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Od Redakcji
Zgodnie z zapowiedziami luty przypomniał nam, co to znaczy prawdziwa zima. Zabrakło wprawdzie
śniegu, ale słupki rtęci kurczyły się niemiłosiernie w objęciach mroźnego wyżu, który zamieniał w lodowe
rzeźby wszystko, co tylko napotkał na swej drodze. Ponoć nawet na biegunie nie było w tym czasie aż
tak zimno... Oczywiście również jeziora pokryły się grubą, solidną warstwą lodu, ku uciesze łyżwiarzy,
wędkarzy podlodowych oraz nurków, którzy właśnie teraz mieli doskonałą okazję, by sprawdzić, co też
dzieje się pod grubą taflą.
Czy rzeczywiście wizura o tej porze roku jest aż tak oszałamiająca, że warto poświęcić trochę czasu
na wycięcie przerębla i do tego zmarznąć? Zdania są podzielone, a ponieważ akurat trwały ferie, wielu
zmarzluchów, rezygnując z magicznych zimowych wrażeń, czym prędzej spakowało szorty, okulary
przeciwsłoneczne oraz sprzęt nurkowy i czmychnęło w cieplejsze rejony świata, choćby do Egiptu, żeby
nie narażając się na wielkie wydatki złapać trochę słońca.
Ci, którzy całą zimę spędzili w kraju i z utęsknieniem wypatrują oznak wiosny, z pewnością zauważyli
jej pierwsze zwiastuny, w tym powrót żurawi. Ożywienie w świecie nurkowym można było zaobserwować
także na Targach Nurkowych Podwodna Przygoda, relację znajdziecie w numerze. Zabierzemy Was również
w podwodną podróż do Meksyku, sprawdzimy czy warto wybrać się do Bośni i Hercegowiny i na co może
liczyć nurek rekreacyjny w okolicach chorwackiej wyspy Vis. Zajrzymy też do Ekipy Jeziora Tajemnic, która
nieustanie poszukuje zatopionego U- Boota. Zapraszamy do lektury!
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Egipt zimową porą
W tym roku część ferii zimowych
spędziliśmy w Safadze. Po dłuższej
nieobecności w tym pięknym miejscu, postanowiliśmy sprawdzić, czy
pod wodą zaszły jakieś zmiany. W
czasie kiedy w Polsce temperatura
powoli spadała poniżej zera, my akurat pakowaliśmy do walizek letnie
ubrania i oczywiście sprzęt nurkowy.
Po małych perturbacjach na lotnisku dotarliśmy wreszcie do Safagi, gdzie powitał
nas umiarkowany wiatr i piękne słońce. Byliśmy trochę zmęczeni, więc od razu skierowaliśmy się do hotelu. Pierwszy dzień
upłynął nam leniwie na odpoczynku i wygrzewaniu się w ciepłych promieniach słońca. Niektórzy nawet zapomnieli się nieco i
rozkosze kąpieli słonecznych przypłacili
nadmiernymi wypiekami, co oczywiście
sprowokowało resztę towarzystwa do niewybrednych, acz sympatycznych żartów.
4
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Zapewne dobrze wiecie, że na kolegów zawsze można liczyć! Następnego dnia rozpoczęliśmy nurkowanie. Po pierwszych
wejściach do wody, podczas których zgodnie ze sztuką sprawdziliśmy balast, dopasowaliśmy sprzęt i w końcu każdy z nas
odnalazł swój komfort pod wodą, podzieliliśmy się na grupy i mogliśmy w pełni korzystać z uroków egipskiej rafy.
W Safadze nurkowaliśmy z łodzi. Mieliśmy do dyspozycji całą łódkę, więc mogliśmy zostawiać na niej swój sprzęt, nie
zawracając sobie głowy codziennym pakowaniem i rozpakowywaniem. Dzięki temu
nie trzeba było również pamiętać, żeby zabrać wszystkie potrzebne rzeczy z bazy. Do
tego mieliśmy możliwość suszenia sprzętu
rozwieszonego na wieszakach. To nam bardzo pasowało. Pełni szczęścia dopełniały
zimne i gorące napoje dostępne przez cały
czas. Doceniliśmy to zwłaszcza przez
pierwsze dwa dni, kiedy zimny wiatr nas
nie rozpieszczał. Tak naprawdę jak w Egipcie czuliśmy się dopiero w wodzie, bo po
wyjściu szybko chowaliśmy się w salonie
przed wiatrem. Na szczęście kucharz od razu podawał ciepły lunch, więc najedzeni i
ogrzani spokojnie odpoczywaliśmy po nur5
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kowaniach, a łódź sunęła do brzegu. Pogoda jednak postanowiła być dla nas łaskawa,
wiatr powędrował wiać gdzie indziej i kolejne dni rozpieszczały nas słońcem i cie-

płem. Nurkowania były prawdziwą przyjemnością, wręcz nie chciało się wychodzić
z wody. Odwiedzaliśmy rafy zatoki, ale
udaliśmy się również na podwodny rekone-
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sans na oddaloną dalej Panorama Reef,
gdzie spędziliśmy cały dzień. Podróż
wprawdzie była nieco dłuższa, ale warto
poznać tę zachwycającą rafę. Kolejnego
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dnia postanowiliśmy odwiedzić wrak promu Salem Express. Jednostka leży dość płytko, mogliśmy się więc wybrać całą grupą,
niezależnie od poziomu wyszkolenia, wykorzystując przy tym okazję do rozpoczę-

cia kursów wrakowych. Nie zrezygnowa- liśmy oczywiście z zaplanowanego nurkowania nocnego, w nagrodę spotkaliśmy
hiszpańską tancerkę, nie specjalnie się nami
przejmującego żółwia oraz duże kalmary,
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które wciągnęły naszych fotografów na całego.
Oczywiście jeździmy do Egiptu przede
wszystkim po to, żeby nurkować, ale ważny
jest również aspekt towarzyski. Ekipa dopi-
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sała na piątkę z plusem. Nie pierwszej młodości hotelowi wybaczamy drobne niedociągnięcia, bo gościł nas naprawdę dobrze,
zapewniając smaczne posiłki i wieczorne
rozrywki. Kto chciał i miał siły, mógł w peł-

ni korzystać z dobrodziejstw urokliwego
Egiptu.
Safaga jest nie tylko kurortem wakacyjnym. Ze względu na swoje położenie była
kiedyś miastem portowym, funkcjonował tu-
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taj mały port wojskowy. Obecnie znajdują
się tu liczne kopalnie fosforanów, gdyż ten
minerał jest eksportowany właśnie z Safagi.
Znana jest również z niezanieczyszczonej
atmosfery, czarnych wydm piasko- wych i
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źródeł mineralnych, z których specyficznych właściwości korzysta się w leczeniu
reumatoidalnego zapalenia stawów i łuszczycy. Oczywiście słynie również ze sportów wodnych, ale nie tylko z nurkowania.
Safaga jest szczególnie popularna wśród kitesurferów i windsurferów, była nawet go-

spodarzem Mistrzostw Świata Windsurfingowych Red Sea w 1993 roku. Jak więc widać,
różni się nieco od innych popularnych kurortów turystycznych Egiptu. Z tego powodu ostatniego dnia postanowiliśmy
zobaczyć, jak ludzie żyją tu na co dzień,
bez otoczki turystycznej. Wprawdzie tury-
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ści docierają wszędzie i sklepy z pamiątkami znajdują się również na ulicach „starej”
Safagi, jednak można tu również zobaczyć
zwykłe, codzienne życie. Odwiedzając
mieszkańców spotkaliśmy się z ciepłym
przyjęciem i dużą życzliwością. Chętnie z
nami gawędzili i żartowali, ciesząc się, że
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zawitaliśmy do nich chociaż na chwilkę.
Przy okazji kupiliśmy trochę przypraw, herbaty, kawę i inne drobiazgi. Mam nadzieję,
że będą nam przypominać te krótkie chwile
spędzone w Egipcie. Tydzień to naprawdę
za mało, żeby więcej zobaczyć, więcej
zwiedzić i jeszcze nurkować. Z niedosytem
opuszczamy gościnne progi Egiptu. Na
szczęście to nie jest bardzo daleka wypra-

wa, więc już w sierpniu planujemy kolejną
podróż, tym razem bliżej wody, na safari
nurkowe po rafach południowego Egiptu.
W podróżach wspaniałe jest to, że można je potem wspominać. Nic tak nie cieszy, jak wspominki w gronie znajomych,
którzy dzielili z nami te wspaniałe przeżycia. Właśnie dlatego 12 maja, po nurkowaniach, zapraszamy wszystkich chętnych na
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hydrozagadkowe ognisko, które tematycznie poświęcimy naszej wyprawie do Safagi.
Co dokładnie będzie się działo na ognisku,
to już Wasza inwencja, ja nigdy nad tym
nie panuję…
Zapraszam wszystkich serdecznie
Katarzyna Zawadzka
Hydrozagadka
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DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
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CENTRUM NURKOWE

CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a
40-570 Katowice

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

tUFDIOJD[OF
tJOTUSVLUPSTLJF

tQJFSXT[BQPNPD

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

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

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl
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Meksyk – Jukatan doznań
Lot za ocean, duża ekipa i nowi
ludzie, ale przede wszystkim wielkie
emocje przed nieznanym doświadczeniem nurkowym – takie myśli towarzyszyły wielu z nas podczas
przygotowań do podróży, która rozpoczęła się 9 lutego na lotnisku w
Warszawie.

starcza ekipę prosto do hotelu. Pokoje robią
bardzo pozytywne wrażenie, co uspokaja,
bo przecież wiele rozmyślałeś na ten temat.

Oczekiwanie na wyprawę w nieznane
dostarcza swojego rodzaju ekscytacji,
dreszczyku nieokreślonych emocji i nieodgadnionych myśli. W głowie kłębi się mnóstwo pytań, niejasności, na które nie znasz
odpowiedzi, jednak mimo wszystko szukasz ich, zadając pytania organizatorom.
Pierwszy etap przygody to długi lot, trwający aż dwanaście godzin, na szczęście bezpośredni. W tym momencie wiele pytań już
odpada, a towarzysze wyprawy sprawiają,
że czas podróży mija w sympatycznej atmosferze. Gdy samolot w końcu ląduje,
czekający na lotnisku transfer sprawnie do12

Mija kilka chwil adaptacji do miejsca i czasu, czas zatem na pierwszy wspólny posiłek, który na zawsze pozostanie w pamięci.
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Integracja okazała się idealnym pomysłem,
a ludzie, z którymi dzielisz wyjazd, spełnili twoje oczekiwania. Wciąż jednak pozostaje najważniejsze i ciągle dręczące
pytanie, które nie opuszcza cię nawet na

chwilę – jak będzie wyglądało moje pierwsze nurkowanie w cenotach? Nadszedł
pierwszy dzień nurkowy, spotkanie w lokalnej bazie wywołało jeszcze więcej pytań,
na które odpowiedź możesz znaleźć tylko

13

wtedy, gdy wreszcie zanurzysz się w jaskini. Nareszcie jesteś na miejscu, pierwszy
cenot i zachwyt – tym jak wygląda okolica,
jak bardzo jest przejrzysta woda i jak cudownie jest pod nią. Dopiero wtedy zdajesz
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sobie sprawę, że to była jedna z najlepszych decyzji, jakie podjąłeś w ostatnim
czasie.
Opisanie Meksyku w jednym artykule
jest niewykonalne, a opowiedzenie o

wszystkich doznaniach, jakie człowiek
przeżywa, będąc tam pierwszy raz, jest mało prawdopodobne. Dlaczego? Ponieważ
Meksyk ma miliony barw, które się zmieniają o każdej porze dnia i nocy, są inne w ró-
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żnych miejscach i mienią się odcieniami
każdego mieszkańca.
Nasz hotel znajdował się na słynnej piątej alei, czyli tam, gdzie jest najwięcej sklepów, restauracji i klubów. Tu ilość kolorów
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otoczenia i muzyki była powalająca, a bliskość najpiękniejszego ich połączenia, czyli piasku i morza była na wyciągnięcie ręki.
Sam hotel otaczały monumentalne palmy
kokosowe i wielobarwne kwiaty. Na głównej ulicy aż roiło się od przepychu ognistej
czerwieni i namiętnej purpury owianych
błękitną nadzieją i żółcią słońca. Restauracje przywoływały swoimi zapachami i różnorodnością oferowanych potraw. W
eterze unosiła się gorąca, meksykańska muzyka, która wyrywała serce z piersi a nogi
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do tańca. Jednym słowem niepowtarzalny
ogrom samych pozytywnych doznań.
Naszym celem nie było tylko poznawanie kultury tubylczej społeczności owianej
płaszczem barw i smaków, ale przede

