
grubsza i wytrzymalsza, bo przy wydechu
jest wyrywana z mocowania. Z ustnika po64

wietrze wraca do puszki wodnej, gdzie
przez zawór zwrotny typu kaczy dziób dostaje się do wody. Zawór musi być umieszczony blisko membrany, jeżeli odległość
jest większa, to układ się otwiera (ta własność jest wykorzystywana do połączenia
się z automatem) lub do węży oddechowych dostaje się woda, co utrudnia połączenie się z zalanym automatem.
Trzeba ją usunąć przy pomocy kilku wydechów i wdechów niewielką objętością.
Jeśli to nie pomaga, to kolejnym krokiem
jest rozciąganie węży z ustnikiem w ustach
tak, żeby opróżnić z wody, wymaga to czasu i opanowania. Takie rozwiązanie ustnika
było stosowane na wczesnym etapie. Ustnik z zaworkami zabezpieczał puszkę powietrzną przed zalaniem i wąż wdechowy.
Opróżnienie węża wydechowego nie
stanowi problemu. Kolejny krok rozwoju
ustnika to możliwość otwierania i zamykania stosowana w trójniku do suchego skafandra i w obiegach zamkniętych czy
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półzamkniętych (była stosowana też nazwa
półotwartych, obecnie to archaizm).
Jak to działa. Nurek nabiera powietrza do
płuc – ugina się membrana 7, naciska na
dźwignię 5, pokonuje nacisk sprężyny 6,
otwierając zawór współbieżny 4. Powietrze
wypływa i nurek może rozpocząć wdech,
lecz powoduje to spadek ciśnienia w pierwszym stopniu redukcji i membrana wewnętrzna 3, jest uginana pod naciskiem
sprężyny 2, otwierając zawór przeciwbieżny 1. Powietrze z butli napływa aż do końca wdechu, po zakończeniu wyrównuje się
ciśnienie w puszcze powietrznej, odpycha
to membranę główną, co zamyka zawór 4.
Zamknięcie tego zaworu powoduje szybki
wzrost ciśnienia w pierwszym stopniu i
odepchnięcie membrany 3, pokonując nacisk ciśnienia wewnątrz automatu i nacisku
sprężyny, co zamyka zawór 1. Tak układ samoczynnie wraca do stanu zamknięcia, o
ile ustnik jest w ustach nurka. Nurek po
chwili robi wydech.
Drugim wężem 9, powietrze wypływa do
kaczego dziobu 10, dalej otworami ulatuje
do wody. Warto powiedzieć, dlaczego jest
stosowany wariant dwóch stopni redukcji
ciśnienia: w tej konstrukcji, jak i obecnych

rekreacyjnych czy technicznych, również
profesjonalnych.
Zakres zmian ciśnienia w butlach dla tej
konstrukcji to 0-150 at, w nurkowym sprzęcie odchodzącym 0-200 czy 0-300 at. Daje to duży zakres zmian sił potrzebnych do
otwierania i zamykania zaworów nieodcią-
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żonych, zastosowanie pośredniego ciśnienia zmniejsza jego wahania i pozwala na
stosowanie mniejszych membran dla drugich stopni, co pozwoliło na rozdzielenie
stopni i stosowanie jednego cienkiego węża
z ciśnieniem pośrednim, zamiast dwóch
grubych karbowanych, te pozostały w obie-
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gach zamkniętych (poza wahadłowymi tlenowymi oraz Delfinem OC Draeger). Dalsze kroki to stosowanie konstrukcji
odciążonych, jednostopniowych – polski
Kajman, wcześniej francuski strażacki automat. Także w konstrukcjach o stopniach
rozdzielonych – Aquilon La’Spirotechnique
(obecnie Aqua Lung), polski Marlin – dalsze
kroki to stosowanie konstrukcji odciążonych, również na drugim stopniu – popularny w Polsce Apeks w rękach Aqua Lung, w
tej konstrukcji jest stosowane rosnące ciśnienie międzystopniowe, co podnosi wydatek automatu, lecz stwarza problemy
przy łączeniu z innymi stopniami czy elektrozaworami, które maja ograniczony zakres ciśnień pracy.
Rysunek techniczny automatu zamieszczony na poprzedniej stronie pochodzi z
cytowanej książki. Nie musi być czytelny,
dlatego opisałem działanie na uproszczonym schemacie. Dalej zdjęcia rozbieranego na części automatu.
Ten egzemplarz jest w trakcie rekonstrukcji, brakuje trójkątnego znaku na puszcze i
ustnika, również wąż karbowany uległ połamaniu, bo guma stwardniała po ponad 50
latach.
66
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trza i otworzyć, co skutkowało podaniem
wody nurkowi i trudno było się jej pozbyć
z tak zalanego automatu. Ratunek to odkręcenie węża z ustnika, oddychanie tylko z
niego i wydech nosem do maski. Membrana z tkaniny gumowanej z doklejonymi
uszczelnieniami i przykręconym usztywniaczem. W puszcze powietrznej brakuje zabezpieczenia dla sworznia dźwigni.
Usztywniacze membran pozwalały na

Wyjście i wejście do automatu posiada
karb widoczny w dolnej części wylotu,
również wąż posiada karb. Jeśli się tego poprawnie nie ustawiło, to automat podawał
„mokre powietrze”, trzeba było uważać
przy skręcaniu. Takie rozwiązania stosowały też inne firmy w tym czasie. W wężu brakuje gumowej uszczelki.

Automat w rozłożeniu, po zdjęciu półpierścieni zamykających puszki i ściskających membranę. W puszcze wodnej
widoczny jest kaczy dziób, nieoryginalny,
lecz w „wersji partanina” z kaczego dziobu
od skafandra PW 2 Foka. Posiadał wadę,
był zbyt delikatny i przy bardzo intensywnym wdechu potrafił przewinąć się do wnę67
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zmniejszenie wysokości konstrukcji, inne
elementy mogły chować się we wnękach.
Widok po zdjęciu dźwigni, widzimy
gniazdo zaworu drugiego stopnia, sprężynę, również grzybek zaworu. W centralnej
części kołpak gwintowany, do regulacji ciśnienia (nadciśnienia) pierwszego stopnia.

Wykręcona osada membrany pierwszego stopnia odsłoniła dwie przeciwnie nawinięte sprężyny. Zmiana ich wysokości,
zmienia nadciśnienie, dlatego kołpak widoczny w osadzie umożliwiał zmiany ich
naprężenia. Wielkość nadciśnienia, które
utrzymywał drugi stopień zależała od sprężyny ze zdjęcia poprzedniego. Wkręcenie
kołpaka zwiększało ciśnienie pierwszego
stopnia, dokręcało się je poniżej ciśnienia
otwarcia zaworu drugiego stopnia, im bli-

żej, tym mniejsze opory otwarcia. Tyle że
ciśnienie międzystopniowe trochę rośnie
przy niższych ciśnieniach. Zakres ciśnienia
w butlach 60 at, do tej regulacji trzeba było o tym pamiętać, że przeciwbieżny stopień ma taką własność.

Zdemontowana membrana pierwszego
stopnia, widoczny jest pierścień dociskający membranę, bez tego elementu osada
niszczyłaby membranę, ścinając jej krawędź. Wyjęta iglica z osadą iglicy przekazuje nacisk na grzybek zaworu.
Osada iglicy widoczna w gnieździe zaworu pierwszego stopnia. Widoczny błąd
materiałowy tej konstrukcji, pierścień dociskający był stalowy, rdzewiał i nie dawał się
wykręcić. Błędem konstrukcyjnym było
68

wprowadzenie dociskania gniazda zaworu
z tej strony, przeniesienie na drugą stronę,
wysokiego ciśnienia, likwidowałoby konieczność stosowania usztywniacza z wnęką, co obniżyłoby konstrukcję. Kolejny błąd
to kanał średniego ciśnienia, ma złe wprowadzenie, to źródło oporów. Efektywnie
pracuje połową przekroju.

Nuras.info 11/2017
Odkręcony pierwszy stopień od strony
wysokiego ciśnienia, od tej strony można
było dociskać gniazdo zaworu. Widoczny
grzybek zaworu ze swoją sprężynką dociskającą, z brązu fosforowego. Średnica zaworu wynosi fi 3 mm, tyle samo co w
innych automatach o większym wydatku:
Mistral, Kajman czy Apeks, główna przyczyna to wyższe ciśnienia pracy i dobre
ukształtowania kanałów. Pozostałe konstrukcje stosowały układy wspomagające z
efektem Wentiouriego. Mors nie posiadał
tego rozwiązania i miał ciśnienie międzystopniowe tylko 4-6 at.

na to pozwolić, bo dysponowali twardymi
uszczelnieniami. Polacy nie mieli takich
szczeliw, również w późniejszych konstrukcjach. Stosowano także większe otwarcie zaworu niż 1/4 średnicy. Wartość ta wynika z
równania ciągłości strugi, lecz nie uwzględnia faktu, że czynnik oddechowy musi dokonać skrętu o 90 stopni, co dławi przepływ.
Taką cechę mają płaskie grzybki zaworów.
Takie, jak ten ze zdjęcia.

Grzybek zaworu, gniazdo i iglica z osadą.
Draeger stosował inną konstrukcję: gniazdo
zaworu to był dysk ze szczeliwa, grzybek zaworu to stożek ze stali nierdzewnej. Dawało
to większy wydatek i trwałość, mogli sobie
69

Pierwszy stopień Auer lata 70, wcześniej
współpracowali z Draeger, też stosowali
stożkowe grzybki zaworu w latach 60.
Zdjęcie od strony komory wysokiego ciśnienia, dysk szczeliwa jest dobrze ukształtowany dla przepływającego powietrza, za
zaworem również. Jest w tym rozwiązaniu
gniazdem zaworu. Grzybek zaworu razem
z tłoczkiem odciążenia i tłokiem sterującym, skręcone razem, dzięki temu stopień
posiada dwie sprężyny jak w Morsie, lecz
wystarczyłaby jedna na cały pierwszy stopień. Tak ładnego rozwiązania nie ma do
tej pory Apeks, nie miały również polskie
automaty oddechowe, mimo że taki typ zaworu był wynaleziony przed wojną, przez
polskiego inżyniera.
Ustnik standardowy, niestety bez części
gumowej. Kolejny, który zmodernizowałem
dawno temu, gumowa część z radzieckiej
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metalowej fajki, trójnik do suchego skafandra PW 2 Foka czy Krogulec i automatu
Mors stary typ, trójnik do automatu Kajman
lub Mors z zaworkami.