wszystkim nurkowanie w cenotach. Mogłabym się rozpisać na temat każdego z nich z
osobna, jednak takie informacje przeczytacie na łamach każdego przewodnika, nawet
z dodatkiem mnóstwa historii. Nasza pod-
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róż w głąb cenotów była dla każdego z
osobna totalnie innym doświadczeniem. A
zaczęło się ono od pierwszej odprawy w
centrum nurkowym. Dowiedzieliśmy się, że
nurkowanie w cavernach jest bardzo od-
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mienne od tego, które znamy. Tu nurkujemy w rządku, czyli jeden za drugim, w grupie nie większej niż czterech nurków za
przewodnikiem. Bardzo ważnym aspektem
jest dobra pływalność, aby nie zniszczyć
tak cennych i pięknych dziedzictw natury.
Zawsze musimy mieć latarki, które są włą-

czone od samego początku. Pływamy bardzo wolno i komunikujemy się między sobą przy użyciu światła w sposób wcześniej
omówiony. I ostatnia zasada związana z zapasem powietrza, czyli zasada 1/3. Nie czekamy jak w nurkowaniu w przestrzeniach
otwartych do 100 BAR, tylko zaraz po zuży-
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ciu 1/3 dajemy znak i wtedy przewodnik
zaczyna wracać. Jest to podyktowane
przede wszystkim zachowaniem bezpieczeństwa.
Oczywiście zasady stosujemy zawsze,
jednak wchodzimy do cenotów, bo są piękne, tajemnicze i przyciągają swoją mistycz-
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nością. Niepowtarzalna gra świateł, wręcz
pojedyncze promienie słońca wpadającego
przez małe szczeliny. Monumentalne korzenie drzew i palm pijące wodę głęboko
ukrytą w ziemi oraz konary zwisające ze
skał. Te widoki sprawiają, że człowiek czuje się jakby był na planie filmu science fiction i nagle przed oczami pojawiają się

jedne z najpiękniejszych zjawisk przyrody,
czyli stalaktyty, stalagmity i stalagnaty. Ich
panteoniczność potrafi przytłumić cały widoczny krajobraz, przez co wydają się jeszcze bardziej majestatyczne.
Do większości cenotów trzeba dojechać
przedostając się dość głęboko w gęsty las,
zamieszkały przez wiele dzikich zwierząt,
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przeważnie przez iguany, które często odwiedzały nurków. Otaczający cenoty krajobraz jest jakby preludium do tego, co
znajduje się niżej. Formacje roślinności i
gleby mają swoje odzwierciedlenie w ścianach cenotów, które pod wpływem czasu
poruszają się w wielu różnych kierunkach.
Ma to wpływ na roślinność i ukształtowanie
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terenu, który w większości jest własnością
prywatną. Dlatego przy każdym cenocie
jest zaplecze przystosowane do potrzeb
nurkujących turystów. Cała infrastruktura
wokół jest bardzo przyjazna, można tam

skorzystać z toalet, sklepów z pamiątkami i
napojami, wszystko to funkcjonuje w zgodzie z otaczającą naturą.
Mieliśmy przyjemność być w siedmiu różnych cenotach i każdy z nich był piękniej-
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szy od następnego. Jedne były prawie
otwarte, pełne światła, ryb i roślinności. Inne otwierały rąbek tajemnicy w postaci małych okien na promienie słoneczne, a
jeszcze inne były dostępne tylko dla światła
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latarek. Przed każdym wejściem pod wodę
serce robiło kilka szybszych ruchów, a poziom adrenaliny wskakiwał o kilka szczebli
wyżej. Pierwsze zanurzenie głowy, szeroko
otwarte ze zdumienia oczy, reakcja źrenic

bezcenna i jeszcze szybsze uniesienie głowy, aby jak najprędzej podzielić się tym
niepowtarzalnym wrażeniem i widokiem.
Woda czysta jak łza, widoczność do ostatniego promienia latarki i poczucie, że jest
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się takim małym we wszechświecie powoduje chęć wejścia tam jeszcze i jeszcze raz.
Jukatan słynie z cenotów, jak i z zabytków Majów. W wolne popołudnia udało
nam się odwiedzić między innymi Tulum,
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Cobe i słynną ChiChen – Itza. Kolejna fala
doznań obejmujących duszę na wieki stanowi tylko o tym, że jest to kraj godny polecenia i koniecznie trzeba tu wrócić.
Dotykając murów mających swoją świet-

ność w X wieku naszej ery, można poczuć
na skórze przepływy elektrycznej energii.
Nic tak nie odzwierciedli widoku owych
pomników historii, jak doświadczenie tego,
co my.
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Mimo dość ścisłego grafiku, podczas pobytu w krainie Majów udało nam się spędzić kilka chwil na przepięknej plaży w
Playa del Carmen. Nie wielkość, ani wspaniały zapach morza był istotny, tylko jej do-
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tyk... Stawiając stopę na piasku miało się
uczucie dotyku mąki, jakby delikatna bryza
puchatych pierzy masowała stopy ciepłem i
miłością. Chęć położenia się na tej magicznej poduszce była silniejsza od konsekwencji czyszczenia się z miliona maleńkich
ziarenek piasku.

Był to jeden z niesamowitych w doznania wyjazdów, jakie organizowaliśmy i powiem szczerze, że nie mogę się doczekać
następnego razu.
Polecam Jukatan w Meksyku każdemu,
kto ceni dobrą kuchnię, barwne i muzycznie piękne okolice zalane przyjaznymi
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ludźmi oraz krystalicznie czystą wodę w
majestatycznych cenotach. Dziękuję
wszystkim uczestnikom wyjazdu za wspaniałe spędzony czas i świetną atmosferę.
Do zobaczenia na następnej wyprawie.
Ewa Drucis
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Nurkowanie na Vis
dla nurków rekreacyjnych
Znowu, po latach, wróciliśmy do
Chorwacji, chociaż tym razem nie
żeglarsko, tylko nurkowo. Nurkowanie
ma to do siebie, że nie pozostawia
zbyt wiele czasu na nic innego Niemniej jednak udało nam się zajrzeć
w kilka zakątków wyspy Vis, na której gościliśmy.
Wyspa Vis była bazą wojskową. Dopiero
w 1989 roku został zniesiony zakaz wjazdu na nią dla obcokrajowców. Od razu też
stała się atrakcją turystyczną. Nieco pobudzającą wyobraźnię, bo podobno można na
wyspie znaleźć jeszcze nieoznakowane miny (ostatni wybuch miał miejsce w 2005 roku!). Miejscowi zajmują się głównie
rybołówstwem i winobraniem, dynamicznie
24
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rozwija się także turystyka.
Mieszkaliśmy w miasteczku Vis – tutaj
przypływa prom ze Splitu, tutaj też mieściła się nasza baza nurkowa Nautica. Niby

nieduże miasteczko, ale rozciągnięte
wzdłuż zatoki na ponad trzy kilometry, było gdzie spacerować. Po drugiej stronie wyspy, też nad zatoką, umiejscowiła się

Vis, port

25

Komiža. Przejazd między miastami trwa jakieś 10 minut, ale prowadzi przez wysokie
góry pośrodku wyspy. We wzgórzach można znaleźć pozostałości wojskowych tune-
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li czy schronów. Odwiedziliśmy też jedną
z winnic, ale akurat trwało winobranie.
Vis jest pełna pięknych widoków, a także

naprawdę dobrze karmiących knajpek. I,
oczywiście, kotów. Bo co to za wyspa bez
kotów?

Vis – półwysep z cmentarzem
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Podziwiając okoliczne atrakcje, swoją
uwagę skupiliśmy jednak głównie na tym,
co kryją wody Adriatyku.
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Podwodne jaskinie i groty, fantazyjne formy skalne, szczeliny; ślimaki nagoskrzelne,
mureny, ośmiornice; wreszcie wraki statków, samolotów i amfory – tak wygląda

świat wokół chorwackiej wyspy Vis. Ulokowała się tam baza Nautica, którą wraz z
Centrum Nurkowym Nurkersi odwiedziliśmy pod koniec września.

Komiža – port
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Na Vis można dostać się promem Jadrolinji, odpływającym ze Splitu dwa razy
dziennie. Rejs trwa dwie i pół godziny, bilet dla osoby dorosłej kosztuje 45 kun. Vis
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jest małą wyspą, jej powierzchnia to raptem
niecałe 90 km2 (ponad pięć razy mniejsza
od Warszawy). Dlaczego warto ją odwiedzić będąc nurkiem rekreacyjnym?

Można odnieść wrażenie, że wyjazdy nurkowe na Vis przeznaczone są głównie dla
nurków technicznych, czyli, siłą rzeczy, bardziej zaawansowanych. Dostępne są opisy
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licznych wraków leżących na tyle głęboko,
że aby je bezpiecznie odwiedzić, trzeba
mieć specjalistyczne wyszkolenie oraz dostosowany do głębokich nurkowań sprzęt.
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Ale nie martwcie się! Wiele atrakcji dostępnych jest już dla początkujących nurków (poziom OWD lub równoważny),
choć znacznie większą satysfakcję z wyjazdu będą miały osoby przeszkolone do nur-

kowań do głębokości co najmniej 30 metrów (np. stopień AOWD). To dla nich w
przeważającej mierze napisaliśmy ten tekst.
Do kilku głębszych wraków będą mogły
zajrzeć osoby legitymujące się certyfikatem

Nurkowanie na wyspie Vis nie zawsze stoi na głowie

29

„deep diver” (to może być wymóg formalny), a i nieco większe doświadczenie nurkowe będzie wskazane, bo nurkowania
takie będą już zahaczać o limit obowiązkowej dekompresji. A więcej głębszych wra-
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ków… No cóż, ich zdjęcia i opisy z pewnością mogą stanowić motywację do dalszych szkoleń nurkowych.
Ale my – rekreacyjni – nie martwmy się.
Mamy do dyspozycji co najmniej dwa bar-

dzo ciekawe duże wraki i dużo podwodnego
życia: ślimaczki, rybki, mureny, skorpeny,
krewetki, małże, ośmiornice… Są też ciekawe formy skalne, groty, kaniony oraz ślady
historii antycznej. Dla każdego coś miłego.

Nasze miejsca nurkowe wokół wyspy VIS
Port Vis – pierwsze nurkowanie
Jak to na takich wyjazdach bywa, pierwsze nurkowanie jest rozruchowe. Sprawdzamy sprzęt i wyważenie. Dlatego jest to

Mapa miejsc nurkowych wokół wyspy Vis na ścianie w bazie Nautica. Nie da się ukryć, że jest atrakcyjna i pomaga nam orientować się w geografii.
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nurkowanie z brzegu, tuż przy bazie, praktycznie z plaży, niedaleko portu, a maksymalna głębokość to 12 metrów. Wizura taka
sobie, pod wodą spotkaliśmy ogromne pionowo stojące małże i… wielkie puste musz-

le po ślimakach oraz chyba pozostałości po
starym porcie – jakieś betonowe konstrukcje.
Wyspa Host – amfory
To nasze pierwsze nurkowanie z łodzi.
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Pod wodą spotkaliśmy rzymskie amfory, pochodzące z II wieku p.n.e. Robią wrażenie.
Głównie są potłuczone, ale jest kilka niezniszczonych. Poza nimi spotykamy ukwiały, rybki i rozgwiazdy.
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Podczas tego nurkowania osiągamy 30
metrów i od tej pory będzie to typowa maksymalna głębokość nurkowań naszej grupy.
Inna grupa realizowała oddzielny plan i ro-

biła nurkowania do 18 metrów. Oni też
mieli co oglądać.
Mali i Veliki Volić, Krava
Niedaleko siebie położone wysepki z la-
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tarniami: zieloną i czerwoną. Przy czerwonej latarni spotkaliśmy kolejne amfory, tym
razem podobno greckie. Przy zielonej latarni było mnóstwo pięknych gorgonii. Przy
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tych ściankach można spędzić mnóstwo
czasu, oglądając podwodne życie.
Wrak parowca Vassilios T
Vassilios T to grecki statek towarowy, wy-

budowany w 1920 roku. Zatonął w 1939
roku w trakcie podróży z Anglii do Wenecji
z ładunkiem węgla. Vassilios T wpadł na
skałę w pobliżu wyspy Vis prawdopodob-

Vassilios T

33

nie wskutek błędu nawigacyjnego. Statek
miał blisko 100 metrów długości, mamy
więc tu kawał wraku do oglądania. Leży na
boku, na głębokości od 21 do 55 metrów.
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Wrak parowca Teti
Parowiec Teti był mniejszy niż Vassilios
T, miał 72 metry długości. Wybudowano go

w 1883 roku, zatonął (prawdopodobnie
wskutek błędu nawigacyjnego) w 1930 roku. Przewoził kostkę brukową, której reszt-

Biorę ster i trzymam kurs na wiatr… a nie, to nie ta bajka
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ki można zobaczyć w jego ładowniach. Leży na głębokości 11-36 metrów, więc jest
dostępny dla początkujących nurków.
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Atrakcją wraku jest piękne, niezniszczone
koło sterowe, a także zamieszkujące wrak
ryby – głównie mureny i skorpeny. My tra-

filiśmy na Tetim na dość silny prąd i duże
zafalowanie.
Pokemon Cave

Doskonale zachowane koło sterowe stanowi nie lada atrakcję
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Jak sama nazwa wskazuje, zapraszamy
do jaskini. Wejście do niej jest usytuowane
na głębokości 20 metrów. W środku rumo-
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wisko głazów i życie jaskiniowe: skorpeny,
kraby. Ładne, łatwe nurkowanie.
Nova Pošta
Pięknie uformowane skały, zachęcające

do podwodnych spacerów. Mamy tu i korytarze, i siodło, i grotę, i tunel. Dużo atrakcji skalnych, do tego piękne łączki pełne
życia. Jedno z ciekawszych nurkowań.