Ustnik standardowy nie posiadał zaworków, czysty metal, do zdjęcia podłożony
element z ustnika modernizowanego. W
ustniku modernizowanym widoczny zawór
wydechowy we wnętrzu, wdechowy na zewnątrz.

Standardowy trójnik. Przełączony na atmosferę
lub fajkę.

Z drugiej strony ustnik modernizowany,
biały element z wykończeniem falbankami
uspokajał pracę zaworu wydechowego, bez
niego zawór wydechowy okrutnie „pierdział”. Po wprowadzeniu przez ten element
zawirowania, przepływ był cichy. Miałem
ustnik Morsa z zaworkami, był połączony z
Kajmanem, bo nie można było łatwo zdobyć ustnika dedykowanego.
W rozłożeniu na części, obrotowy przełącznik był stożkowy, pracowało to dobrze
chwilę po przesmarowaniu, lecz po kilku
przekręceniach zwykle się zakleszczał i nie
70

Przełączony na skafander.

można było przekręcić, nurek często wycinał powietrze z butli do zera, a na powierzchni się dusił. Bardzo duży błąd
projektu, nigdy nie został poprawiony, podobnie jak ustnik w skafandrach Foka czy
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kowano ustnik z zaworkami, praktycznie
wieczny, jeśli był płukany słodką wodą. Zaworki to płytki mikowe, konstrukcja taka sama jak w sprzęcie tlenowym dla górnictwa
czy Straży Pożarnej. Tu niestety zmniejszone średnice.

Krogulec. Osoby, które mogły decydować,
nie nurkowały: prośby, żądania, błagania
ignorowano. Skafandry francuskie Phoque
posiadały otwieraną szybę. Draeger również posiadał otwierane szyby w pełnej ma-

sce. Interspiro do pełnych masek posiada
zawór do otwarcia na powierzchni.
Ustnik standard i z zaworkami. Membrana w Kajmanie była delikatna, wymagała
niskich pod i nadciśnień, dlatego wyprodu71

Układ redukujący ciśnienie był przylutowany do puszki powietrznej. Leszek Wywiałek, kolega z klubu – znany w LOK-u,
prowadzi bazę w Jastarni, znajomy od 40
lat – rozlutował to połączenie. Nie robił tego pierwszy raz. Tu przygotowany do wlutowania drugiego węża wdechowego.
Rozwiązanie takie było korzystne do szkolenia kursantów, instruktor był na drugim
wężu wdechowym i mógł robić wdechy,
wydechy czy to do maski, czy w automat.
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Można było nurkowi na średnich stopniach
klas zalać częściowo automat, niech sobie
radzi. Stosowane tylko na basenie, po informacji jaki jest cel ćwiczeń i z jakimi utrudnieniami się spotkają.

Odlutowany element, widzimy mocno
zardzewiały wkręt gniazda zaworu, jest
sprężynka, która miała pozostawić dystans
między membraną a dnem pierwszego
stopnia. Również widoczna jest śruba zaślepki wchodząca w kanał ciśnienia pośredniego. Gładkość powierzchni obrabianych
niska, nie stosowali gładkiego ostrzenia narzędzi skrawających. Błędy materiałowe i
wykonawcze. Uczyli się w Zakładzie Mechaniki Precyzyjnej Gdańsk.

W odsłoniętej z cyny części znajduje się
zaślepka kanału średniego ciśnienia, dawało się ją na gorąco wykręcić.

Kanał łączący pierwszy stopień miał
gwint nacięty do 1/2 długości tego kanału.
Leszek Wywiałek wygładzał ten kanał, żeby
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podnieść wydatek. Również poprawiał frezem ręcznym ukształtowanie wejścia do kanału. Pomagało też zastosowanie twardszej
sprężyny pod dźwignią i zwiększenie ciśnienia międzystopniowego. Rudolf Tyblewski wyprowadził średnie ciśnienie na
zewnątrz i mógł, mimo używania Morsa,
stosować KRW. Użytkownicy posiadający
własne dobrze wyregulowane automaty lubili je za niezawodność. Klubowe miały
wysokie opory oddechowe.
W nurkowaniu saturowanym powietrznym na Gustloffa, zrealizowanym w Geonurze, były stosowane automaty oddecho- we
Mors. Zbyszek Komacki, instruktor z warszawskiego LOK-u, wybebeszył wszystko poza pierwszym stopniem i membraną, automat
podawał powietrze w sposób ciągły. Nurkowie używali takiego sprzętu. Opowiadał w
klubie o tym nurkowaniu, o tym, że palili papierosy w saturacji, przy dolnym włazie.
Dym razem z powietrzem uchodził dolnym
włazem, nurkowanie odbywało się w obiegu
otwartym. Wspominał, że Sport spalał się w
dwóch machach i smakował jak Chesterfield.
Dziękuję Leszkowi za udostępnienie automatów, także części, pozwoliło to na łatwe pokazanie budowy. Książka jest
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również jego własnością. Przypominał dodatkowo informację z książki P22 w zestawach przychodzących z wojska, że był to
sprzęt powietrzny do 65 m głębokości pracy. Była podstawowa wersja dwubutlowa z
rezerwą, manometrem oraz uprzężą i wersja trzybutlowa. Kwapisiewicz po wypadku
w Morskim Oku stosował „kwapobutle”
czyli dwa Morsy razem, w sumie cztery butle.
Ryszard Czarnecki

All the best!

Rudi
Stankiewicz

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

PierszaPomocPrzedmedyczna.pl

DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ
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Olympus Global Open Photo Contest
Właśnie rozpoczęła się 3. edycja
konkursu fotograficznego Olympus
Global Open Photo Contest 2017- 18,
w którym udział mogą wziąć fotografowie z całego świata, zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Nagrodami
są aparaty marki Olympus, a także
milion jenów japońskich.

tegoriach: Świat zewnętrzny, Sztuka, Moc
życia, Światło, Historie, Relacje, które warto pielęgnować.
Aby wziąć udział w konkursie, należy zarejestrować się na stronie https://gopc.olym-

Firma Olympus Corporation ogłasza konkurs fotograficzny Olympus Global Open
Photo Contest 2017-18. Do udziału zapraszamy zarówno profesjonalnych fotografów, jak i fotografów amatorów z całego
świata. Zgłaszane zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem fotografującym. Więcej szczegółów na stronie
gopc.olympus-global.com/2017.
Organizowany już po raz trzeci konkurs
Olympus Global Open Photo Contest
wspiera rozwój pasji do fotografowania, ma
na celu inspirowanie ludzi do spojrzenia na
świat z nowej perspektywy. W tym roku
uczestnicy będą konkurować w sześciu ka74

pus-global.com/2017 i zgłosić co najmniej
jedno zdjęcie. Uczestnik może przesłać
maksymalnie pięć zdjęć z każdej kategorii
(każde zdjęcie musi być zapisane w formacie
JPEG, a jego rozmiar nie może przekraczać
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15 MB). Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane od 27 listopada 2017, od godziny
11:00 czasu japońskiego, do 26 lutego 2018,
do godziny 15:59 czasu japońskiego.
Zwycięzców wyłoni jury składające się z
sześciu znanych i cenionych fotografów. Lista nagrodzonych osób zostanie ogłoszona
na stronie konkursowej na początku czerwca
2018. Jury przyzna jedną Nagrodę Główną
oraz trzynaście nagród w każdej kategorii

(nagroda za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz dziesięć wyróżnień). Zdobywca Nagrody Głównej otrzyma aparat Olympus
OM-D E-M1 Mark II z obiektywem M.Zuiko
Digital ED 12-40 mm F2.8 PRO oraz milion
jenów japońskich. Zdobywcy pierwszego
miejsca zostaną nagrodzeni aparatem Olympus PEN-F z obiektywem M.Zuiko Digital ED
12 mm F2.0, zdobywcy drugiego miejsca –
aparatem Olympus OM-D E-M10 Mark III z
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obiektywem M.Zuiko Digital ED 14-42 mm
F3.5-5.6 EZ, a zdobywcy trzeciego miejsca –
aparatem Olympus PEN E-PL8 z obiektywem
M.Zuiko Digital ED 14-42 mm F3.5-5.6 EZ.
Autorzy wyróżnionych zdjęć otrzymają notatnik Moleskine Custom Edition w twardej
oprawie z wizerunkiem aparatu Olympus.
Więcej informacji dotyczących regulaminu, jury, kategorii konkursowych oraz nagród
można
znaleźć
na
stronie
gopc.olympus-global.com/2017.
Konkurs fotograficzny Olympus Global
Open Photo Contest 2017-18:
Przyjmowanie zgłoszeń: od 27 listopada
2017, godzina 11:00 (GMT + 9) do 26 lutego 2018, godzina 15:59 (GMT + 9).
Sześć kategorii: Świat zewnętrzny; Sztuka; Moc życia; Światło; Historie; Relacje,
które warto pielęgnować.
Strona internetowa: https://gopc.olympus-global.com/2017
Jury: sześciu znanych i cenionych fotografów z całego świata.
Nagrody: milion jenów japońskich oraz
sprzęt fotograficzny Olympus najwyższej
jakości.
Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na
stronie konkursowej w czerwcu 2018.
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Nurkowanie z bezlusterkowcem
Olympus E-PL7
Olympus PEN E- PL7 to już dość
leciwa konstrukcja. Aparat został bowiem zaprezentowany we wrześniu
2014 roku, co biorąc pod uwagę
specyfikę rynku aparatów cyfrowych,
pozwala na określenie go mianem
weterana. Tym bardziej, że w ubiegłym roku poznaliśmy już jego następcę w postaci modelu E- PL8. Co
więc sprawia, że poświęcamy mu cały artykuł?
Okazuje się bowiem, że doskonale nadaje
się on do fotografii podwodnej, a dzięki jego
korzystnej cenie, oraz obniżeniu w ostatnich
miesiącach aż o 1000 zł ceny przeznaczonej
do niego obudowy wodoszczelnej, produkt
ten powinien znaleźć się w sferze zainteresowań wszystkich nurków chcących rozpocząć
swoją przygodę z fotografią.
76
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Korpus wraz z obiektywem M.Zuiko 14–
42 mm f/3.5–5.6 EZ kupimy już za 1950 zł,
a za wodoszczelną do 45 metrów obudowę
PT-EP12 musimy zapłacić 2500 zł. Zatem
za niespełna 4500 zł dostajemy bardzo
przyjemny zestaw do fotografii podwodnej
wyposażony w 16-megapikselową matrycę
formatu 4/3 z możliwością nagrywania filmów Full HD oraz zapisu zdjęć w formacie
RAW. Do tego zestawu w zasadzie nie musimy już nic dokupywać, gdyż obudowa
została wyposażona w obiektywowy port
płaski, a kitowy obiektyw posiada elektroniczny mechanizm zmiany ogniskowej, zatem nie potrzebujemy dodatkowych
zębatek, by pod wodą korzystać z zooma.
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie,
aby zestaw rozbudować wedle własnych
potrzeb. Obudowa pozwala bowiem na
skorzystanie z kilku jasnych obiektywów
stałoogniskowych. Możemy też dokupić zewnętrzne lampy błyskowe, a także konwerter szerokokątny oraz soczewkę do
makrofotografii.
Zwłaszcza te dwa ostatnie produkty wydają się niezwykle ciekawe, gdyż pozwalają znacznie rozszerzyć możliwości naszego
sprzętu. Co ciekawe, są to adaptery mokre,