36

Bombowiec B-24 „Tulsamerican”
Wrak samolotu z II wojny światowej z
ciekawą, choć dość smutno zakończoną historią. Ostatni z wyprodukowanych w za-
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kładach w Tulsa w USA „Liberatorów” nie
zostałby dokończony, gdyby nie wspólny
wysiłek finansowy i roboczy pracowników
fabryki i mieszkańców miasta – stąd miano
„Tulsamerican”.
Gdy w grudniu 1944 roku wracał ciężko
uszkodzony z misji bombowej nad Niemcy

(obecne terytorium Polski), nie zdołał awaryjnie wylądować na lotnisku na Vis i rozbił
się o powierzchnię morza już blisko wyspy.
Trzy osoby z załogi zginęły, natomiast pozostała siódemka zdołała się uratować. Samolot, przełamany na dwie części, spoczął
na głębokości 40 metrów.

Okolice Pokemon Cave
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Dzięki prowadzonym niedawno pracom
archeologicznym wrak został de facto „posprzątany”, odsłonięte zostały niektóre jego
części i elementy wyposażenia, np. amunicja. Bardzo charakterystyczne elementy –
dobrze zachowane śmigło i sterczące ku
niebu lewe podwozie – sprawiają, że ten
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wrak trudno pomylić z jakimkolwiek innym. „Tulsamerican” jest dostępny dla nurków rekreacyjnych ze specjalizacją głęboką

(tzw. „deep”), choć odpowiednio można się
nim nacieszyć dopiero podczas nurkowań
technicznych.

Groty, tunele, korytarze – tam jest pięknie!
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Planując nurkowanie na B-24 warto pamiętać, że może nas czekać dość długie
płynięcie przy dnie od liny opustowej do
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wraku, być może pod wyczuwalny prąd.
Podczas nurkowań bezdekompresyjnych
spędzimy na wraku raptem kilka minut. Pod
koniec czeka nas przystanek bezpieczeń-

stwa przy obwieszonej nurkami jak winogronami opustówce. A jeśli boi wraku z jakichś powodów nie będzie albo będzie
rzucona w złym miejscu, to grozi nam, że

B- 24 Liberator “Tulsamerican” jest bardzo fotogenicznym wrakiem
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samolotu nie ujrzymy wcale. Mimo to zdecydowanie warto wybrać się na B-24!
Wyspa Greben – kanion
Kanion opadający do 20 metrów. Moc
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żyjątek, dobra wizura, doskonałe miejsce
dla początkujących. Piękne gorgonie.
Na koniec nurkowania zaliczyliśmy jaskinię.
Pločica
Ładne skałki i dużo podwodnego życia.

Naszą uwagę jak zawsze zwraca ciekawska
murena.
Wyjazd nurkowy na Vis to gratka nie tylko dla nurków technicznych, ale i dla rekreacyjnych o różnych poziomach wyszkolenia. Dzięki podziałowi na co najmniej trzy

Część dziobowa B- 24 leży “na plecach” na 40 metrach. Do części ogonowej trzeba by płynąć dalej.
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grupy, każdy nurek z naszej ekipy mógł
znaleźć coś dla siebie.
Dlatego Vis możemy z czystym sumieniem polecić wszystkim nurkującym.
Beata Ciszewska psyche, Marcin Wilk

Nuras.info 2/2018
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Nurkowy Festiwal Mocy 2017
Lato w zimie
Jest taki okres w ciągu roku, że
zwykle oblegane nurkowiska pustoszeją, piankowcy chowają się w ciepłych kątach swoich domów, część
baz nurkowych zawiesza na drzwiach
kartki „zamknięte do następnego sezonu” i świat robi się nagle cichy,
szary.
Z czeluści swoich bezpiecznych domostw wychylają się jedynie nieliczni odważni. Posiadacze ciężkiego sprzętu –
ponurzy sucharowcy o srogich spojrzeniach
opanowują nieliczne funkcjonujące bazy
nurkowe i grasują po ulubionych nurkowiskach. Piankowcy w tym czasie co najwyżej
przesiadają się do swoich komputerów,
przeszukując oferty zagranicznych wyjazdów i odlatują na zimę do ciepłych krajów.
42
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Spora część nurków w tym okresie hibernuje zbierając siły na nowy sezon, poświęcając ten czas na regenerację sprzętu,
ewentualnie jego ulepszanie. Dni robią się
coraz krótsze, chłodniejsze i zdecydowanie

mniej przyjemne. Zanika zjawisko termokliny, woda zaczyna odstraszać swoją temperaturą nawet tych wytrwałych. Nadchodzi
zima, pierwsze śniegi, pierwsze lody. Podwodne życie ukrywa się w głębiach zbiorni-
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ków wodnych, zapada w stan letargu czekając na powrót ciepłych dni. Na słońce.
Wtedy, w epicentrum tej nieprzyjemnej aury, w środku zimowej nocy niebo rozświetla się oślepiającym blaskiem. Jeżeli gdzieś
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w pobliżu samotnego ośrodka wczasowego
„Nemo” w Kulce kręcą się jakieś zwierzęta, to na widok migoczących świateł uciekają w popłochu w głąb lasów otaczających
ośrodek szerokim horyzontem. Z budynków
wychodzą nurkowie obwieszeni włączonymi światłami, które obijając się i huśtając na
zaczepach upodabniają swoich właścicieli
do kosmicznych istot z fantastycznych opowieści. Trzy kołyszące się sylwetki maszerują powoli i niezdarnie w stronę wody.
Gadając, chichocząc dopinają płetwy, poprawiają maski. Omawiają plan nocnego
nurkowania, jeszcze odwracają się w stronę
lądu i uśmiechają do ostatnich zdjęć wykonanych przez towarzyszącego im fotografa.
Po chwili promienie latarek załamują się
pod wpływem zmiany gęstości przecinanej
materii i rozmigotane światła znikają pod
wodą. Milkną głosy, słychać jeszcze gulgotanie bąbli powietrza na powierzchni wody
i po nurkach pozostaje tylko niewyraźny
ślad na tafli. Jeszcze czerń toni rozjaśniają
chwilowe przebłyski nurkowych świateł
wydobywające się z głębin. Jeszcze moment i śladu po nurkach nie ma.
Trwa Nurkowy Festiwal Mocy. Jest
pierwszy weekend grudnia dwa tysiące sie44
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demnastego roku. W ten specjalny weekend
popularny wśród nurków ośrodek wypoczynkowy „Nemo” w Kulce staje się po kolei miejscem integracji nurkowej braci,
poligonem doświadczalnym, centrum testowym, salą konferencyjną i panelem dyskusyjnym. Na miejscu spotykają się
klubowicze kilku warszawskich centrów
nurkowych i nurkowie z innych regionów

Polski – głównie z Mazur. W to szczególne
miejsce, w ten szczególny okres przyciąga
ich kilka powodów. Po pierwsze jest możliwość przetestowania konkretnego sprzętu
nurkowego – ocieplaczy, skafandrów i systemów grzewczych Santi. Na miejscu jest
reprezentant Santi, Kuba Janowicz. Doradza, pomaga skonfigurować zestaw, wspiera wiedzą zainteresowanych. Po drugie –
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poszukiwacze mocnego oświetlenia i konkretnych zasobników akumulatorowych
mogą zagłębić się w całej palecie sprzętu,
głównie z oferty firmy Ammonite. Po trzecie – Piotr Piórewicz z Gdyńskiego Centrum
Techniki Nurkowej prezentuje i pozwala
sprawdzić w wodzie najnowsze skutery fir-

my Suex XJoy z serii VR. Po czwarte – można posłuchać kilku ciekawych prelekcji.
Michał Kosut opowiada o ratownictwie nurkowym, Kamil Jakuza Jaczyński przybliża
warszawskie nurkowiska i wydarzenia, Kuba Janowicz z Piotrem Piórewiczem odbywają bardzo ciekawą dyskusję moderowa-
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ną przez specjalistę w tej dziedzinie, Kamila Jakuzę Jaczyńskiego. Jeszcze skromny autor niniejszego artykułu opowiada o swojej
fantastycznej wyprawie do greckiej Kefalonii. To jeszcze nie koniec, ponieważ prelegenci i dyskutanci nigdzie nie znikają po
zakończeniu swoich obowiązków. Pozosta-
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ją z uczestnikami imprezy przez cały weekend i chętnie biorą udział w mniej oficjalnych dyskusjach. Można nawet umówić się
z nimi na nurka. A do tego wszystko, co jest
specjalnością Kulki: domowa atmosfera
przy działającym jak miód na duszę kominku, możliwość wskoczenia do bani, resetu-

jące zwoje mózgowe chwile oderwania od
cywilizacji, no i wspaniała gościnność gospodarzy jest jak zwykle warta wspomnienia. To czyni właśnie tę imprezę czymś nad
wyraz przyjemnym. Dzięki właśnie tym
składnikom Festiwal jest takim jedynym letnim weekendem pośród zimy, fantastyczną
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okazją do rozgrzania swojej nurkowej duszy i przeżycia udanego nurkowego wyjazdu, choć wcale nikt nie mówi, że
nurkowanie w trakcie tego weekendu jest
obowiązkowe.
Festiwal Mocy to ani typowe branżowe
targi, ani demo daysy czy konferencja. Jest
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to bardziej wydarzenie integrujące i aktywizujące nurków. Dlatego właśnie ostatnia
edycja przyniosła bardzo przyjemne efekty
w postaci niezwykle satysfakcjonującej frekwencji gości. Ambicją twórców, w tym także moją, jest sukcesywne powiększanie

imprezy, tak by przy kolejnej edycji móc
mierzyć się z takimi problemami jak kończące się miejsca noclegowe w okolicy. W
zeszłym roku nie tylko zapraszaliśmy pojedynczych, samodzielnych nurków, ale również konkretne kluby i szkoły z Warszawy.
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Przy okazji najbliższej edycji będziemy zapraszać kolejne centra, nie ograniczając się
jedynie do stolicy. Jednak niech to nikogo
nie przestraszy, wciąż zależy nam na utrzymaniu swobodnej, niezobowiązującej atmosfery bardziej kameralnego wydarzenia.
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To, nad czym teraz będziemy pracować, to
sukcesywne rozbudowanie części związanej z prezentacjami i wystąpieniami. Bardzo fajnie sprawdziła się formuła panelu
dyskusyjnego. Tematem pierwszej edycji
były systemy grzewcze i kwestia czy mają

one sens w nurkowaniu rekreacyjnym. To,
że wyszło tak ekstra, to duża zasługa Kamila Jaczyńskiego, który zawodowo prowadzi
takie imprezy. Formuła na pewno będzie
rozwijana. Kolejni ciekawi prelegenci z interesującymi opowieściami to już podstawa
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takich imprez. Do tego warto jeszcze dorzucić szerszą ofertę sprzętu do testowania.
Kluczem jednak ma być tutaj dostępność
autorów, przedstawicieli lub ludzi mogących wesprzeć testujących swoją wiedzą na
temat udostępnianego sprzętu. Testy nie
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mają być jedynie suchym sprawdzeniem –
weź na jednego nurka i zobacz jakie to fajne. W Kulce testujący nurek ma mieć możliwość poznania danej rzeczy od podszewki,
a najlepiej, by sam autor danego rozwiązania mógł o nim szerzej opowiedzieć.