co oznacza, że do prawidłowego ich działania konieczne jest zalanie wodą przestrzeni między przednią soczewką portu
obudowy a tylną soczewką konwertera.
Dzieje się to w zasadzie samoczynnie, ponieważ na gwincie mocującym zastosowano specjalne otwory, przez które dostaje się
woda. Jednak zastosowanie mokrych konwerterów pozwala na zakładanie i zdejmowanie ich pod wodą, co znacząco zwiększa
elastyczność całego zestawu i pozwala dostosowywać go do naszych potrzeb już w
trakcie nurkowania.

Pierwszą rzeczą, jaka niezwykle mnie zaskoczyła, gdy obudowa do mnie dotarła,
była jej wielkość. Sprzęt dostarczono mi w
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niewielkiej torbie wraz z kompaktem Olympus TG-5 i w pierwszym momencie byłem
przekonany, że zapomniano o PT-EP12,
gdyż wydało mi się niemożliwe, że dwa
aparaty z obiektywem i obudową zajmują
tak mało miejsca. Jednak okazało się, że
sprzęt dotarł w komplecie, a poniższe zdjęcia w zestawieniu z iPhone 7 pokazują, jak
niewielka jest obudowa PT-EP12.

Z pewnością jest to ogromną zaletą, o
czym wie każdy nurek, który kiedykolwiek
przed wyjazdem próbował spakować cały
sprzęt nurkowy i fotograficzny do jednej
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walizki, której waga nie mogła przekroczyć
20 kg.
Przyjrzyjmy się teraz dokładniej obudowie PT-EP12. Zapewnia ona wodoszczel-

ność do głębokości 45 metrów i została wykonana z poliwęglanów, co znacząco wpływa na redukcję jej wagi. Myślę, że taki
poziom wodoszczelności zaspokoi potrze-
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by większości nurków, gdyż podczas wyjazdów nurkowych rzadko kiedy w grupach
schodzi się poniżej 40 metrów, które jest
granicą dla nurków rekreacyjnych.
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Obudowa daje nam dostęp do wszystkich manipulatorów znajdujących się na
korpusie, a zastosowanie dużych przycisków pozwala wygodnie nimi operować,
nawet gdy nurkujemy w suchym skafandrze
w bardzo zimnych wodach i mamy na sobie grube rękawice docieplające.
Montaż aparatu w obudowie jest dziecinnie prosty, gdyż dzięki odpowiednim elementom
dystansowym
samoczynnie
wpasowuje się on do jej wnętrza. Zamknięcie przy użyciu wygodnego pokrętła powoduje automatyczne zatrzaśnięcie blokady,
która w zasadzie daje 100% pewności, że
obudowa nie otworzy się przypadkowo.
W PT-EP12 przewidziano też miejsce na
opcjonalną lampę błyskową, która po pod-

pięciu do korpusu za pośrednictwem kabli
światłowodowych może wyzwalać zewnętrzne flesze. Możemy w ten sposób
stworzyć w pełni profesjonalny zestaw do
fotografii podwodnej.
Jest jeszcze jeden element, o którym warto wspomnieć, gdyż w zasadzie wprowadza
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on nieograniczone możliwości rozbudowania zestawu bazującego na E-PL7 i obudowie PT-EP12. We wnętrzu obudowy
znajdziemy niewielki metalowy element
przymocowany śrubką. Jest to blokada mocowania portu płaskiego, bowiem okazuje
się, że nie jest on zamontowany na stałe.
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Został on wyposażony w bagnet mocujący,
który jest wykorzystywany przez wielu producentów niezależnych. Nie ma więc problemu, aby do naszej obudowy zamontować niedrogi port kopułowy i cieszyć się
możliwością nurkowania z obiektywami
szerokokątnymi, czy typu rybie oko, których

do systemu Mikro Cztery Trzecie na rynku
możemy znaleźć wiele. Cała operacja montowania portu jest bardzo prosta i zajmuje
kilka minut.
Osoby, które nie mają żyłki majsterkowicza lub nie chcą wydawać dodatkowych
pieniędzy, bowiem fotografię podwodną
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traktują jako dodatkowe hobby, mogą ograniczyć się do zakupu jedynie samej obudowy. W trakcie mojego ostatniego wyjazdu
do Egiptu oprócz PT-EP12, Olympusa E-PL7
i obiektywu M.Zuiko 12 mm f/2.0 nie miałem ze sobą żadnych dodatkowych akcesoriów, a mimo to miałem wielką frajdę
podczas fotografowania pod wodą. Aparat
jest niezwykle prosty w obsłudze i pozwala
przypisać do guzika funkcyjnego dwa tryby
przeznaczone do fotografii podwodnej.
Osoby bardziej wymagające zachęcam jednak do korzystania z formatu RAW i późniejszej obróbki zdjęć w komputerze, co
pozwala na uzyskanie jeszcze lepszych
efektów.
Przyznam się szczerze, że w pierwszych
chwilach nie miałem zbyt wielu pomysłów
na podwodne kadry, bowiem wiele wcześniejszych nurkowań wykonałem z Olympusem E-M1 Mark II i M.Zuiko Digital 8 mm
f/1.8 ED PRO Fisheye, który w połączeniu
z portem kopułowym oferuje niezwykle
szeroki kąt widzenia, nieosiągalny w przypadku E-PL7 z podpiętą „dwunastką”. Jednak dość szybko się przestawiłem, a mając
do dyspozycji jasną „stałkę” postanowiłem
skorzystać z jej niezwykłej plastyki i dodat-
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kowo wykorzystać niewielką głębię ostrości, jaką ona daje. W rezultacie udało się
zrobić sporo ciekawych zdjęć, które prezentuję poniżej.
Olympus E-PL7 wraz z obudową podwodną okazuje się doskonałym wyborem
dla nurków, którzy chcą spróbować swoich
sił w nieco bardziej zaawansowanej foto-

grafii podwodnej. Podstawowa konfiguracja
sprzętowa nie wydrenuje do granic możliwości naszego portfela, a jednocześnie pozwoli stwierdzić, czy jest to droga, którą
chcemy pójść. Gdy połkniemy bakcyla, nie
musimy od razu pozbywać się naszego zestawu w poszukiwaniu bardziej zaawansowanego
sprzętu,
gdyż
stopniowe

dokupywanie kolejnych elementów pozwala rozbudować go w bardzo profesjonalny
zestaw, który swoimi gabarytami i wagą będzie wprawiał w zazdrość osoby nurkujące
z lustrzankami.
Robert Olech
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Refleksje u źródła
Apelujemy do Czytelników o nadsyłanie
swoich wspomnień związanych z wyspą
Bielawą i z jeziorem Drawsko, ich przeszłością oraz refleksji nad przyszłością. Zastanówmy się, jak jezioro powinno być
zagospodarowane, jakie pożytki powinni
mieć z niego mieszkańcy regionu.
Kilka zdań na temat źródeł w jeziorze
Drawsko, o czym niedawno pisaliśmy,
przysłał do nas Jacek Biernacki, posiadacz
Certyfikatu „Jezioro Tajemnic” nr 136.
– Otóż jedno z dość dużych, moim zdaniem, źródeł znajduje się na półwyspie
Uraz zasiedlonym przez harcerzy, w miejscu, gdzie pierwotnie była kuchnia polowa
i stołówka, na brzegu od strony wejścia

przesmyku. Tam, tuż za linią brzegu ktoś
odkrył, a potem nasz komendant Janusz
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Durski ujarzmił takowe źródełko, wciskając
w ruchomy piach wokół źródełka stary, tra-
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dycyjny kubeł na śmieci z dospawanym
kranem, bez możliwości zakręcania i betonując konstrukcję dookoła. Woda była faktycznie zimna, a dodatek soku w upał
czynił z niej nie lada w tych czasach atrakcję, wyśmienita była też kawa – relacjonuje pan Jacek i dodaje: – Kucharki zawsze
miały ubaw na początku turnusów, wysyłając nieznających tematu, aby zakręcili wodę.
– Myślę, że to źródło można by doskonale wykorzystać jako atrakcję turystyczną –
mówi Stanisław Kuczyński, Starosta Drawski. – Leży ono na terenie będącym własnością Gminy Czaplinek. Odpowiednio
oprawione byłoby wspaniałym celem dla
żeglarzy lub kajakarzy, ponieważ najlepszy
dostęp do niego jest właśnie drogą wodną.
Atrakcją mogłoby zostać także stanowisko
archeologiczne na Urazie, gdy już zostanie
gruntownie przebadane.
Nieustannie zapraszamy Czytelników do
nadsyłania swoich wspomnień i refleksji. Za
każdy tekst prześlemy Certyfikat Uczestnictwa w Akcji Jezioro Tajemnic, opatrzony
podpisem Starosty. Formularz do wysyłki
znajduje się tutaj: http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/