Gości festiwalowych witaliśmy już w piątek, znakomita większość uczestników pojawiała się już w piątkowy wieczór.
Zjeżdżali się do północy, dołączali do toczonych już w kuluarach rozmów, relaksowali się przy kominku lub przy stole

50

bilardowym. Rozmowy trwały do północy,
a nawet ciutkę dłużej, jednak w końcu
wszyscy się poddali i udali się na spoczynek, by następnego dnia, zaraz po śniadaniu, móc ruszyć pod wodę. I właśnie w tym
momencie rozpoczynała się część testowa-
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nia sprzętu. Na zainteresowanych czekały
gotowe kompletne systemy grzewcze, pomagaliśmy w przeprowadzaniu przewodów, przy przekładaniu termokonektorów i
zaworów. Do tego lampy Ammonite,
zwłaszcza najnowszy Helios, cały czas

przechodziły z rąk do rąk podwodnych testerów. W wodzie też już czekał Piotr Piórewicz z CTN Gdynia ze swoimi skuterami.
Tak więc przedpołudnie szybko minęło, nastała pora obiadu. Oczywiście nie wszystkim spieszyło się na posiłek, spora część
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ludzi wykonywała kolejne nurkowania, ale
główna część testów tego dnia dobiegła
końca, a my przygotowywaliśmy już część
prelekcyjną, która ruszyła chwilę po obiedzie. Chętnych do wysłuchania różnych
opowieści nie brakowało, zwłaszcza że ten
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blok rozpoczął Michał Kosut, który na prowadzeniu wykładów zjadł zęby i podejrzewam, że byłby w stanie w sposób
zajmujący opowiadać nawet o właściwościach betonu. Po jego prelekcji, dotyczącej akcji ratowniczych w trakcie
nurkowania, na scenę wszedł Kamil Jakuza
Jaczyński z opowieścią o podwarszawskich
nurkowiskach i akcjach Grupy Eksplorującej Podwarszawskie Nurkowiska. Kamil też
jest zwierzęciem estradowym i sprawnie
prowadzi swoje prezentacje nie pozwalając
nudzić się publiczności. Po nim ja próbowałem podtrzymać energię słuchaczy opowiadając o moich nurkowaniach na
greckiej Kefalonii, zwłaszcza o niezwykłym
jeziorze z jaskinią Karavomilos i o sensacyjnej historii uratowania się jedynego marynarza z zatopionej u wybrzeży Kefalonii
łodzi podwodnej „Perseusz”. Po tym wykładzie mieliśmy przyjemność ogłosić listę
zwycięzców konkursu NFM, którzy otrzymali różne upominki – warto wspomnieć o
wspaniałych kalendarzach ze zdjęciami autorstwa Ireny Stangierskiej, którymi obdarowała nas autorka. W puli nagród znalazły
się także już legendarne, żółte okulary PADI, mask strapy neoprenowe od CTN Gdy52
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nia i inne drobne upominki od sponsorów
festiwalu.
Po krótkiej przerwie na scenę wkroczył
Kuba Janowicz z Santi i w kilku konkretnych zdaniach odkrył przed nami tajemnice systemów grzewczych, opowiedział o
ich ewolucji. Zwrócił uwagę na kilka szczegółów dotyczących doboru elementów i
prawidłowej konfiguracji. Był to wstęp do
ostatniego ważnego punktu oficjalnej części festiwalu – głos po Kubie przejął Kamil
Jakuza Jaczyński i wziął na spytki Kubę i
Piotra Piórewicza, którzy starali się odpowiedzieć na pytanie, czy systemy grzewcze
mają sens w nurkowaniu rekreacyjnym.
Dyskusja wyszła kapitalnie i aż żal było
kończyć tę część, jednak nadszedł czas kolacji a potem już tej mniej oficjalnej części
festiwalu – wieczoru integracyjnego. Kilku
uczestników nie planowało jednak przejścia od razu w tryb nocny, znaleźli się chętni na nocnego nurka. To właśnie oni
obwieszeni dużą ilością testowych latarek
backupowych zniknęli w trójkę pod wodą.
W niedzielę ci, którzy nie przesadzili z
posiedzeniem do wczesnych godzin porannych, mogli zaraz po śniadaniu udać się do
wody na kolejne sesje testowania sprzętu,
53
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jednak to już w zasadzie był koniec części
oficjalnej weekendu. Zaraz po obiedzie goście zaczęli się tłumnie rozjeżdżać do domów. Gdzieś właśnie w tym momencie
pozostałe niedobitki nocnych wojowników

wychynęły ze swoich pokoi i poczłapały
sprawdzić, czy zostało coś z obiadu. Dla
nas jednak to był już koniec imprezy i zaraz
po spakowaniu do auta pożegnaliśmy się z
pozostałymi na miejscu gośćmi, podzięko-

54

waliśmy gorąco gospodarzom i ruszyliśmy
w drogę powrotną.
Kto był, ten wie, że wydarzenie było warte wyrwania się z ciepła domowego ogniska i dostania się w prawie bezludne
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regiony lasów okalających jezioro Łęsk. Już
teraz można mieć pewność, że niezależnie
od tego jak mroźna będzie kolejna zima i
czy śnieg będzie łaskaw spaść, my, nurkowie, mamy kolejny powód, by w grudniu
nie chować się pod kocem i nie siedzieć
przed telewizorem czy monitorem. Mam
nadzieję, że już teraz sporo osób zapisuje

w swoich kajetach przypomnienie, by pojawić się na kolejnej edycji festiwalu. Mogę
już teraz w imieniu wszystkich autorów imprezy zapewnić, że Festiwal powróci w kolejnym wydaniu w tym roku. Rozmowy z
ewentualnymi gośćmi specjalnymi i dostawcami sprzętu już trwają. Bądźcie czujni i czekajcie na sygnały. A co najważniej-

sze, już czujcie się zaproszeni. Znowu będziemy rozświetlać noc, grzać się super
ocieplaczami i testować różne kosmiczne
technologie zaadaptowane do nurkowego
świata.
Kuba Cieślak
kuba@4divers.pl

fot. Michał Bazała
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Nurkowanie w Bośni i Hercegowinie
Park Narodowy Krevica – Izvor Cetine
Któregoś wieczoru, jeszcze chyba
wiosną 2017 roku, postanowiłem pojechać do Sanktuarium Matki Bożej
w Medjugorie. Z czasem jednak myśl
powędrowała nieco dalej… Przecież
jadąc aż do Bośni i Hercegowiny,
warto zawitać w miejsca niezwykle
rzadko odwiedzane przez polskich
nurków, np. Izvor Rjeki Cetine, o
którym już niegdyś pisałem.
W podróż wybrałem się zatem z kompletem sidemount, że tak powiem – na wszelki wypadek. Przecież nie darowałbym
sobie, gdybym trafił na piękne miejsce do
nurkowania i musiałbym podziwiać je z
brzegu. Będąc w Medjugorie i podróżując
samochodem, nie sposób nie zauważyć
rozmieszczonych wzdłuż ulic reklam zachwalających właśnie ten piękny zakątek
Bośni i Hercegowiny, znajdujący się raptem
56
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kilka kilometrów dalej. Reklama przedstawia niezwykle malowniczy pejzaż z kaskadami wodospadów, podpisany – Krevica.
Nie mogłem się powstrzymać, musiałem
tam zajechać – a nuż będzie inaczej niż w

Plitwickich Jeziorach i jednak uda się gdzieś
tam zanurkować?
Z centrum Medjugorie dojechałem na
miejsce w około 20 minut. Zaparkowałem
na olbrzymim placu, pomiędzy niezbyt du-
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żą ilością aut i autobusów. Widać było, że
już po sezonie, w dodatku akurat pogoda
nie rozpieszczała słońcem. Podchodząc do
budki kasjera, aby kupić bilety, pomyślałem
sobie, że skoro można się tu kąpać, co
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wcześniej widziałem na zdjęciach, to może
i zanurkować się uda… Pytam zatem pana
w kasie, czy można tu nurkować. Jakże byłem zdziwiony, gdy ów pan w wielką ochotą zaangażował się w mój pomysł. Podniósł
szlaban i wsiadł w swój samochód, aby po-

kazać mi, gdzie najlepiej wejść do wody i
gdzie można zobaczyć coś ciekawego. Zaprawdę nie spodziewałem się aż takiej gościnności i przyjaznego powitania. Od kasy,
gdzie stoi szlaban, do wody jest jakieś 300
metrów, więc noszenie sprzętu nurkowego z
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parkingu, a szczególnie z powrotem, byłoby
faktycznie bardzo męczące, zwłaszcza że
było dość stromo. Niezwykle sympatyczny
pan pozwolił mi jednak wjechać autem. Było to bardzo uprzejme. Po zjechaniu na dół,
w czasie szybkiego rekonesansu, zrobiłem
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kilka zdjęć fenomenalnego widoku. Ułożyłem szybki plan – gdzie wejść i wyjść z wody – i do dzieła! Musiałem pamiętać, że
jeszcze tego samego dnia czeka mnie powrót do Polski, a to przecież kawał drogi.

Nurkowanie w Bośni i Hercegowinie –
Izvor Cetine
Park Narodowy Krevica to, jak chwalą się
Bośniacy, najpiękniejsza lokalizacja na rzece Trebiżat, znajdująca się około trzy kilo-
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metry w dół od Vitaljiny w Studenci w pobliżu Ljubuški. Wodospad ten jest pod
ochroną państwa, jako naturalna rzadkość.
Woda spada tu z wysokości od 26 do 28
metrów. Kiedyś przy wodospadach były
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młyny, dziś zaprasza bar i ścieżki dydaktyczne dla coraz liczniejszych turystów.
Wszedłem do wody przy jedynym z barów. Woda spadająca z kilkunastu wodo-

spadów tworzy coś w rodzaju rozlewiska i
dalej wypływa korytem rzeki w dół, gdzie
za jakiś czas powstają kolejne kaskady. Popłynąłem pod wodospad, mijając niezliczo-
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ne ilości ryb, zdaje się, że były to klenie.
Pod wodą spotkałem też tutejsze węże, niestety nie znam tego gatunku. Przez chwilę
obserwowałem jak ryby walczą z prądem i
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czekają, kiedy razem z kaskadą wody spadnie coś do jedzenia. W najgłębszym miejscu jest może pięć do sześciu metrów, a w
samym środku tego zalewu pływa niezliczona ilość ryb. Są bardzo ciekawe światła

latarki, ale też mocno płoszyło je powietrze
wydychane z automatu oddechowego.
Wspinałem się więc na wyżyny bezdechu,
aby zrobić jakieś fajne ujęcie kamerą czy
zdjęcie podwodne. Około dwudziestu mi-
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nut spędziłem w rozlewisku, po czym postanowiłem spłynąć kawałek w dół rzeki.
Ależ tam było pięknie… Dno zostało
ukształtowane przez bystrą wodę, widać
podczas wiosennych roztopów w górach
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woda gna tu z niebywałą siłą. Teraz dla odmiany leniwie płynęła gdzieś tam w dół. Na
dnie uwagę zwracały piękne kolonie rdestnic, zwalone pnie i ryby pływające pod korzeniami drzew wrastających w rzekę. W
najgłębszym miejscu było dziewięć me-

trów. To właśnie tu znalazły sobie miejsce
olbrzymie drapieżniki znane też w naszych
wodach – szczupaki. Po kolejnych dwudziestu pięciu minutach nurkowania w rzece dotarłem do wąskiego przewężenia, nad
którym jest kładka. Tam wyszedłem z wo-

63

dy. Wokół rozciągał się piękny widok dzikiej rzeki z zakolami i kaskadami. Roślinność bardziej przypominała dżunglę niż
lasy bałkańskie. Oj, zdecydowanie muszę
tu wrócić. Woda miała około 10 metrów
przejrzystości, w suchym skafandrze nie
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zwróciłem nawet uwagi na temperaturę, ale
myślę, że miała koło 18 stopni. Jak na połowę września to całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę, że jest to woda spływająca
z górskiej rzeki.
Widziałem jeszcze śmiałków, którzy
wchodzili do wody i przedostawali się na
drugi brzeg zalewu tam, gdzie są właśnie
kaskady wodospadów. Wracając do Polski,
jeszcze przed granicą bośniacko-chorwac-

ką, znowu zupełnie przypadkowo odnalazłem piękne miejsce, w którym bardzo
chętnie bym zanurkował. Dwie czyste rzeki spotykają się w jednym punkcie tworząc
małe jeziorko.
Niestety nie miałem już powietrza w butli. Jednak pomysł, który zrodził się na wiosnę obrodził w niesamowitą przygodę,
którą będę powtarzał jeszcze nie jeden raz.
Wiele jest jeszcze takich miejsc – zarówno
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w Chorwacji, Bośni, Czarnogórze czy Albanii – jak jezioro Ohrid, które też przypadkiem odkryłem w Macedonii czy wywierzysko Blue Eye w Albanii. Tak więc kolejnym
razem również nie omieszkam podzielić się
wrażeniami z miejsc, które właśnie odkryłem.
Rudi Stankiewicz
fot.: autor
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Czy nie myślałeś
o wypromowaniu się
na łamach gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się na
fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie
nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do nas. Twój artykuł
może być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za to oferujemy Ci
jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod adresem
http://nuras.info/.
Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak:
wydawnictwo@nuras.info
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Odkrywamy podwodne tajemnice
w województwie zachodniopomorskim cz. 2
Z pewnością większość Czytelników
doskonale pamięta kultowy serial pt:
„Czterej pancerni i pies”. W dzisiejszym artykule zaproponuję sprawdzenie doniesień dotyczących czołgów
zatopionych w zbiornikach województwa zachodniopomorskiego. Nie jest
ich wiele, ale z pewnością są godne
uwagi.
Jeśli więc będziecie gdzieś w pobliżu lub
mieszkacie w okolicach tych akwenów, to
może warto je sprawdzić, zwłaszcza że z
tymi właśnie miejscami jest powiązanych
sporo faktów historycznych. Zanim jednak
przyjrzymy się Szczecinowi i okolicy, warto wspomnieć o znanym większości nurków czołgu z Jeziora Rakowego w
Sulęcinie, w województwie lubuskim. Jest
tam zatopiony bohater pierwszego planu topowego serialu „Czterej pancerni i pies” –
66
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czołg T-34/85, czyli Rudy 102. Był to pierwszy wóz bojowy produkowany w Polsce na
skalę masową. Wracając do Jeziora Rakowego, w którym ów obiekt się znajduje –
jest to zbiornik piaszczysty, praktycznie pozbawiony roślinności. Do czołgu nie sposób nie trafić, znajduje się bowiem na

głębokości 4,5 m. Ma wyciętą komorę silnika, dzięki czemu można nie tylko swobodnie zajrzeć do środka, ale również do
niego wpłynąć. To informacja dla osób, które nie chcą poszukiwać, ale mają ochotę
obejrzeć takie zatopione atrakcje. Wróćmy
jednak do obiektów znajdujących się na te-