Echa przeszłości.
Na tropie drawskiego lotniska
Mamy kolejne intrygujące informacje od
miłośnika historii regionu drawskiego Eugeniusza Piecewicza. Jest w nich wojenne lotnisko w okolicy Drawska Pomorskiego,
zatopione militaria, a nawet Bursztynowa
Komnata. Wkrótce napiszemy też o drugim
sygnale w sprawie dawnego lotniska otrzymanym od innego uczestnika Akcji.
E. Piecewicz: „W odpowiedzi na zapytanie zawarte w ramach Akcji Eksploracyjno-Historycznej Jezioro Tajemnic, zamies-

Jezioro Dolgie Małe

zczone w Biuletynie Starosty Drawskiego z
października 2017 roku: czy w Drawsku
Pomorskim mogło być lotnisko? Pytanie zostało postawione w związku z odnalezieniem w trakcie remontu budynku w mieście
dokumentów: książeczki zaświadczającej o
przynależności do Klubu Szybowcowego
wraz z odcinkami dowodów wpłat składek
członkowskich. Na pytanie to odpowiadam
twierdząco. Było i nadal istnieje.
Ogołocone z całej niezbędnej infrastruktury: oznakowanie, oświetlenie pasa naprowadzającego i towarzyszących budowli,

źródło: Google
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Dornier Do- 17Z

pozostaje trawiastym pasem startowym o
szerokości 30 metrów i długości około 1 kilometra. Usytuowane jest na niedokończonej trasie autostrady (Berlinki) w Gajewie z
nalotem i startem ukierunkowanym na wody jeziora Małe Dołgie.
Drugie lotnisko (przystosowane do
współczesnych samolotów odrzutowych)
znajduje się na tej samej trasie przy dojeź-

dzie do Szczecina. Położenie takie, w 1944
roku, spowodowało upadek wkrótce po
starcie transportowego Dorniera w jego wody. Samolot ten został przeładowany ciężkimi skrzyniami, które dowiozły na pas
startowy ciężarówki. Przeładowywali je niewolnicy budujący autostradę. Dzisiaj, rozrzucone na dnie jeziora, spoczywają na
głębokości 16 metrów, oczekując na dalsze
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spełnienie swego losu.
Pomyślmy o ich wydobyciu. Być może
skrywają fragmenty zaginionej słynnej
bursztynowej komnaty. Spróbujmy też zinwentaryzować i ustalić dokładny przebieg
trasy tajemniczej konstrukcji zbudowanej z
okazałych pali drewnianych, ciągnącej się
na całej szerokości jeziora w jego najwęższym środkowym miejscu.
Wysłana przeze mnie próbka drzewa
jednego z pali do Instytutu Archeologii Uniwersytetu w Toruniu nie wykazała cech starożytnego
pochodzenia.
Naukowcy
zezwolili nam na penetrację tego stanowiska. W północnej części jeziora, na głębokości 5 m (50 m od brzegu), w miejscu
dokładnie zlokalizowanym przez sonar spoczywa na dnie stalowy obiekt o przeznaczeniu militarnym (działo lub czołg)
wyposażony w lufę armatnią. O pomoc w
jego wydobyciu moglibyśmy się zwrócić do
wojsk sojuszniczych, ćwiczących na naszym poligonie. W swej pamięci zachowałem wspomnienia z przeszłości, doskonałej
współpracy w podobnej sprawie z wojskami amerykańskimi i włoskimi.”
Dziękujemy za ten sygnał. Czy znajdą się
śmiałkowie, którzy sfilmują pod wodą

Nuras.info 11/2017
wspomniane przez Eugeniusza Piecewicza
obiekty?
Jezioro Małe Dołgie znajduje się w pobliżu drogi z Drawska Pomorskiego do Łobza. Po około piątym kilometrze przejeżdżamy obok jeziora, na wysokości wsi
Gajewko w sołectwie Zagozd. Nieopodal
leży też opuszczona osada Golina. Od strony Drawska Pomorskiego miała przebiegać
tamtędy autostrada Berlin – Królewiec, czyli tzw. „Berlinka”.

Wyspa Wiedźmy
na jeziorze Drawsko
Czy w XXI wieku można jeszcze odkryć
wyspę? I to na jeziorze? Okazuje się, że tak.
Jest trzynasta wyspa na jeziorze Drawsko!
W powszechnie dostępnych opisach
Drawsko występuje jako jezioro, na którym
znajduje się dwanaście wysp. Wszystko
wskazuje na to, że trzeba będzie te dane
zweryfikować.
– Jako regionalny pasjonat i historyk udałem się na ekspedycje fotograficzne na granice byłego powiatu wałeckiego z XV w., w
celu zlokalizowania czy okoliczne wyspy
posiadają jakieś znamiona historii, jak rów87
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nież poszerzenia wiedzy o życiu na wyspach w naszym regionie – pisze do Ekipy
Jeziora Tajemnic Robert Kraszczuk z Wałcza. – Stawiając sobie tezę, że wyspy w powiecie wałeckim, jak i w okolicach
stanowiły miejsce zamieszkania i użytkowania w celach świątynnych, obronnych
czy gospodarczych. W dniu 08.10.1017
przeprowadziłem kwerendę zdjęciową następnych 11 wysp, związanych z granicami
powiatu wałeckiego z XV w. Jako że Drawsko w tamtym czasie należało do terenu naszego powiatu, postanowiłem ekspedycje
tam poczynić.

Jak wskazuje pan Robert, wyspa znajduje się pomiędzy wyspami Mokrą a Środkową. Mimo dużego stanu wody jest to
bardzo stały, suchy grunt, po którym można
śmiało chodzić. Na wyspie jest gniazdo łabędzie. Choć jest ona niewielka, zdaniem
pasjonata na pewno powinna być już
uwzględniona.
– Została przez nas ochrzczona jako
„Wyspa Wiedźmy” – dodaje. W opisywanym zwiadzie wzięli udział również Piotr
Wojtanek, historyk i regionalista z Wałcza,
Ryszard Ogrodnik i Cezary Kaczmarczyk z
„Bractwa Rycerzy Bezimiennych - Drużyny

Wojów Grodu Wałcz”. – Mimo kilku godzin na wiosłach i zmienności pogody, nieraz ostrego wiatru i wlewającej się wody do
łodzi, daliśmy radę, chodź strach w oczy
wiał. Trzeba było dwa razy się ratować i
uciekać w trzcinowisko i raz ostro stawić się
falom. Te poczynania są kontynuacją tych,
które rozpoczęły się w 2012 r. w związku z
poznaniem dawnych dziejów wysp ziemi
wałeckiej i jej okolic. Dotychczas zweryfikowano 53 stanowiska.
Robert Kraszczuk obiecuje, że w jego
najnowszej publikacji wyspa będzie już oficjalnie wzmiankowana.

Brawo! Rozszyfrowali
historyczną zagadkę
Niedawno do Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego prowadzącego Akcję
„Jezioro Tajemnic” wpłynęła nietypowa
prośba o podjęcie historycznego śledztwa.
„Zlecenia” podjęli się detektywi historii
związani z Akcją. Z błyskawicznym sukcesem!
– Szanowni Państwo. Uprzejmie proszę
o pomoc w lokalizacji miejsca pochówku
mojego Wuja Edwarda Kępińskiego żołnierza WP, który poległ na polu walki 2 marca
88
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1945 r. i został pochowany “... w ogrodzie
koło radiostacji, 200 m od lotniska Szenfeld, pow. Dramburg, woj. pomorskie.” Powiadomienie jest z 8 czerwca 1945 roku –
napisał w e-mailu Janusz Góra ze Stasina
gm. Konopnica w powiecie lubelskim.
Sprawa został skierowana do drawskiego
regionalisty i Ambasadora Akcji Jezioro Tajemnic Wiesława Piotrowskiego, który zaprosił do współpracy innego miłośnika
historii i korespondenta Akcji Marcina Roszaka z Zarańska. Ten bez namysłu zgodził

się podjąć wyzwanie. Pan Roszak zajął się
ustalaniem faktów. Po kilkudniowych badaniach sprawa pozornie beznadziejna została zakończona pełnym sukcesem.
Pana Janusza poinformował o nim pan
Marcin Roszak również pocztą elektroniczną:
– Pana krewny, Pan Edward Kępiński, syn
Franciszka, urodzony w 1924 roku w miejscowości Stasin powiat Bełżyce, przydział
wojskowy 5 pułk piechoty 2 Dywizji LWP,
służył w stopniu starszego szeregowego.

detektywi historii. Z lewej Wiesław Piotrowski, z prawej Marcin Roszak
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Zginął w Borujsku niem. Schonefeld. Obecnie miejscowość nazywa się Żeńsko. Jeżeli
chodzi o dokładną datę śmierci, to 2 marca
jest datą nieprawdziwą. Pana krewny zginął
prawdopodobnie dzień wcześniej, 1 marca
podczas natarcia na Borujsko. Walki o tę
miejscowość były bardzo ciężkie, trwały od
początku lutego. Można je uznać za jedne
z najkrwawszych na pozycji ryglowej. Borujsko zostało wyzwolone 1 marca o godzinie 16.10. Gdyby był Pan zainteresowany
tym zagadnieniem, chętnie podeślę materiały. Podana data śmierci 02.03.1945 r. jest
faktycznie datą obliczania strat. Robiono tak
zawsze po zakończeniu walk. Nikt w ferworze walki nie liczył poległych. Pana
krewny wraz z innymi poległymi został faktycznie pochowany w ogrodzie niedaleko
lotniska. Była to zbiorowa mogiła, w późniejszym czasie ekshumowano szczątki i
przeniesiono na 17 Cmentarz Wojskowy w
Drawsku Pomorskim. Dziś znalazłem grób
Pańskiego wujka. Miał zaledwie 21 lat jak
zginął. Pełnia życia. Poświęcił ją, abyśmy
mogli żyć w wolnej, niepodległej Polsce.
Pierwszego listopada zapalę znicz na jego
grobie, myślę, że jestem mu to winny. Zrobię to też w imieniu Pana i Pana rodziny.
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Na odpowiedź ze Stasina nie trzeba było
długo czekać:
– Dziękuję serdecznie w imieniu własnym i Rodziny za Pana zaangażowanie i
odnalezienie mogiły mojego Wuja, jak i informację o prawdopodobnych okolicznościach jego śmierci. Z wdzięcznością

skorzystam z informacji, które Pan jeszcze
posiada, jak i z tych, które Pan ma otrzymać. Być może jak zdrowie dopisze to w lecie postaram się przyjechać do grobu
Wujka, a wtedy może będę miał okazję
osobiście Panu podziękować. Życzę Panu i
najbliższym dużo zdrowia i zadowolenia.

Pozdrawiam serdecznie. Podsyłam też
wiersz, który kiedyś napisałem ku pamięci
Wujowi i innym zapomnianym Bohaterom.
Panowie Piotrowski i Roszak odnowili także napis na nagrobku. Postanowili również
dopilnować, aby pierwszego listopada zapłonął znicz na grobie odnalezionego żołnierza.
Pan
Marcin
zapowiedział
wystąpienie do Centralnego Archiwum
Wojskowego o udostępnienie przebiegu
służby Pana Edwarda. Czeka też na informację odnośnie daty ekshumacji w Borujsku i ponownego pochówku na cmentarzu
w Drawsku Pomorskim.
Zapomnianym bohaterom
„Gdy spotkasz mogiłę przy drodze
to będzie mój grób.”1
nie wie zwykły przechodzień,
że pomnik bohatera jest tu.
On poszedł dla prostej przyczyny,
by walczyć o cały swój Lud,
by dzieci się polskie chowały,
by na granice nie nastawał wróg.
Poszedł, choć życie mu miało
dostarczyć miłości i chwały,
radości z sukcesów codziennych,
patrzenia na wnuków wspaniałych.

Pomnik na cmentarzu w Drawsku Pomorskim
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Zimne żelazo wziął w ręce,
które mogły pieścić namiętnie.
Wypuszczał ogniem ziejące strzały,
choć mogły być całusem wspaniałym.
Legł w mokrych okopów kanały,
zamiast objęciach dziewczyny kochanej,
zamiast uniesień miłosnych dozgonnych,
ciężar juków niesionych wyzwań.
Gradem kul – kwieciste pole porasta
niebo przytłacza żelastwem bezprawia
tylko ziemia przytulić Cię może,
bo życie – na kaprys zakrawa.
Serce bije – to strach na umieranie,
ciało mokrym potem obmyte
tylko w duszy jeszcze kołacze
– ja mojej rodziny rozbitkiem.
Zrywa się w pędzie szalonym,
by wroga dopaść znienacka,
by śmierci być wyprzedzonym
i przetrwać w tej hekatombie racji.
Nim dopadł gwizd kuli,
Serce przeszył piekący ból.
Krew zbroczyła polski mundur.
Żołnierz nowej wędrówki podjął trud.
Wolność – to gest od zuchwałych,
Wolność – to ciągły odważny bój,
Wolność – to nie puste słowa,
Wolność – to też codzienny trud i znój.

Zapal świeczkę na przydrożnej mogile,
zadumaj się losem – jego i swym,
odmów w skupieniu paciorek,
bo on jest – kim mógłbyś być Ty.
Wujkowi Edwardowi Kępińskiemu poległemu w 1945 roku na Wale Pomorskim i
innym zapomnianym bohaterom
Siostrzeniec J.G.
Edward Kępiński, powiedział te słowa
bratu Czesławowi odchodząc na wojnę.

Tajemnice jak magnes

Biskup w czapeczce Jeziora Tajemnic
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Biskup Krzysztof Włodarczyk o Akcji „Jezioro Tajemnic”: To dobry pomysł. Niech
to dzieło się rozwija i przyciągnie jak najwięcej osób!
Na zaproszenie Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego Jego Ekscelencja Biskup Krzysztof Włodarczyk odwiedził w
poniedziałek 6 listopada 2017 r. Starostwo
Powiatowe w Drawsku Pomorskim. Udzielił
błogosławieństwa pracownikom i spotkał się
z kadrą zarządzającą. Nie zabrakło też kilku
chwil refleksji na temat najgłośniejszej Akcji
Eksploracyjno – Historycznej w Polsce.
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Ponieważ Pojezierze Drawskie, Czaplinek, Złocieniec, Drawsko Pomorskie, związane jest z osobą Karola Wojtyły, zadaliśmy
pytanie właśnie o to. Późniejszy Papież
przyjeżdżał m.in. do Czaplinka nad jezioro
Drawsko, by wziąć udział w spływach kajakowych. Do dziś stoi dom, w którym się zatrzymywał.
W
czaplineckiej
izbie
muzealnej znajdują się narty, na których
uczył się jeździć. Do miejscowego kościoła sprowadzono również relikwie naszego
Świętego. Wszystkie te wątki poruszone zostały w ramach prowadzonej przez Powiat
Drawski Akcji „Jezioro Tajemnic”.
Zapytaliśmy, czy zdaniem Księdza Biskupa nagłośnienie tych spraw w ramach Akcji
jest dobrym pomysłem na promocję Ziemi
Drawskiej. Co usłyszeliśmy?
– Myślę, że to oczywiście jak najbardziej
dobry pomysł. Dlatego, że jest to promocja
regionu, troszeczkę w klimacie tajemniczości, a jeszcze bardziej, kiedy jest związana
z osobą tak znamienitą, jak z dzisiaj już
Świętym Janem Pawłem II, wtedy jeszcze
Kardynałem Karolem Wojtyłą. Powiązanie
tej akcji z konkretną osobą na pewno wywołuje zainteresowanie. Tak więc uważam,
że to dobra linia, dobry pomysł, niech tylko

to dzieło się rozwija i przyciągnie jak najwięcej osób do regionu, który zaprasza do
wejścia w tę tajemnicę. Dobre jest równoczesne odniesienie do osoby Papieża Jana
Pawła II, który też w tym regionie był i zaznaczył swoją obecność właśnie przez wymiar sportowy, bo to wysiłek fizyczny, a
więc też pokazanie osoby Papieża od takiej
zwykłej, ludzkiej strony.
7 maja 2016 roku papież Franciszek mianował ks. Krzysztofa Włodarczyka biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, przydzielając mu stolicę
tytularną Surista (obecnie na terenie Algierii). 11 czerwca 2016 roku przyjął święcenia biskupie w konkatedrze kołobrzeskiej.
Dziękujemy za wizytę i ciepłe słowa!

Wracamy na Bielawę (cz. 1)
Rozwiązał się worek z tematyką wyspiarską. Przedstawiamy opowieść o życiu codziennym dawnych mieszkańców wyspy
Bielawy autorstwa Zbigniewa Januszańca,
regionalisty z Czaplinka. Cały czas zachęcamy do nadsyłania refleksji dotyczących
przyszłości Bielawy i jeziora Drawsko. Odpowiedzmy sobie na pytanie, jakie korzyści
powinni mieć okoliczni mieszkańcy z tak
92

niezwykłego skarbu przyrody, jakim zostali przez nią obdarowani.
Jeszcze do niedawna w opisach wyspy
Bielawy, leżącej na jeziorze Drawsko,
umieszczana była sensacyjnie brzmiąca informacja mówiąca, że wyspa ta ma stałych
mieszkańców. Od około 10 lat już nie jest
zamieszkana. Stała się wyspą bezludną, jeśli nie liczyć osób przybywających tu na
krótko w sezonie letnim. Jako pamiątki po
byłych mieszkańcach pozostały dwie nieczynne zagrody rolnicze zlokalizowane w
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południowo-zachodniej części wyspy. Na
dawne pola uprawne i pastwiska wkracza
dzika roślinność. Jednych cieszy, że na wyspę wraca przyroda. Innych smuci widok
pustych zabudowań.
* * *
Jak podaje znany koszaliński historyk
Henryk Janocha, podczas badań archeolo-

gicznych przeprowadzonych na Bielawie
odkryto m.in. ślady chaty słupowej związanej z ludami kultury łużyckiej lub pomorskiej, co świadczy, że historia osadnictwa
na tej wyspie ma już ponad dwa tysiące lat.
W źródłach pisanych informacje o osadnictwie na wyspie pojawiają się w XVIII wieku. W opracowaniu Brueggemanna z 1784
roku znajdujemy informację mówiącą, że
wyspa pokryta była lasem bukowym aż do
1742 roku, kiedy to las zaczęto karczować,
a następnie wzniesiono tu zabudowania i
zasiedlono wyspę. W 1784 roku znajdowały się tu mieszkania dla trzech rodzin oraz
dom zarządcy funkcjonującego tu wówczas
niewielkiego wyspiarskiego folwarku. Stopniowe zmiany zachodzące w kształcie tutejszego osadnictwa doprowadziły do tego,
że na początku XX wieku istniały na Bielawie dwie niewielkie zagrody rolnicze. Stan
taki utrzymał się do 1945 roku.
Polscy osadnicy, którzy przybyli po zakończeniu II wojny światowej na teren czaplineckiej gminy, zasiedlili również dwa
opuszczone gospodarstwa rolne znajdujące się na wyspie. Według relacji długoletnich mieszkańców Starego Drawska, w
jednej z zagród po wojnie mieszkała rodzi93

na państwa Bienieckich, a następnie państwo Kujawscy. Druga zagroda po wojnie
przez pewien czas była niezamieszkana,
później osiedlili się w niej państwo Jankowscy, a następnie Terleccy.
Losom powojennych mieszkańców wyspy poświęcony jest cały rozdział opublikowanej w 2009 roku książkowej publikacji
pani Wirginii Twardoch pt. Wyspa Bielawa
- Perłą jeziora Drawskiego. Autorka oparła
ten rozdział m.in. o relacje niektórych
mieszkańców wyspy, o materiały udostępnione przez tych mieszkańców oraz przez
Urząd Miasta i Gminy, a także w oparciu o
artykuły prasowe. Sporo informacji o codziennym życiu powojennych mieszkańców wyspy zamieściłem w artykule
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„Ciekawostki o wyspie Bielawie” opublikowanym w numerze 13 „Kuriera Czaplineckiego” z września 2007 roku. Artykuł ten
oparty jest głównie na relacjach długoletnich mieszkańców Starego Drawska i Czaplinka. Spróbujmy wybrać z tych dwóch
wymienionych wyżej publikacji to, co najciekawsze, a jednocześnie w najbardziej
wyrazisty sposób obrazuje specyfikę wyspiarskiego życia.
Oba gospodarstwa rolne funkcjonujące
w okresie powojennym na Bielawie, oprócz
uprawy ziemi, zajmowały się również hodowlą zwierząt (trzoda chlewna, bydło, konie). Ciekawostką jest to, że mieszkańcy
wyspy przyjmowali również na letni wypas
zwierzęta od okolicznych hodowców. Łąki
na Bielawie były wygodnym pastwiskiem,
które z uwagi na wyspiarskie położenie nie
wymagało ogrodzenia. W oryginalny sposób radzono sobie z problemem transportu
zwierząt hodowlanych. Mieszkańcy Bielawy do przewozu zwierząt przez wiele lat
używali tratwy, której konstrukcję stanowił
drewniany pokład umocowany na pontonach (pływakach). Tratwa umożliwiała również przewóz innych większych ładunków
niemieszczących się w zwykłej łodzi. Pro-