Źródło: Forum Techniki Nurkowania
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renie województwa zachodniopomorskiego…
Podczas kręcenia programu „Zanurzenie” dostawałam od widzów wiele ciekawych informacji, między innymi na temat
czołgów zatopionych w Zachodniopomorskiem. Niestety większości tych doniesień
nie miałam możliwości sprawdzić, więc pozostawiam to łakomym przygód poszukiwaczom.
Pierwszym ciekawym miejscem są okolice Gryfina, a dokładnie jezioro Trzemeszno leżące między miejscowościami
Śremsko i Ciosna. Według okolicznych
mieszkańców na dnie zbiornika pozostawiono czołg typu Sherman oraz działo. Być
może będziecie świadkami odkrycia tych
obiektów. Historia Gryfina w roku 1945 była bardzo burzliwa. Rosyjskie czołgi pojawiały się na południe od Gryfina już 5
lutego. Do bitwy doszło w rejonie Żórawek,
Pniewa i Nowego Czarnowa. Być może
uszkodzony czołg został zepchnięty do jeziora, a może załamał się pod nim lód i
wpadł do wody... Tego na tę chwilę niestety się nie dowiemy.
Nieopodal Gryfina znajduje się miejscowość Marwice, wśród jej mieszkańców
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również krążą legendy o zatopionym czołgu. Niestety nie wiadomo, o który z dwóch
pobliskich zbiorników chodzi, więc warto
zajrzeć do obu. W historii miejscowości
próżno jednak szukać jakichkolwiek wskazówek.
Wyjeżdżając z Gryfina w stronę Szczecina, warto bliżej przyjrzeć się rzece o na-

zwie Płonia. Według poszukiwaczy znajdują się w niej części roztrzaskanych francuskich czołgów. Możliwe, że to prawda.
Wspólni znajomi wspominali, że pewien
starszy człowiek chodząc z wykrywaczem
odnalazł fragmenty tych czołgów. Na mapie zaznaczyłam dokładnie, o które miejsce
chodzi. To dość obszerny teren do poszuŹródło: Forum Techniki Nurkowania

Źródło: Forum Techniki Nurkowania

kiwań, ale w miarę prosty, bo wystarczy
kierować się cały czas pod górę rzeki.
Temat czołgów w moich poszukiwaniach był bardzo okrojony, nie będę tutaj
przytaczać miejsc, które są z pewnością tylko legendami. Chciałabym natomiast wspo-

Płonia
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Źródło: Forum Techniki Nurkowania

mnieć, że od jakiegoś czasu w naszym regionie ruszyły pełną parą poszukiwania artefaktów, co bardzo mnie cieszy. W
ubiegłym roku Ekipa Jeziora Tajemnic odnalazła wrak samolotu typu Mig-15 na dnie
zbiornika Miedwie przy Stargardzie Szczecińskim. Jest to bardzo pozytywna wiadomość. Widać, że grono całkiem
sympatycznych osób interesuje się historią i
robi to w bardzo fajny, profesjonalny sposób. Oby tak dalej!
Za miesiąc postaram się przybliżyć kolejne fascynujące miejsce – podziemia szczecińskie , ale te bliższe nam nurkom, bo
zalane. Do zobaczenia pod wodą!
Natalia Kasowska
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Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Zdarzenie
Cztery osoby nurkowały na wraku, na bardzo dużej głębokości (jak dla nurkowań powietrznych) – 50 metrów. Nurkujący byli doświadczeni i mieli zaawansowany sprzęt. Przed akcją oczywiście odbyła się odprawa, uczestniczył w niej
również kapitan transportującej nurków łodzi. Wcześniej prowadzący grupę instruktor zarezerwował tę łódź i znajomego szypra, ale w ostatniej chwili okazało się, że łódź co prawda jest, tylko szyper tego dnia zachorował.
Zastępował go inny, który nie pracował dotąd z nurkami, pływał głównie z
wędkarzami, ale miał bardzo duże doświadczenie w zawodzie.
Woda była zimna – miała kilka stopni.
Schodzili pionowo przy linie. Na głębokości 30 metrów, po pięciu minutach nurkowania, uległ zalodzeniu jeden z automatów
– zaczął wyrzucać powietrze (miał „stały
wydatek”). Nurek zakręcił zawór zalodzonego automatu (miał sprzęt, który umożliwia zastosowanie takiej procedury – zestaw
dwubutlowy „twin set” z manifoldem izolacyjnym).

Był tam bardzo silny prąd, znacznie silniejszy niż na powierzchni, gdy rozpoczynali nurkowanie. Podczas manipulacji przy
zaworach nurek odpłynął od liny, bo nie
zdołał jednocześnie kręcić zaworem i trzymać liny, walcząc z prądem.
Prowadzący grupę pognał za nim, obaj
pozostali partnerzy również, nie chcąc rozdzielać zespołu. Nagle okazało się, że już
cała grupa dryfuje w silnym prądzie, na głę70
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bokości 30 metrów, bez widoczności dna.
Prowadzący podjął decyzję o wynurzeniu. Wynurzali się w toni, blisko siebie.
Przez cały czas mieli wrażenie, że prąd staje się coraz silniejszy. Dekompresję (nieobowiązkową, bo nurkowanie było tylko na
trzydzieści metrów i dość krótkie) wykonali w toni, przy bojach dekompresyjnych.
Po wynurzeniu stwierdzili, że ich łódź

widać na horyzoncie. Wystrzelili rakietę,
ale na łodzi nikt jej nie zauważył. Później
się okazało, że kapitan był wtedy pod pokładem i nie obserwował powierzchni – nastawił sobie budzik, bo umówił się z
nurkami, że wrócą za 50 minut!
Dopiero po następnych dwóch godzinach, gdy nurkowie jednak nie wrócili, szyper wszczął alarm. W tym czasie prze-

71

marznięci nurkowie dryfowali z prądem. Instruktor cały czas podtrzymywał ich na duchu i nie dopuszczał do załamania.
Zabronił zdejmowania masek, nakazał oddychanie przez fajki, aby uniknąć zalewania ust słoną wodą. Powietrze z aparatów
miało być oszczędzane, nurkowie mieli bowiem pneumatyczne sygnały dźwiękowe,
zasilane sprężonym powietrzem z butli, które miały być użyte, gdyby przepływała obok
jakaś łódź.
Powiązali się linami od bojek dekompresyjnych, żeby się nie pogubić. Rozsypali
barwiący wodę proszek, który mieli ze sobą. Przez pewien czas nic to nie dało. Widzieli dwie łodzie przepływające w dużej
odległości, używali wtedy sygnałów akustycznych i strzelali rakiety, lecz nikt ich nie
zauważył.
Wreszcie, po pięciu godzinach od zanurzenia, przypadkowa łódź rybacka zauważyła nurków i, krańcowo wyczerpanych,
wzięła na pokład. Wszyscy żyją.
Komentarz
Oczywiście zmiana planu w ostatniej
chwili, o czym już wielokrotnie mówiliśmy,
generuje zagrożenie niejako „z definicji”.
W podanym przypadku zmiana szypra na
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innego, który dotąd nie miał kontaktu z nurkami mogła kosztować życie.
Dlaczego uważam, że wszystkie nurkowania, nawet turystyczne, powinny być
prowadzone przez zawodowych instruktorów? Otóż na pozór nie ma takiej konieczności. Jednak okazuje się, że często mamy
tendencję do uważania, że to, co dla nas
jest jasne i oczywiste, będzie również jasne
i oczywiste dla innych. W podanym przypadku instruktor chyba jednak nie był zawodowym dydaktykiem, skoro również
przyjął takie założenie i nie upewnił się, że
szyper na pewno rozumie, na czym polega
asekuracja powierzchniowa grupy nurków.
Tymczasem zawodowy dydaktyk tym się
właśnie różni od tzw. normalnego człowieka, że nigdy nie zakłada, że ktoś coś wie,
dopóki mu o tym (pięć razy) nie powie. Jest
to jedna z przyczyn, dla których tak trudno
wytrzymać z zawodowymi dydaktykami,
robią bowiem często wrażenie, jakby traktowali wszystkich wokół jak półgłówków.
Faktem jest jednak, że w podanym przykładzie szyper (zwany szumnie kapitanem),
choć był na odprawie, ewidentnie nie zrozumiał, że ma prowadzić ciągłą obserwację
akwenu. Chyba po prostu nie powiedziano

mu o tym, że możliwe są sytuacje awaryjne,
że może trzeba będzie wynurzyć się wcześniej lub w innym miejscu, że ma być czujny, a nie nastawiać sobie budzik na
umówioną godzinę. Przyjęto po prostu, że
on to wszystko wie. Zawodowy instruktor
nie przyjąłby takiego założenia.
Innym błędem jest zakręcanie zaworów
pod wodą, gdy wystąpi zalodzenie automa-
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tu – mówiliśmy o tym wiele razy. Zgadzam
się, że w podanym zdarzeniu konfiguracja
sprzętu (zestaw dwubutlowy z manifoldem
izolacyjnym) pozwalała na zastosowanie tej
techniki, pojawia się jednak pytanie, po co?
Zgoda – nurkowie planowali nurkowanie
dekompresyjne, przystanki przy wynurzeniu byłyby konieczne, zestawy dwubutlowe
i nietrwonienie gazu były więc uzasadnio-

Nuras.info 2/2018
ne. Ale przecież to konkretne nurkowanie
okazało się jednak bezdekompresyjne (30
metrów, 5 minut). Prowadzący powinien
natychmiast podjąć decyzję o przerwaniu
nurkowania i awaryjnym wynurzeniu. Należało, zgodnie z regułami sztuki, prowadzić awaryjne wynurzenie przy linie,
wprost do powierzchni, z ominięciem przystanku, który był przecież w tej sytuacji nieobowiązkowy. W związku z tym również

zamykanie zaworu butli było niekonieczne.
To właśnie te manipulacje przy zaworze
spowodowały, że nurek został zniesiony
prądem od liny i w ten sposób została uruchomiona „lawina zdarzeń”, o której również już obszernie mówiliśmy, przy okazji
poprzednich wypadków.
Oczywiście przy awaryjnym wynurzeniu
wszyscy powinni chwycić linę opustową,
zwłaszcza jeśli był tam prąd. Zresztą nawet
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gdyby prądu nie było, również bezpośredni
kontakt z liną (po prostu trzymanie liny), jest
podczas awaryjnego wynurzenia standardową procedurą. Gdyby została zastosowana
w opisanym zdarzeniu – nie istniałby problem. Skoro już koniecznie (choć moim
zdaniem niepotrzebnie) zdecydowano się
na zamknięcie zaworu butli, zaś nurek nie
był w stanie manipulując zaworami trzymać jednocześnie liny, to powinien być
podczas tych manipulacji trzymany przez
kolegę, żeby nie odpłynął od liny. Gdyby tę
czynność wykonano, również nie wystąpiłby problem. Kwestia braku profesjonalizmu
instruktora pojawia się więc drugi raz.
Zachowanie grupy na powierzchni oceniam jako bardzo dobre. Zakaz zdejmowania masek jest bardzo słuszny, zdarza się
bowiem, że unoszącym się na powierzchni
nieprzytomnym nurkom lub rozbitkom mewy wydziobują oczy. Od początku szkolenia należy wpajać nurkom nawyk
zdejmowania maski dopiero po powrocie
do łodzi lub wpław do brzegu, a nie natychmiast po wynurzeniu. Bardzo słuszne było
również polecenie powiązania się linami,
aby się nie pogubić – grupę znacznie łatwiej zauważyć na powierzchni niż poje-
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dynczego rozbitka. Dobre przygotowanie
sprzętowe (rakiety, proszek barwiący wodę,
pneumatyczne sygnalizatory akustyczne)
znacznie zwiększają szansę odnalezienia
nurka na powierz- chni i oczywiście dobrze, że je zastosowano. Zastanawia fakt,
że grupa tak dobrze przygotowana (przynajmniej od strony sprzętowej) zdołała popełnić tak wiele fundamentalnych błędów i
została ocalona właściwie głównie dzięki
zwykłemu szczęściu. Czytając ten opis nie
mogłem oprzeć się wrażeniu, że wszyscy
nurkowie (włącznie z instruktorem) uczyli
się nurkowania z książki lub Internetu, a nie
w trakcie twardej, latami trwającej roboty
pod okiem mistrza, tak jak to powinno być.
Jest to ogromny problem, coraz częściej
bowiem zauważam nurków, którym kompletnie zagubiły się kryteria oceny – co jest
w nurkowaniu ważniejsze, a co mniej ważne.
Kwestie sprzętowe, choć są oczywiście
bardzo istotne, to jednak w stosunku do wyszkolenia i świadomości nurkowej mają
zdecydowanie drugoplanowy charakter.
„Kosmiczna” konfiguracja sprzętu i nawet
najobszerniejszy zestaw środków technicznych staną się po prostu kupą śmieci, jeśli

nurkowie nie będą zdawali sobie sprawy z
tego, co robią. Środki te nie zastąpią również zwykłego zdrowego rozsądku.
Nakręcane przez sprzedawców sprzętu
„gadżeciarstwo” i robienie z nurkowań
sprzętowej rewii mody jest krokiem donikąd. Nie ma w nim jeszcze nic złego, jednak łatwo może się zdarzyć, że zafascynowany takim „gadżeciarstwem” młody nurek zacznie przedkładać kwestie sprzętowe
ponad troskę o asekurację partnera czy wyszkolenie. W pracy często obserwuję takie
przypadki. Bardzo istotne i niestety również
bardzo trudne jest zachowanie właściwych
proporcji. W nurkowaniu bowiem, podobnie jak we wszystkim innym, są sprawy ważniejsze i mniej ważne. W powyższym
zdarzeniu ważniejsze było najzwyklejsze
trzymanie się liny opustowej podczas wynurzenia, zaś mniej ważne – wyposażanie
się w gwizdki, rakiety i inne akcesoria.
Tomasz Strugalski
fot.: Miłosz Dąbrowski