blem transportu zwierząt niejednokrotnie
rozwiązywano także w ten sposób, że zwierzęta (zwłaszcza konie) po prostu pokonywały trasę między wyspą a stałym lądem
wpław. Jeden z mieszkańców Starego
Drawska opowiedział mi, że kupione kiedyś zimą u mieszkańców wyspy cielę po
prostu przeprowadził z wyspy na ląd po lodzie. Do komunikacji ze stałym lądem najczęściej wykorzystywany był brzeg w
Starym Drawsku, a niekiedy również nieco
bliżej położony brzeg w rejonie wsi Męcidół. Płynąc do Starego Drawska mieszkańcy wyspy przybijali do brzegu półwyspu, na
którym znajdują się zabudowania nieczynnego obecnie ośrodka „Aquarius” bądź do
brzegu Zatoki Drahimskiej (zwanej popularnie Zatoką Drawską) w sąsiedztwie tzw.
„bazy rybackiej” czaplineckiego Gospodarstwa Rybackiego. Wybór miejsca zależał w
dużym stopniu od warunków pogodowych
i od wielkości fali.
Bielawa administracyjnie należy do wsi
Stare Drawsko. Na zachowanym akcie urodzenia dziecka, które w sierpniu 1947 roku
urodziło się w mieszkającej na wyspie rodzinie państwa Bienieckich, ówczesny
urzędnik czaplineckiego Urzędu Stanu Cy94

wilnego w rubryce przeznaczonej na określenie miejsca urodzenia wpisał: „Stare
Drawsko gm. Czaplinek (Wyspa)„
Mieszkanie na Bielawie powodowało
wiele niedogodności, związanych głównie
z komunikacją i z zaopatrzeniem. Na uwagę zasługuje fakt, że mimo tych niedogodności mieszkańcy wyspy przez wiele lat
odstawiali mleko do czaplineckiej mleczarni. Latem komunikację z wyspą zapewniały łodzie i wspomniana wcześniej tratwa,
zimą po zamarznięciu jeziora do stałego lądu można było dojść pieszo po lodzie. Najtrudniejsze dla mieszkańców były trwające
niekiedy całymi tygodniami okresy, w których lód był zbyt słaby, by można było po
nim chodzić, a jednocześnie niemożliwe
było korzystanie z łodzi. Inną niedogodność
stanowił fakt, że na wyspę nie jest doprowadzona elektryczność. Wszystko to sprawiało, że z upływem lat tereny na wyspie
stopniowo traciły swój dotychczasowy rolniczy charakter, stając się przede wszystkim
przedmiotem zainteresowania turystów,
zwłaszcza wodniaków. W przewodniku turystycznym „Pojezierze Drawskie” z 1977
roku, w opisie Bielawy czytamy: „Wyspa
Bielawa w znacznej części zajęta jest przez
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pola uprawne, w części przez lasy”. Z relacji okolicznych mieszkańców wynika, że
grunty na wyspie były użytkowane rolniczo
jeszcze w latach osiemdziesiątych, a na niewielką już skalę także na początku lat dziewięćdziesiątych. Od tamtej pory grunty na
Bielawie straciły swe rolnicze znaczenie.
Zaprzestanie działalności rolniczej sprawiło, że dawne pastwiska i grunty uprawne
zaczęły pokrywać się dziką roślinnością. W
wielu miejscach, na niezadrzewiony jeszcze niedawno obszar zaczął wkraczać las.
c.d.n.

żna zatem powiedzieć, że wieś Heinrichsdorf (obecnie Siemczyno) jest symbolicznym początkiem i końcem czasu potopu
szwedzkiego – pisze Robert A. Dyduła z Pałacu Siemczyno, uzupełniając wypowiedź
niżej zaprezentowanymi materiałami.
Drogę obecnie biegnącą z Siemczyna do
Złocieńca wybudowano w połowie XIX w.
Wcześniej przez wieki droga z Heinrichsdorf (dawna Rzeczpospolita) do Falkenburga (dawna Marchia Brandenburska) biegła
traktem gruntowym między jeziorami Krosino i Wilczkowo, a sama granica między tymi państwami przebiegała wzdłuż rzeki

Potop szwedzki
zaczął się w Siemczynie
To nie żart. Zaledwie kilka kilometrów
od dzisiejszego Czaplinka siedemnaście tysięcy szwedzkich wojaków przekroczyło
granicę i wtargnęło na polskie ziemie.
Wzmianki o tym wydarzeniu znalazły się
nawet w słynnej trylogii „Potop”.
– Co jeszcze ciekawsze, tym traktem maszerowała też zwycięska dywizja Stefana
Czarnieckiego wracając z duńskiej wyprawy. Stary trakt prowadził na zachód do Złocieńca przez Puszczę Polską (Pohlen Heide)
i Polski Most (Pohlen Br.) na Drawie. Mo95

Drawy, dzieląc również na połowę jeziora
Krosino i Wilczkowo. Tym właśnie traktem
przemaszerowała armia szwedzka. Dowodzona przez feldmarszałka Arvida Wittenberga,
zaatakowała
Rzeczpospolitą,
rozpoczynając tzw. potop szwedzki. Miało
to miejsce 21 lipca 1655 r.
Historyk Ludwik Kubala w swoich szkicach historycznych tak opisuje potop
szwedzki:
Gdy posłowie polscy wracali ze Szwecyi
do Gdańska, feldmarszałek Wittenberg,
zgromadziwszy 17.000 ludzi, przeważnie
Niemców, i mając od kurfirsta pozwolenie
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przemarszu przez branderbruskie Pomorze,
przekroczył 21 lipca z 72 działami, wśród
dźwięków trąb i huku kotłów, pod Heinrichsdorfem granicę Polską i stanął obozem
pod Tempelburgiem, pół mili od Drahimia.
Henryk Sienkiewicz także ujął to wydarzenie w formie literackiej w drugiej części
trylogii pt. „Potop”:
Na koniec, w dniu 21 lipca, w lesie pod
wsią Heinrichdorfem ujrzały zastępy

szwedzkie po raz pierwszy słup graniczny
Polski. Na ten widok całe wojsko uczyniło
okrzyk ogromny, zagrzmiały trąby, kotły i
bębny i rozwinęły się wszystkie chorągwie.
Wittenberg wyjechał naprzód w asystencji
świetnego sztabu, a wszystkie pułki przechodziły przed nim prezentując broń, jazda z dobytymi rapierami, działa z
zapalonymi lontami. Godzina była południowa, pogoda przepyszna. Powietrze le-

Stefan Czarniecki na czele wojsk polskich w bitwie pod Warką. Marcello Bacciarelli
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Trakt ktorym wkroczyli Szwedzi

śne pachniało żywicą. Szara, zalana promieniami słońca droga, którą przechodziły
szwedzkie chorągwie, wybiegając z heinrichsdorfskiego lasu, gubiła się na widnokręgu. Gdy idące nią wojska przeszły
wreszcie las, wzrok ich odkrył krainę wesołą, uśmiechniętą, połyskującą żółtawymi łanami zbóż wszelakich, miejscami usianą
dąbrowami, miejscami zieloną od łąk. Tu i
ówdzie z kęp drzew, za dąbrowami, hen!
Daleko podnosiły się dymy ku niebu; na potrawach widniały pasące się trzody. Tam
gdzie na łąkach przeświecała woda rozlana szeroko, chodziły spokojnie bociany. Jakaś cisza i słodycz rozlana była wszędzie
po tej ziemi mlekiem i miodem płynącej.
Opisywane miejsce stanowi Przystanek
20. Henrykowskiego Szlaku w Siemczynie,
który został przygotowany przez „Pałac” w
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ramach promocji tej historycznej wsi. O
szlaku można przeczytać m.in. tutaj:
http://www.palacsiemczyno.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=256&lang=pl
Hotel „Pałac Siemczyno” jest Partnerem
Akcji „Jezioro Tajemnic”.

Wracamy na Bielawę (cz. 2)
O życiu na wyspie Bielawie na jeziorze
Drawsko, krowach płynących wpław, rozkwicie turystyki i zbudowanym tam domku
wicepremiera – pisze Zbigniew Januszaniec, regionalista z Czaplinka.
Cofnijmy się jeszcze raz do czasów, gdy
Bielawa posiadała stałych mieszkańców. W
publikacji autorstwa Wirginii Twardoch
znajdujemy wiele fascynujących opisów
obrazujących życie codzienne ludzi, którzy
jako miejsce stałego zamieszkania wybrali
wyspę na jeziorze. Przyjrzyjmy się niektórym z tych opisów. Za zgodą Wirginii Twardoch, opisy ilustruję otrzymanymi od niej
fotografiami, które były wykorzystane w jej
publikacji „Wyspa Bielawa - Perłą jeziora
Drawskiego”, podając wskazane przez autorkę źródło pochodzenia zdjęć.
Wyspiarska historia państwa Kujawskich

zaczęła się w 1958 roku. Właśnie wtedy
pan Jan Kujawski porzucił swoje dotychczasowe miejskie życie i osiedlił się, wraz ze
swą towarzyszką życia Aleksandrą, w gospodarstwie rolnym na Bielawie. Tak pisze
o tym pani Twardoch: „Gospodarstwo Kujawskich zajmowało 13 ha ziemi. W jego
skład wchodziły również budynki, maszyny oraz zwierzęta: dwa konie i dwie krowy.
Na początku Kujawscy zajmowali się produkcją wyrobów wiklinowych, uprawiali
ziemniaki i zboża, z czasem rozszerzyli hodowlę o owce, barany, byki i świnie, które
raz do roku przeprawiali na brzeg do skupu.
Państwo Kujawscy doskonale zorganizowali sobie swoje wyspiarskie życie: mieli jajka, kury, mleko, warzywa, mięso, sami
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piekli chleb i robili zapasy. Najgorszy dla
nich czas to była zima, kiedy przeprawa na
brzeg była mocno utrudniona”.
Z powyższego opisu wyraźnie wynika,
że w życiu mieszkańców wyspy niezbędna
była duża samowystarczalność i nieprzeciętna zaradność. W kolejnych latach pojawiło się nowe, dodatkowe źródło
dochodów – turystyka. W publikacji pani
Twardoch czytamy: „Na lata 60. przypada
początek rozwoju turystyki na wyspie, kiedy to na Bielawę zaczęli przybywać uczestnicy spływów kajakowych rzeką Drawą. Jak
wspominał Jan Kujawski, wszystko rozpoczęło się od szczecińskiego nauczyciela
szkoły zawodowej, który pełen zachwytu
nad urokiem wyspy przewiózł na Bielawę
stare domki letniskowe w częściach, które
następnie za przyzwoleniem Kujawskiego
postawił na gruntach jego gospodarstwa.
Od tego czasu uczniowie szczecińskiej zawodówki spędzali na Bielawie każde wakacje. W ślad za nauczycielem ze Szczecina
na wyspę przybywali kolejni zainteresowani wybudowaniem w tym rejonie swojego
campingu. Dało to początek intensywnej
kolonizacji Bielawy. W krótkim czasie ustawiono ponad 80 domków, głównie miesz-
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kańców Piły, Poznania, Koszalina i Szczecina”.
W tej samej publikacji znajdujemy m.in.
takie oto wspomnienia Jana Kujawskiego:
„Mieliśmy przy letnikach utrzymanie. Ku-

Wyspa Bielawa - jedna z największych w Polsce.

powali od nas jajka, mleko, ziemniaki, czasem barana na ognisko. Lusia gotowała im
obiady, ja przewoziłem ich barką do Starego Drawska, pomagałem budować domki,
pilnowałem, gdy stały puste”.

fot. Akademia Morska Szczecin
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Charakterystycznym elementem krajobrazu wyspy stał się w tamtych czasach ciąg
niewielkich domków letniskowych skupionych głównie w strefie przybrzeżnej. W
domkach na Bielawie przebywało nieraz –
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według relacji Jana Kujawskiego – więcej turystów niż w Starym Drawsku. W latach
1973-1990 prowadził on księgę, w której
wpisywali się goście odwiedzający jego
dom. Na jej podstawie Wirginia Twardoch
przeprowadziła analizę intensywności ruchu
turystycznego na wyspie w poszczególnych
latach. Najwięcej osób wpisało się do księgi
w następujących latach: 1973 (90 osób),
1985 (79 osób), 1979 (63 osoby), 1986 (63
osoby), 1975 (57 osób), 1974 (56 osób).
W końcu lat 80. i na początku lat 90. sprawa domków letniskowych stojących na Bielawie nabrała dużego rozgłosu. Stwierdzono,
że domki te postawione zostały nielegalnie i
w wyniku działań miejscowych władz, przy
dużym zaangażowaniu czaplineckiej „Solidarności”, doprowadzono do rozbiórki tych
domków, mimo protestów ich właścicieli. O
skali nielegalnej zabudowy na wyspie świadczą zapisy w dokumentach czaplineckiego
ratusza z czerwca 1990 roku, mówiące o 79
właścicielach domków postawionych niezgodnie z prawem. Ciekawostką jest fakt, że
domek letniskowy miał na Bielawie m.in.
również ówczesny znany działacz związkowy, późniejszy poseł, minister i wicepremier
– Longin Komołowski, który po wydaniu

przez władze decyzji nakazującej rozebranie domków – jak pisze Wirginia Twardoch
– „jako pierwszy rozebrał swój camping”,
dając przykład pozostałym właścicielom
dacz, którzy w ślad za nim uczynili to samo.
Likwidacja domków letniskowych na wyspie
spowodowała, że Kujawscy utracili istotną
część swych dochodów, co stało się jednym
z głównych powodów sprzedaży gospodarstwa z zachowaniem prawa do dożywotniego zamieszkiwania w nim. Ciekawą
wyspiarską historię państwa Kujawskich kończy śmierć Aleksandry w 2002 roku i Jana w
2004 roku.
A oto fragmenty publikacji Wirginii Twardoch dotyczące wyspiarskiej rodziny państwa Terleckich: „Przybyli oni, podobnie jak
państwo Kujawscy, tuż po wojnie. /.../ Razem z nimi na wyspie zamieszkało ośmioro
ich dzieci.... /.../ Ich życie koncentrowało
się na uprawie roli i hodowli 12 dojnych
krów, które zapewniały im mleko oraz /.../
dochód z jego sprzedaży. – Mieliśmy dwanaście dojnych krów, to do mleczarni się
pływało. Póki mąż się dobrze czuł, to płynął. Potem to tylko ja. Różnie bywało: i fala, i mgła. A krowa, jak chce, to sama
popłynie. I pływały na postronku, za łó99

deczką. Była taka, że sama skakała do wody i do cielęcia płynęła, bo słychać było
przez wodę, jak muczy. Konie to jasne, że
pływają – tłumaczy Terlecka. Ich życie toczyło się spokojnie, swoim własnym rytmem bez ludzi i elektryczności. W swoich
wspomnieniach pani Terlecka powraca do
czasów, gdy zboże kosiło się kosiarką konną, młóciło się kieratem. W artykule, który
ukazał się w 1994 roku w wydaniu weekendowym tygodnika ilustrowanego „Poznaniak” Jadwiga Terlecka wspomina, że mimo
swego zaawansowanego wieku potrafiła
jeszcze wiosłować do Drawska (Starego
Drawska – przyp. Zb. J.), doić krowy, robić
twaróg czy nawet wyjechać ogrodniczym
ciągnikiem w pole. Nie była jej obca także
elektryka. Z rutyną podłączała kabelki do
10-letnich akumulatorów, dzięki którym
/..../ prąd zasilał radio, telewizor oraz jedyną żarówkę w całym domu. Nie narzekała
na brak zajęć: naprawianie szkód po zniszczeniach przez dziki i sarny, przędzenie
wełny z własnych owiec na starodawnym
kołowrotku, robienie swetrów, cerowanie
skarpetek, uprawa roli, pędzenie krów i koni na pastwisko. Trud życia na wyspie ukazuje osoba córki Eli, która codziennie
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musiała przeprawiać się na brzeg, żeby
móc pójść do szkoły. Przyprawiało to matkę o dreszcze, bała się szczególnie wtedy,
gdy na jeziorze była duża fala. Jak wspomina pani Terlecka, zdarzało się, że dzieci
musiały spać na brzegu, bo powrót do domu po zajęciach był niemożliwy. Pani Jadwiga Terlecka, gdy uległa wypadkowi
poprzez staranowanie przez byka, co skutkowało poważnymi obrażeniami /.../, zamieszkiwała jeszcze wyspę przez dwa lata.
/.../ Według uzyskanych informacji pani
Terlecka wymeldowała się z wyspy 10
sierpnia 1997 roku.”
Aż trudno dziś uwierzyć, że zaledwie kilkanaście lat temu wyspa Bielawa miała stałych mieszkańców, których życie codzienne wyglądało zupełnie inaczej, niż życie
osób mieszkających na stałym lądzie. Ci ludzie mieszkali blisko nas, a jednocześnie jakże daleko od nas, jakby w innym świecie.
W świecie, który już odpłynął bezpowrotnie w przeszłość.

każdy tekst prześlemy Certyfikat Uczestnictwa w Akcji Jezioro Tajemnic, opatrzony
podpisem Starosty. Formularz do wysyłki
znajduje się tutaj: http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/

Lubie i Drawsko w 3D
Takie spojrzenie na akweny Pojezierza
Drawskiego daje pogląd na ich faktyczną
głębię i skomplikowaną strukturę dna.
Wizualizacje 3D obu olbrzymich jezior
otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Wydawnictwa EKO-MAP.

Zbigniew Januszaniec

Nieustannie zapraszamy Czytelników do
nadsyłania swoich wspomnień i refleksji. Za
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– Pliki są wygenerowane z naszych pomiarów batymetrycznych, prowadzonych
na jeziorach Drawsko i Lubie w latach
2014-2015, podczas których analizowaliśmy szczegółowo pasy dna w transektach o
łącznej długości ponad 1000 km – opowiada Sebastian Bezak. – Możliwe, że wizualizacje okażą się przydatne również podczas
prowadzonych przez Państwa badań dna,
choć moim zdaniem najlepiej w tym przypadku spisują się mapy 2D na echosondy,
pokazujące bieżące ukształtowanie dna
pod przemieszczającą się łodzią i w jej okolicy (zresztą sporo drawskich żeglarzy ma
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nasze mapy na echo, więc być może mieli
już Państwo okazję widzieć, jak działają).
Pan Sebastian poinformował także, że
Wydawnictwo wkrótce zamierza uruchomić duży turystyczny portal Pojezierza
Drawskiego i Szczecineckiego, zawierający
m. in. wizualizacje dna kilkudziesięciu jezior.
– Drawsko podzielimy prawdopodobnie
na zatoki, dzięki czemu widok będzie
znacznie bardziej szczegółowy – dodaje.
Wydawnictwo EKO-MAP powstało w
Świdwinie w 2000 roku. Firma zajmuje się
redakcją i publikacją map turystycznych, turystyczno-przyrodniczych, tematycznych
(mapy rozmieszczenia gatunków fauny i
flory, hydrologiczne itp.), planów miast oraz
przewodników turystycznych. W ofercie
wydawnictwa znajdują się mapy łączące w
sobie cechy szczegółowych opracowań
kartograficznych i informatorów krajoznawczych w językach: polskim, niemieckim i
angielskim. Każdorazowe wydanie nowego
tytułu poprzedzane jest wnikliwymi kwerendami terenowymi, a dokładność treści
topograficznej gwarantują licencjonowane
materiały źródłowe.
www.ekomap.pl

Kolejny ślad w lotniczej zagadce
Opowieści o lotniskach wokół Drawska
Pomorskiego ciąg dalszy. Po wyjaśnieniu
sprawy szybownictwa z lat przedwojennych przyszedł czas na okres wojenny. Zagadkowy fragment dawnej „Berlinki”
wyłania się po przeszukaniu map przy pomocy systemu Lidar. Mógł być pasem startowym wykorzystywanym militarnie.