Powyższy tekst zawiera fragmenty bestsellerowej
książki Tomasza Strugalskiego „Wszyscy muszą wrócić –
filozofia nurkowania”. Tę i pozostałe książki tego autora
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można kupić tu: http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
Autor jest instruktorem nurkowania, a także adwokatem, doktorem nauk prawnych, prowadzi własną Kancelarię Adwokacką www.adwokat.strugalski.pl Jest zwolennikiem surowej, wysokiej odpowiedzialności organizatorów sportu czy rekreacji za bezpieczeństwo uczestników. W czasach gdy prowadził bazy nurkowe, w
prowadzonych przez niego bazach w Polsce i za granicą, przez blisko 20 lat nigdy nie zdarzył się wypadek.
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Szkielet grindwala krótkopłetwego
w Szczecinie
(Globicephala macrorhynchus) z łaciny to grindwal krótkopłetwy zaliczany do rodziny delfinowatych. Jego
skóra jest koloru czarnego bądź
ciemnoszarego. W chwili narodzin
mierzy 1,4 - 1,9 metra, a dorosłe
okazy osiągają od 3,5 do 6,5 metrów.
Ważą od 1 do nawet 4 ton.
Gatunek ten żyje w stadach liczących od
10 do 30 okazów złożonych przede wszystkim z matek i dzieci, które rodzą się najczęściej pomiędzy kwietniem a lipcem. Ich
pożywienie stanowią między innymi
ośmiornice, kałamarnice i ryby. Podziwianie tych i innych waleni jest niezwykle popularne na Teneryfie, gdzie unormowania
prawne bardzo restrykcyjnie regulują tę
działalność, aby ochronić habitat i sposób
życia kolonii. Szkielet grindwala krótkopłe-

Harpuny i narzędzia wielorybnicze
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twego można zobaczyć również na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie, przy ul.
Kazimierza Królewicza 4. Jakim sposobem
znalazł się akurat tam, skoro ten gatunek,
jak i wiele innych waleni nie żyje w Bałty-

ku? W dawnych czasach polscy rybacy dalekomorscy przy połowach, np. w wodach
atlantyckich, znajdowali w sieciach tzw.
przyłów nierybny – często niestety kłopotliwy. Znajdowały się tam skorupiaki, mięczaki, czasami martwe delfiny, grindwale, orki
i inne walenie. Zazwyczaj wyrzucano je z

Skrzynia na rzeczy badaczy na Stacji PAN

powrotem za burtę, zdarzały się jednak sytuacje, gdy rybacy przekazywali kości wielorybów jako prezent dla uczelni w
Świnoujściu, Szczecinie lub Gdyni i do instytutów rybackich. Tak się stało właśnie ze
szkieletem grindwala krótkopłetwego. Dzięki temu uczelnia wzbogaciła się o wspaniały eksponat. Kilka innych ciekawych
pozycji, które również można zobaczyć na

Żebro i krąg humbaka długopłetwca
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uczelni to żebra, kręgi, kości, żuchwy wielorybów. Są również harpuny i narzędzia
wielorybnicze, które zostały przywiezione
przez naukowców przebywających na Stacji Naukowej PAN na Wyspie Króla Jerzego. Warto również dodać, że zarówno w
przeszłości, jak również ostatnio zdarzają
się rzadkie przypadki zbłądzenia i wejścia
na Bałtyk dużych wielorybów, najczęściej

Żebro i krąg humbaka długopłetwca

Szkielet Grindwala krótkopłetwego
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niestety kończące się ich śmiercią i wyrzuceniem na brzeg. Jednym z takich głośnych
przypadków była sytuacja na plaży w Stegnie na Mierzei Wiślanej, gdy na brzeg wyrzucony został martwy waleń. Miał długość
17 metrów i był to finwal. Dwa lata wcze-

śniej na brzeg jednej z bałtyckich plaż morze wyrzuciło walenia butlonosego żyjącego w północnym Atlantyku, co było
pierwszym takim przypadkiem na polskim
wybrzeżu. Wówczas okaz wszedł w posiadanie Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii

Uniwersytetu Gdańskiego im. profesora
Krzysztofa Skóry, gdzie przeprowadzono
sekcję zwłok, oczyszczono mechanicznie
szkielet z tkanek miękkich, co miało przygotować kości do zabiegu preparacji. Następnie został wysłany do Muzeum
Morskiego w Stralsundzie, gdzie został poddany dalszym procedurom w wyspecjalizowanej w tej dziedzinie pracowni.
W roku 2017 został powieszony pod sufitem nowej hali konferencyjno - laboratoryjnej Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora
Krzysztofa Skóry, usytuowanej na terenie
„Błękitnej Wioski”. Są też historie, które zakończyły się szczęśliwe, np. przygoda humbaka „Buckie”(nazwanego tak przez
niemieckie media), który w 2008 roku odbył niezwykłą kilkumiesięczną wycieczkę
po bałtyckich wodach, wszedł do nas przez
Sundy, a potem był widziany u wybrzeży
Danii.
Bałtyk odwiedzają nie tylko oceaniczne
ssaki morskie, jakie jeszcze morskie stwory
były widziane w naszych wodach opowiem
już za miesiąc.
Natalia Kasowska

Szkielet Grindwala krótkopłetwego

fot:. autor
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Podwodna Przygoda na sucho
Może nie mamy w Warszawie kapitalnych nurkowisk (choć jak Grupa
Eksplorująca Podwarszawskie Nurkowiska udowadnia – kilka przyzwoitych
się znajdzie), nie przeszkadza to jednak licznej lokalnej społeczności nurkowej w rozwijaniu swojej pasji
poprzez inne aktywności. Jednym z
istotnych punktów kalendarza są targi nurkowe.

ment, by jeszcze raz dobrze przemyśleć formułę. Podwodna Przygoda przechodziła
już różne zmiany, ale nazwijmy je raczej
ewolucją niż poważną rewolucją. Pamię-

Stolica proponuje dwie tego typu imprezy w niedużym odstępie czasowym. Nie
jest to chyba najzdrowszy układ dla organizatorów obu targów, ani najłatwiejszy wybór dla nurków (bo któż jest gotów
odwiedzić obie imprezy?). Targi Nurkowe
„Podwodna Przygoda” to już wydarzenie z
tradycjami, właśnie odbyła się bowiem
dziewiąta edycja. Za rok okrągła rocznica,
jednak nie jestem pewien, czy organizatorzy mają czas, aby świętować. Według
mnie, właśnie teraz jest najważniejszy mo80

tam pierwsze edycje odbywające się w Pałacu Kultury, wyraźnie zabrakło tam przestrzeni, a i logistyka związana z rozkładem
pomieszczeń nie była najbardziej udana.
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Dobrym posunięciem okazało się więc
przeniesienie targów do hal EXPO przy ul.
Prądzyńskiego, które oprócz ogromnej
przestrzeni targowej, zapewniają też dobrą
infrastrukturę konferencyjną. Organizatorzy
co roku chwalą się wysoką frekwencją i dużą sprzedażą biletów, jednak spostrzeżenia
odwiedzających w tej kwestii są różne. Nie
znam niestety tegorocznych statystyk. W so-

botę tłumy były zdecydowanie odczuwalne, w niedzielę za to panowała dużo mniejsza frekwencja. Na tyle, na ile zdołałem
zaobserwować z zewnątrz nurgresowe konferencje – tu zainteresowanych nie brakowało. Wiele prelekcji było tak obleganych,
że nawet przy największej sali słuchacze
stali na korytarzu przy otwartych drzwiach.
Porównując jednak dziewiątą edycję do
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ubiegłorocznej, kiedy to podobno padł rekord frekwencji, tym razem z pewnością nie
udało się go pobić. Podwodna Przygoda od
dłuższego czasu musi mierzyć się z targami
Wiatr i Woda, elementem których jest strefa nurkowa. Niezbyt odległe daty tych imprez powodują, że zawsze na którejś z nich
brakuje kilku istotnych wystawców. Do tego obydwa wydarzenia proponują taką samą formułę – część wystawiennicza plus
prelekcje – trudno zauważyć jakieś specjalne różnice.
Gdy organizatorzy jednej imprezy wpadną na pomysł, by na terenie targów postawić basen nurkowy, za chwilę konkurencja
proponuje to samo. W zeszłym roku dużym
wydarzeniem miało być udostępnienie Dive Spotu na Podwodnej Przygodzie. Duży
basen o głębokości rzędu trzech metrów,
długości siedmiu metrów, ze wszystkimi
ścianami z pleksi robi wrażenie i może
przykuć uwagę ciekawskich. Niestety, debiut na Podwodnej Przygodzie nie wypalił z
powodu problemów technicznych. W tym
roku ani Podwodna Przygoda, ani Wiatr i
Woda nie zaproponowały tej atrakcji w jakiejkolwiek formie. Z jakichś powodów na
żadnych warszawskich targach nie ma mo-
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żliwości próbnego nurkowania i testowania
sprzętu.
O atrakcjach tegorocznej Podwodnej
Przygody dużo powiedzieć się nie da. Na
stoiskach pojawiło się kilka nowinek, wśród
nich warto zanotować prezentację automatów, które mają ukazać się w ofercie Xdeepa. Firma od kilku lat mocno pracuje nad
ugruntowaniem swojej pozycji na międzynarodowych rynkach jako lidera nowości,
stawiającego na wysoką jakość swoich produktów. W tym roku dowiedzieliśmy się
też, że pod osobną marką, ale w oczywisty
sposób kojarzoną z Xdeepem, pojawi się
suchy skafander. Dało się również zauważyć skutery Seacraft (wcześniej prezentowane pod marką Sea Engineering) odbywające
tournée po chyba wszystkich imprezach
nurkowych w kraju. Zaprezentowano także
drobne nowości w ofertach dużych producentów, ale nie były to żadne spektakularne
premiery. Jeżeli więc nie popisali się wystawcy prezentujący sprzęt, to kto? Zagraniczne i krajowe bazy nurkowe walczące o
uwagę potencjalnych klientów. Tych rzeczywiście nie brakowało, choć praktycznie
większość kojarzę z poprzednich edycji.
Niewątpliwie nowinką była wyraźna obec-

ność kilku polskich centrów nurkowych, reprezentację których do tej pory raczej trudno było spotkać na targach – podejrzewam,
że w tym wypadku duże znaczenie odgrywają koszty imprezy. Centra nurkowe najwyraźniej nie widziały dotąd w targach tak
istotnej szansy na promocję, by przeznaczać na ten cel niemałe przecież kwoty. W
tym roku, za sprawą specjalnej oferty zaproponowanej przez organizatorów Podwod-
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nej Przygody, udało się to zmienić. I zadziałało!
Jak to podsumowuje Marcin Woźniakowski z Warszawskiego Centrum Nurkowego:
– Dla nas udział w targach miał głównie
charakter wizerunkowy. Jesteśmy na rynku
już szesnaście lat i warto czasem podkreślić
nasz potencjał jako firmy z wieloletnim doświadczeniem. Kolejnym elementem poka-
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zowym był nowy zegarek – komputer Garmin Descent Mk1. Podpisaliśmy umowę z
firmą Garmin Polska na sprzedaż i redystrybucję do innych centrów nurkowych w Polsce.
Zapytany o samą ocenę targów odpowiada:
– Smutne jest to, że moim zdaniem, było
zauważalnie mało wystawców. Cieszy za