– Bardzo prawdopodobne jest, że odcinek „Berlinki” pomiędzy Zarańskiem a Gajewkiem był wykorzystywany jako pas
startowy. Zresztą jedna z akcji dotyczyła jeziora Małe Dołgie i domniemanego samolotu, który startował właśnie z tamtego
miejsca – pisze do nas Marcin Roszak z Zarańska. I na dowód przesyła zdjęcie ukazujące zadziwiająco regularną prostokątną

Niemiecki ciężki myśliwiec Junkers Ju 88 zamaskowany w pobliżu DOL (Drogowego Odcinka Lotniskowego) wiosną 1945 r.
Źródło: joemonster.org
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powierzchnię, wyraźnie odróżniającą się
od reszty przygotowywanej trasy.
Rzeczywiście, jeden z epizodów Akcji
„Jezioro Tajemnic” skoncentrowany był na
tamtym jeziorze. Nurkowie pod kierunkiem
Dariusza de Lorm (Szkoła Nurkowania ANDAtek) chcieli sprawdzić opowieść jeńca
wojennego, który po wzięciu do niewoli w
1942 brał udział w budowie „Berlinki” i, jak
twierdził, był naocznym świadkiem startującego samolotu, który wpadł do jeziora. Samolot miał być przeciążony i tuż po
wystartowaniu wpaść do pobliskiego jeziora.
Wówczas nie udało się tego potwierdzić
– sprawdzono jedynie mały fragment jeziora. Odnalezienie śladów pasa startowego,
tzw. DOL (Drogowego Odcinka Lotniskowego) uprawdopodabnia jednak tę opowieść. Tym bardziej, że jest skierowany
wprost na jezioro i ewentualny samolot musiałby nad nim przelatywać.
Jezioro Małe Dołgie znajduje się w pobliżu drogi z Drawska Pomorskiego do Łobza. Po około piątym kilometrze przejeżdżamy obok jeziora, na wysokości wsi
Gajewko w sołectwie Zagozd. Nieopodal
leży też opuszczona osada Golina. Od stro-

ny Drawska Pomorskiego miała przebiegać
tamtędy autostrada Berlin – Królewiec, czyli tzw. „Berlinka”. Kilka z doniesień, o których już pisaliśmy, wskazuje także, że na
jego dnie może spoczywać również czołg.
Prosimy o wszelkie informacje w tej sprawie. Nadsyłajcie do nas także Wasze Lidarowe odkrycia: www.jeziorotajemnic.pl
O rozwiązaniu historycznej zagadki
związanej z szybownictwem pisaliśmy tutaj: http://jeziorotajemnic.pl/szybowce-nad-drawskiem-rozwiazanie-zagadki/

Lotniska w pobliżu Drawska
Pomorskiego
– kolejne ustalenia
Z czasów niemieckich na terenie powiatu
drawskiego pozostało lotnisko. Obiekt w
Ziemsku był wykorzystywany militarnie, i nadal bywa. Poznajmy garść informacji o nim.
W charakterystyce bazy logistycznej poligonu drawskiego lotnisko w Ziemsku –
najbardziej na zachód położonej miejscowości gminy Drawsko Pomorskie – jest
obiektem przeznaczonym dla wojsk aeromobilnych, posiadającym pas startowy długości 2300 metrów z możliwością
przyjmowania lekkich statków powietrz102

nych, głównie śmigłowców. Jest tam także
budynek koszarowy, parking nieutwardzony oraz teren do organizacji obozowiska.
Choć Wikipedia podaje informację, że
lotnisko jest nieczynne, od czasu do czasu
ćwiczą na nim żołnierze NATO. O tym, jak
było wcześniej, w czasie, gdy korzystało z
niego Luftwaffe, napisał do nas pasjonat lokalnej historii Marcin Roszak z Zarańska.
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– Ówczesna infrastruktura lotniska jest
dosyć dobrze opisana, brak jest natomiast
danych na temat obsady lotniska, maszyn i
jednostek – pisze pan Marcin. – W sieci niestety znajduję tylko strzępy informacji i składam w jedną całość. Wymaga to przede
wszystkim czasu. Wszelkie dane oparte są o
zasoby Air Force Historical Research Agency. Niestety część z nich jest niedostępna.
Co udało się ustalić?

Ziemsko - lotnisko

– Nie wiadomo dokładnie, kiedy zostało
utworzone lotnisko polowe w dawnym niemieckim Zamzow. Brak jest informacji na
ten temat. Na pewno na początku nie było
utwardzonych pasów startowych. Podłoże
było trawiaste, w kształcie prostokątnym o
wymiarach 960 x 550 metrów. Paliwo dostępne było prawdopodobne w ziemnych
zbiornikach. Skład amunicji znajdował się
250 metrów od północno- wschodniego na-

źródło- portal lotniska.dlapilota.pl
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Słupek kilometrowy, pozostalość po szlaku
wąskotorowym Ziemsko- Jankowo

rożnika lotniska. Co do infrastruktury, na
północnej granicy lotniska umiejscowione
były hangary: dwa średnie i jeden mały.
Najbardziej wysunięty na wschód wzorowany był na kształcie stodoły typu holenderskiego. Około dwóch kilometrów na
południe od strefy lądowań, wzdłuż specjalnie poszerzonej drogi prowadzącej do
miejscowości Oleszno, umiejscowione były trzy budynki typu warsztatowego, z których dwa miały wybrukowane podwórza.
Park sprzętu wraz z garażami znajdował się
dwa kilometry na południowy-wschód od
lądowiska. Były także dwa miejsca z barakami dla obsady lotniska (koszary lotniska).
Jedne znajdowały się w pobliżu północno-
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-wschodniego narożnika lotniska, drugie
naprzeciwko, w pobliżu południowo-wschodniego narożnika. Lotnisko posiadało połączenie kolejowe z Drawskiem
Pomorskim (prawdopodobnie chodzi o stację w Jankowie Pomorskim) w postaci dwukilometrowej linii wąskotorowej znajdującej się na zachód od lądowiska.

Jak dodaje pan Roszak, brak tam było
zorganizowanych obszarów rozśrodkowania (strefa rozśrodkowania statków powietrznych (ang. aircraftdispersalarea) –
obszar znajdujący się na terenie wojskowym, wyznaczony przede wszystkim do
rozśrodkowania stacjonujących tam statków powietrznych, przez co są one w

mniejszym stopniu narażone na zniszczenie w przypadku powietrznego ataku przeciwnika). Nie udało się jednak ustalić
nazwiska ówczesnego komendanta lotniska.
Źródła, z których korzystał pan Marcin
do ustalenia faktów: „Luftwaffe Airfields
1935-45 Poland”, autor Henry L. deZeng IV
oraz strona: Air Force Historical Research
Agency (http://www.afhra.af.mil) A5258
pp.946-47 dokumenty z 13 sierpnia 1944
chronologia: BA-MA; NARA; PRO/NA
Współrzędne obiektu: N53°28’40.0”
E15°43’51.7”

Sekrety na wyciągniecie ręki
W 1865 roku na strychu jednej z drawskich kamienic ktoś schował pod podłogą
strychu urzędowy dokument opatrzony pru-

Nasyp kolejowy między jeziorem Czaple i Ziemskiem
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Fragment dokumentu

ską pieczęcią. Być może w nagłych okolicznościach, bo nie był w żaden sposób zabezpieczony. Co takiego wydarzyło się w
historii miasta, że został tam ukryty? Ile po-

dobnych skrytek może znajdować się jeszcze w starych domach?
Listopad 2017 roku. Budynek mieszkalny przy Placu Gdańskim w Drawsku Po105

morskim. Trwa remont strychu, który będzie
zaadaptowany na mieszkanie. Podczas zrywania z podłogi starych desek właściciel,
Czesław Dziatkowski, odkrywa zwitek papierów. Wyglądają na dość stare, informu-
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Do rozszyfrowania pozostaje także data
z historii dawnego Dramburga – 1865 rok.
Wiemy, że powstał wówczas Volksbank. W
tym samym roku założono także Związek
Upiększania Dramburga. Jego przewodniczącym był Julius Noss, który oprócz tego
pełnił funkcję sekretarza powiatowego.
Spostrzeżenia prosimy przesyłać za pomocą formularza: http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/
je więc lokalnego miłośnika historii Wiesława Piotrowskiego, Ambasadora Akcji „Jezioro Tajemnic”.
Po oględzinach okazuje się, że na dokumencie spisanym bardzo starannym ręcznym pismem widnieje urzędowa pieczęć
Prus. I data: 1865 rok. Obok znalazła się

Znalazca dokumentów w miejscu ich odnalezienia

Wiesław Piotrowski ogląda znalezisko

jeszcze drukowana książeczka w języku
niemieckim (również publikujemy zdjęcia).
– To nie do wiary, że dokument przetrwał
ponad 150 lat – dziwi się Wiesław Piotrowski i zadaje pytanie: – Ile podobnych skrytek
może znajdować się jeszcze w starych domach?
Niestety, nie potrafimy odczytać dokumentu. Publikujemy go w całości (w tym
fragmencie, który się zachował), być może
Czytelnicy pomogą w odszyfrowaniu treści.
Musiał mieć jednak dużą wagę, jeżeli zdecydowano się na jego ukrycie.
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Najważniejsze wydarzenia
od początku trwania Akcji
– tym razem z niemieckimi
napisami!
W związku z napływającymi sygnałami
o zagranicznym zainteresowaniu naszą Akcją, postanowiliśmy opowiedzieć o niej
również po niemiecku.
W tej chwili dostępne są wersje angielska (z lektorem) oraz niemiecka (z napisami). Obie wersje można oglądać w dowolnym momencie. Wystarczy na stronie projektu http://jeziorotajemnic.pl/ kliknąć w
symbol którejś z flag, znajdujący się w prawym górnym rogu.
Polecamy!
https://youtu.be/xP315dPZelg
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