to, że odwiedzających nie brakowało. Osobiście cieszę się najbardziej z tego, że w
jednym miejscu mogłem spotkać się z wieloma kolegami i koleżankami, z którymi
współpracujemy i porozmawiać o nowych
pomysłach na sezon 2018.
Z kolei Maciej Curzydło, szef bazy nurkowej „Kraken” na krakowskim Zakrzówku,
zwraca uwagę na to, że: – Od zawsze toczy
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się dyskusja firm, instruktorów i nurków o
tym, jak to jest z „Podwodną Przygodą”. Co
roku słychać głosy, że targi się kończą. Osobiście uważam, że targi nurkowe to impreza instruktorów i fanatyków nurkowania,
więc jeżeli ktoś szuka kontaktów z tą właśnie grupą, to powinien być zadowolony.
Jednocześnie wydarzeniem interesuje się
zbyt mało przedstawicieli tzw. „świeżej
krwi” i to nie podoba się firmom, które szukają kontaktu z nowym narybkiem. Jak ktoś
mnie zapyta, czy warto odwiedzić targi lub
się na nich zaprezentować, to odpowiedź
brzmi – zależy czego oczekuje. Jeżeli na
Podwodnej Przygodzie szukamy kontaktów
z instruktorami i fanatykami, znajdziemy tu
pod jednym dachem ponad stu instruktorów
PADI na spotkaniach PADI Pro. Słuchacze
stojący, z braku miejsc siedzących, na moim wykładzie o wypadkach motywują mnie
do tego, by za rok przyjechać znowu. Fajne
wykłady, możliwość podyskutowania z połową nurkowej Polski, super spotkania.
Gdzie indziej znajdę taką imprezę?
Na plus tegorocznej edycji należy zapisać komunikację w mediach społecznościowych – wprawdzie dość późno uruchomioną, ale bardzo bogatą. Podejrzewam, że
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duża w tym zasługa nowego koordynatora
targów, Krzysztofa Grzelaka, który stanął na
wysokości zadania i bardzo dbał o dystrybucję informacji. Mówię to nie tylko z pozycji osoby odwiedzającej targi, ale także
od strony wystawców. O tym właśnie wspomina Maciej Curzydło. Wieloletnia krytyka
skierowana pod adresem jednych bądź drugich targów, dotycząca relacji ceny do
atrakcyjności imprezy i spodziewanych
zwrotów nakładów, wydaje się być nieuzasadniona. Efekty rozkładają się przecież na
dłuższy okres, naprawdę ciężko je jednoznacznie policzyć tak, by uznać, że targi się
zwróciły. Uczestnictwo firm w wydarzeniu
to bardziej kwestia prestiżu, wizerunku, a
nie nadzieja na zrobienie dobrego biznesu
w ciągu dwóch dni.
Zdania wystawców są mocno podzielone, także wśród publiki nie po raz pierwszy
pojawiły się głosy, że targi są malutkie i po
pięciu minutach mamy zaliczone wszystkie
stoiska. Tym razem wystawcy zajęli około
jednej czwartej powierzchni głównej hali
EXPO. Pamiętając zeszłoroczne targi, śmiało mogę powiedzieć, że IX edycja prezentowała porównywalny poziom. W tym roku
zauważalne były głównie centra i szkoły
84
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nurkowe z Polski, brakowało za to kilku dużych marek obecnych na naszym rynku. To
nie tylko efekt Wiatru i Wody, ale też wynik
pokrywania się terminu z zagranicznymi
targami, na które udali się nasi rodzimi producenci. Po raz pierwszy zabrakło również

stoiska redakcji „Nuras.info”, która regularnie gościła na Podwodnej Przygodzie.
W tym roku redaktor naczelny zrezygnował z obecności uznając, że skoro impreza
się nie rozwija, to nie ma sensu w nią inwestować.
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Na szczęście tym razem Nurgres wrócił
na właściwe tory i był Nurgresem z prawdziwego zdarzenia, a nie jakimś marginalnym wydarzeniem przy okazji targów.
Dwadzieścia dwa wykłady w różnych salach, do tego spotkania instruktorskie,
warsztaty dla profesjonalistów PADI i Mem-
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ber Forum tej federacji. Warto jednak zauważyć, że również organizatorzy Wiatru i
Wody nie siedzą z założonymi rękoma i w
tym roku też proponują dość rozbudowaną
formułę wykładów i spotkań z interesującymi osobistościami ze świata nurkowego.
Stąd właśnie wnioskuję, że jeżeli Podwodna Przygoda nie odrobi porządnie lekcji, to
będzie miała problem z przeciągnięciem

uwagi klientów na kolejne edycje. Nie chcę
straszyć widmem śmierci imprezy i nie życzę ani sobie, ani twórcom takiego scenariusza. Uważam, że wydarzenie jest
naszym świętem i to bardzo potrzebnym,
choćby po to, by środowisko nurkowe
wciąż się integrowało i komunikowało ze
sobą. Cicha wojna pomiędzy Wiatrem i
Wodą a Podwodną Przygodą kompletnie

nie służy tej integracji, a wręcz bardzo
szkodzi. Może się okazać, że dobrym pomysłem – na wzór konferencji Baltictech –
będzie organizowanie targów co dwa lata.
Dałoby to wystawcom dużo więcej czasu
na przygotowanie ciekawej, bogatej w nowości oferty przyciągającej uwagę odwiedzających.
Kuba Cieślak
kuba@4divers.pl
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Osada, a może jednak gród wczesnośredniowieczny
Niegdyś wyspa, dziś półwysep Sulibórz, 11 sierpnia 2017 rozpoczynamy
kolejną (XX) misję Akcji Eksploracyjno - Historycznej Jezioro Tajemnic –
pisze Dariusz de Lorm, Ambasador
Akcji.
Przygotowania do oficjalnych prac archeologicznych trwały przeszło rok. Dokładnie 10 czerwca 2016 roku nasza grupa
eksploracyjna trafiła pierwszy raz na półwysep Sulibórz. Celem ówczesnej akcji było
podwodne spenetrowanie wejścia do zatoki Kluczewskiej i zweryfikowanie doniesie-

Ekipa Instytutu Archeologii UMK w Toruniu
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fot. Dariusz De Lorm
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nia pana Jarosława Łysko o torpedach, które miały się znajdować pod wodą w okolicy
półwyspu
Sulibórz.
Miejscem
zwodowania naszych łodzi była stanica
harcerska na półwyspie Uraz, vis-a-vis półwyspu Sulibórz. Po pracach podwodnych,
które nie potwierdziły obecności torped,
postanowiliśmy przycumować łodzie przy

półwyspie Sulibórz, gdzie znajduje się druga część stanicy harcerskiej, a dokładnie
domki noclegowe i pole namiotowe.
Jak wielkie było nasze zaskoczenie po
wyjściu z łodzi na stały ląd, gdy pod nogami, między kamieniami, ujrzeliśmy skorupy
pochodzące z porozbijanych naczyń ceramicznych (glinianych) z okresu wczesnego
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średniowiecza. Liczba fragmentów ceramiki znajdujących się na powierzchni ziemi
była zaskakująco duża. Oczywiście zebraliśmy większe fragmenty i zabezpieczyliśmy
przed zniszczeniem. Momentalnie o znalezisku poinformowaliśmy pana profesora
Wojciecha Chudziaka z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, archeologa z ogromnym doświadczeniem w badaniach nad
wczesnym średniowieczem Pojezierza
Drawskiego. Wstępnie umówiliśmy się na
spotkanie i przekazanie próbek zebranej ceramiki.
Jeszcze większym zaskoczeniem dla naszej ekipy było to, że w literaturze nie znaleźliśmy informacji o tym miejscu. Nikt
wcześniej go nie opisał, ani nie badał, nie
odbyły się tu żadne prace archeologiczne.
Miejsce to nie było wpisane do rejestru stanowisk archeologicznych. Zastanawialiśmy
się, jak to możliwe, że nikt wcześniej nie
zwrócił uwagi na to stanowisko, mimo objęcia tego obszaru akcją systematycznych
badań powierzchniowych prowadzonych
wcześniej w ramach tzw. AZP (Archeologiczne Zdjęcie Polski).
Całą ekipą obeszliśmy dokładnie półwysep, zastanawiając się nad funkcją tego
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mi”. Naszym oczom ukazały się olbrzymie
ilości „zabytków PRL-u”. Królował POLMOS, kapsle różnych browarów, sreberka
po czekoladzie, gwoździe, sporo monet
PRL. Zastanawialiśmy się, jak mocno stanowisko archeologiczne zostało zniszczone
po II wojnie światowej przez prace związane z budową stanicy. Do czasu spotkania z
profesorem Wojciechem Chudziakiem jesz-

miejsca. Czy to osada, czy może grodzisko?
Nie znaleźliśmy charakterystycznych wałów dla grodziska, ale było wzgórze, wokół
którego leżało pełno fragmentów ceramiki.
Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, ruszyliśmy na Sulibórz z „magicznymi kija90

cze kilkakrotnie chodziliśmy po półwyspie
z „magicznymi kijami”, szukając czegoś, co
potwierdziłoby, czy działo się tu coś we
wczesnym średniowieczu. Na efekty musieliśmy poczekać do dnia..., dnia w którym
coś ciekawego „wyszło”…
Nadszedł oczekiwany lipcowy weekend.
W miejscowości Żółte nad jeziorem Zarańsko, gdzie od lat prowadzone są badania ar-
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cheologiczne tajemniczej wyspy nazywanej
„Wyspą Świętych Koni”, spotykam się osobiście z profesorem Wojciechem Chudziakiem w celu przekazania skorup z półwyspu
Sulibórz do ekspertyzy. Tak jak przypuszczaliśmy, profesor potwierdził, że fragmenty ceramiki pochodzą z X i XI wieku. Pozostałe

żelazne przedmioty codziennego użytku też
potwierdzają ten sam okres. Padło pytanie:
– Panie profesorze, co robimy z tym faktem?
– Musimy tam pojechać i przeprowadzić
prace rozpoznawcze! – odpowiedział profesor.

– To kiedy zaczynamy, profesorze?
– Za rok, w wakacje, po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń.
Świetnie się składało, gdyż Instytut Archeologii realizował właśnie projekt badawczy weryfikacji grodzisk powiatu
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w Koszalinie i obecnie teren ten jest już
prawnie chroniony i wpisany do ewidencji
stanowisk archeologicznych.
Kilka rozmów telefonicznych, wstępnych
terminów i… uzyskaliśmy zgodę konserwatora zabytków dla Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-

drawskiego i zaistniała możliwość ujęcia tego punktu w programie prac (nazwa projektu:
Atlas
wczesnośredniowiecznych
grodzisk Polski, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki realizowany przez
MNiSzW)
Przedmioty znalezione na półwyspie
przekazaliśmy pomysłodawcy Akcji Jezioro
Tajemnic, Staroście Drawskiemu panu Stanisławowi Kuczyńskiemu, który zgodnie z
prawem o znalezisku poinformował Muzeum Archeologiczne w Koszalinie. Artefakty zostały przekazane do Muzeum, co
potwierdza protokół znajdujący się w Starostwie. Po przekazaniu znaleziska, Muzeum w Koszalinie zgłosiło stanowisko
archeologiczne do konserwatora zabytków
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niu na przeprowadzenie prac archeologicznych na półwyspie Sulibórz, o czym poinformował mnie tydzień przed akcją profesor
Wojciech Chudziak.
W końcu nadszedł weekend 1114.08.2017. Część ekipy Jeziora Tajemnic
dotarła na miejsce już w piątek. W sobotę o
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godz. 10:00 przybył pierwszy przedstawiciel Instytutu Archeologii UMK w Toruniu –
profesor Wojciech Chudziak. Po niespełna
dwóch godzinach przyjechała cała załoga
Instytutu: dr Ryszard Kaźmierczak, dr Marcin Weinkauf, mgr Piotr Błędowski, mgr
Mateusz Skrzatek, mgr Angelika Bogusz,
Tomasz Turowski oraz doświadczeni nurkowie mgr Jacek Niegowski i Sebastian Lipiejko.
Pogoda niestety nie rozpieszczała, archeolodzy podjęli decyzję, aby zaplanowane
prace wykopaliskowe rozpocząć następnego dnia, tj. w niedzielę. Zła pogoda nie
przeszkadzała natomiast, aby przeprowadzić pierwszy rekonesans podwodny pod
kątem archeologicznym. Niestety pierwsze
godziny pracy nurka nie zapowiadały sukcesów, dno jeziora było zarośnięte i nie by-

ło widać żadnych reliktów z okresu wczesnego średniowiecza.
Następnego dnia (13.08.2017) wystartowały pierwsze prace archeologiczne na półwyspie Sulibórz, prowadzone przez Instytut
Archeologii UMK w Toruniu. Po przepłynięciu na półwysep wraz z profesorem ruszyliśmy na oględziny okolicy, tak jak
poprzednio, bez kopania, widać było liczne
fragmenty ceramiki średniowiecznej roz-
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wleczone po całym terenie wokół wzgórza
na półwyspie.
Pracownicy Instytutu Archeologii postanowili sprawdzić wyspę odwiertami w wybranych miejscach, zwłaszcza tych, gdzie
wcześniej znaleźliśmy zabytkowe przedmioty. Ekipa eksploracyjna Jeziora Tajemnic z detektorami wspierała kolegów z
Uniwersytetu. Prace archeologiczne już po
trzech godzinach przyniosły zaskakujące
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efekty. W pierwszym sondażu, założonym
na kulminacji wyspy, archeolodzy wkopali
się do średniowiecznej chaty, tu też został
znaleziony żelazny nóż i gliniany przęślik,
znaleziono też sporo węgla drzewnego, co
może wskazywać, że chata spłonęła. Oczywiście wyszła też spora ilość fragmentów

ceramiki. To, co zaskoczyło archeologów z
UMK to fakt, że pozostałości chaty wyszły
bardzo płytko pod warstwą archeologiczną,
około 40 cm, zwykle warstwa taka ma o
wiele większą miąższość.
W tym samym czasie trwały prace podwodne, tutaj po pewnym czasie również

wyszły przedmioty z okresu wczesnego średniowiecza, pierwszy został znaleziony
sierp. Nurek natknął się również na pale dębowe, z których pobrał próbki. Wśród znalezisk podwodnych pojawiło się kilka
sporych fragmentów ceramiki typowej dla
XI wieku. Spod wody wyciągnięto też ceramikę z czasów kultury łużyckiej, co świadczy o tym, że osadnictwo na tym terenie
rozpoczęło się dużo wcześniej.
Badania wierceniowe wykazały, że pierwotny teren wyspy został silnie przeobrażony, niewykluczone nawet, że istniały w tym
miejscu wały, które mogły być splantowane w celu uzyskania równej powierzchni
pod uprawy rolne. Znalezione nowożytne
podkowy dowodzą, że prowadzono tu tego
94
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rodzaju prace. Po wojnie nie było tu nic poza stanicą harcerską, więc można przypuszczać, że to nie za naszych czasów
zniszczono to stanowisko, a dużo wcześniej. Może w czasach, kiedy osuszano
sztucznie jezioro, czyli między 1750 a
1850 rokiem, osadnicy zniwelowali ten teren niszcząc wały średniowiecznego grodziska.
Wstępne prace wykopaliskowe świadczą
o tym, że „grodzisko” zostało opuszczone
przez osadników pod koniec XI lub na początku XII wieku. Z jakiego powodu? Artefakty znalezione na Suliborzu są podobne
do tych, które odkryto podczas prac archeologicznych na „Wyspie Świętych Koni” na
jeziorze Zarańskim. Kto mieszkał w tym
miejscu? Na odpowiedź musimy poczekać
do zakończenia prac archeologicznych.
Archeolodzy z Torunia wstępnie sugerują, że na niegdysiejszej wyspie, dziś półwyspie Sulibórz, znajdowała się osada
graniczna dawnego zachodniopomorskiego
księstwa z drugiej połowy XI w., powiązana
politycznie i terytorialnie z osadą znajdującą się na wyspie znanej jako „Wyspa Świętych Koni” w okolicy Drawska Pomorskiego.

Akcja odbyła się dzięki pomocy i osobistemu zaangażowaniu, pomysłodawcy Akcji Historyczno-Eksploracyjnej Jeziora
Tajemnic, Starosty Drawskiego pana Stanisława Kuczyńskiego oraz Instytutowi Archeologii UMK w Toruniu pod kierownictwem
profesora Wojciecha Chudziaka.
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Wielkie podziękowania wolontariuszom,
którzy wspierali akcję osobiście: Anna i Dariusz Kuternowscy, Honorata Matuszewska,
Marek Tomaszewski, Bartosz Drzewiecki,
Piotr Janicki, dyrektor Robert Patrzyński,
Aleksandra, Anna i Daniel de Lorm, Przemysław Glanc, Dorota i Andrzej Kurpiel,
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Barbara i Michał Focińscy, Adam Brzuska,
Radosław Malinowski, Andrzej Kosko, Marzena Wielowiejska, Mariusz Kapczyński,
Paweł Nowakowski, Rafał Jaros, Łukasz Orlicki, Sławomir Kolasiński, Sławomir Skonieczny, Jacek Renczkowski, harcerzom z
Urazu i wszystkim, których nie wymieniłem.
Dziękuję panu profesorowi Wojciechowi Chudziakowi za konsultacje merytoryczne.
Dariusz de Lorm

Bielawa – wyspa marzeń Heinza Packa
Na mapie jeziora Drawsko opublikowanej przez Wydawnictwo EKO- MAP odnaleźć można pomnik
Heinza Packa położony na Bielawie.
Kim była ta postać – pisze Zbigniew
Januszaniec, regionalista z Czaplinka.
Dużą popularnością wśród turystów odwiedzających Bielawę cieszy się czteroki-
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lometrowa ścieżka przyrodnicza z ośmioma przystankami edukacyjnymi. Miejsca do
odpoczynku, tablice informacyjne, wieża
obserwacyjna, możliwość obserwacji przyrody, w tym kolonii lęgowej kormoranów,
sprawiają, że walory edukacyjne tej ścieżki
są bardzo cenione przez miłośników natury.
Początek ścieżki, z pomostem umożliwiającym dogodne przybicie i zacumowanie jednostki pływającej, znajduje się przy
brzegu od strony Starego Drawska. Nad tym
miejscem aż do 2008 roku górował potężny, około trzydziestometrowej wysokości
czteropienny buk – pomnik przyrody – który przez wiele lat był symbolem wyspy.
Drzewo to było uważane za największe na
obszarze całego Drawskiego Parku Krajobrazowego. Wichury wiejące zimą
1999/2000 zwaliły jeden z pni. To był początek końca tego wielkiego drzewa. Następny pień runął w lipcu 2007 roku. W
końcu sierpnia 2008 roku runęły dwa pozostałe. Zwalone pnie tego ponad dwustuletniego buka pozostawione zostały jako
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ciekawostka przyrodnicza i wciąż robią
wielkie wrażenie na zwiedzających.
O powstaniu ścieżki przyrodniczej na
wyspie Bielawa w istotny sposób zadecydowało osobiste zaangażowanie Heinza Packa z Niemiec, przedwojennego mieszkańca
Czaplinka. Zostało to docenione przez
nadanie mu w roku 2003 tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czaplinka. W pobliżu zwalonych pni starego buka ustawiony
jest głaz z napisem upamiętniającym Heinza Packa.
Przyjrzyjmy się ciekawej postaci Heinza
Packa. Ułatwi nam to założona przez niego strona internetowa, na której opisał najważniejsze wydarzenia swego życia (link :
http://www.heinz-pack.de ). Urodził się w
1926 roku w Czaplinku. Jego rodzinnym
domem była kamienica z balkonem stojąca
w środkowej części zachodniej pierzei czaplineckiego rynku (Sikorskiego 31). W młodości marzył, by zostać leśniczym, ale
plany te zniweczyła wojna. Po zakończeniu wojny nie mógł już wrócić do swego rodzinnego
miasta.
Ukończył
studia
pedagogiczne (kierunek – biologia) i pracował jako nauczyciel. W 1965 roku zamieszkał w miasteczku Plön, którego malownicze

Fotografie z folderami prezentującymi ścieżkę przyrodniczą na wyspie Bielawie
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położenie wśród jezior przypominało mu ukochany
Czaplinek. Obfitość jezior sprawia, że Plön posiada
świetne warunki do uprawiania żeglarstwa. Heinzowi Packowi jednak nie wystarczyły tamtejsze jeziora.
W okresie 1983-1998 co roku wiele czasu spędzał
pod żaglami na Malediwach. Samotnie żeglował
wśród wysp tego egzotycznego archipelagu położonego na Oceanie Indyjskim, a jego ulubionym miejscem pobytu była jedna z tamtejszych bezludnych
wysp o nazwie Maahoras. Swoje żeglarskie wyprawy opisał w kilku książkach i udokumentował licznymi fotografiami, a także filmami. Tworzą one
niezwykły obraz żeglarskich wędrówek „w poszukiwaniu wyspy marzeń” i pokazują, jak bardzo Heinz
Pack cenił bezpośredni kontakt z naturą. Gdy okazało się, że stan zdrowia nie pozwala mu już na dalekie wyprawy, swoją „wyspę marzeń” odnalazł
znacznie bliżej, na jeziorze Drawsko. Wyspą tą była Bielawa. Stało się to – jak wynika z zapisów na jego stronie internetowej – w 1998 roku. Jak do tego
doszło?
W 1993 roku, na fali zachodzących w Europie
przemian, podpisane zostało partnerskie porozumienie między Czaplinkiem a niemieckim miastem Bad
Schwartau. Dzięki nawiązanej współpracy polsko-niemieckiej wielu przedwojennych mieszkańców
Czaplinka zaczęło odwiedzać swe rodzinne miasto.
Należał do nich m.in. Heinz Pack, mieszkający w

Fotografie z folderami prezentującymi ścieżkę przyrodniczą na wyspie Bielawie
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Plön położonym w niewielkiej odległości

Fragment mapy firmy EKO- MAP z pomnikiem
Heinza Packa

od Bad Schwartau. Pełnił on w tamtym czasie funkcję prezesa stowarzyszenia skupiającego byłych mieszkańców Czaplinka.
Heinz Pack, niezależnie od oficjalnych wizyt w Czaplinku, zaczął wiele czasu spędzać na żeglowaniu po jeziorze Drawsko.
Angażował się w różne przedsięwzięcia
związane ze współpracą między Czaplinkiem a Bad Schwartau. Gościł w swym
mieszkaniu członków delegacji z Czaplinka. W 1997 roku udostępnił swą bogatą kolekcję dawnych czaplineckich pocztówek
na wystawę zatytułowaną „Czaplinek
wczoraj i dziś” zorganizowaną w nowo
otwartej sali ekspozycyjnej czaplineckiej
Izby Muzealnej. Wystawę tę odnotowano w
księdze pamiątkowej Izby Muzealnej jako

Fotografia z zaznaczonym czer woną strzałką domem rodzinnym Heinza Packa na czaplineckim
rynku
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początek działalności. Jednak największą
zasługą Heinza Packa było urządzenie na
Bielawie atrakcyjnej ścieżki przyrodniczej.
Jego wielkie zaangażowanie w tworzenie
tej ścieżki wynikało zarówno z osobistego
sentymentu do rodzinnych stron, jak i z zainteresowań przyrodniczych, popartych dużą wiedzą biologiczną, dzięki której ścieżka
urządzona została bardzo profesjonalnie w
sposób umożliwiający poznanie środowiska
naturalnego Bielawy. Heinz Pack zmarł 27
maja 2007 roku.
Zbigniew Januszaniec

Ambasador w Akcji
Z prawdziwą przyjemnością prezentujemy filmową wypowiedź Ambasadora Akcji Jezioro Tajemnic Wiesława
Piotrowskiego, wyróżnionego niedawno tytułem Zasłużony dla Powiatu
Drawskiego.
Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla
Powiatu Drawskiego” Wiesławowi Piotrowskiemu zgłosiła Komisja Oświaty Rady Powiatu Drawskiego. Jego uzasadnieniem jest
uznanie zasług pana Wiesława na rzecz Po-
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wiatu Drawskiego. Od 1980 r. jest strażakiem zawodowym. Od 1982 r. pracuje w
Jednostce Wojskowej w Olesznie, aktualnie
jako strażak-ratownik. Pan Wiesław Piotrowski to miłośnik i pasjonat historii Polski,
a w szczególności historii Powiatu Drawskiego. Jest posiadaczem ogromnych zbiorów związanych z historią Powiatu, a także
historią wojskowości, życia społecznego i
kulturalnego Polski i Europy. Popularyzuje
wiedzę historyczną wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez organizowanie
wystaw i warsztatów historycznych, na których eksponuje swoje cenne zbiory.
Współpracuje z wieloma szkołami na terenie powiatu drawskiego, między innymi
są to: Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 1
w Drawsku Pomorskim), Gimnazjum w
Drawsku Pomorskim (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu
Pomorskim, Zespół Placówek EdukacyjnoTerapeutycznych w Bobrowie, Szkoła Podstawowa w Czaplinku.
Pan Wiesław Piotrowski utworzył Izbę
Regionalną w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w

Drawsku Pomorskim, która zawiera wiele
eksponatów prywatnych sięgających VII
wieku. Za działalność społeczną i zawodową pan Wiesław Piotrowski został odznaczony i wyróżniony odznaczeniami
państwowymi oraz lokalnymi m.in. Złotą
Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego „Za opiekę nad zabytkami”;
Honorowym Złotym Żaglem; Tytułem
„Człowiek Roku 2016” w plebiscycie Głosu Koszalińskiego; Złotym medalem Sił
Zbrojnych „W służbie dla Ojczyzny”; Medalem za zasługi dla obronności kraju; Tytułami: „Przyjaciel Szkoły Podstawowej Nr
1w Drawsku Pomorskim” i „Przyjaciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu
Pomorskim”.
FILM: www.youtube.com

Tajemnice regionu ma
w jednym palcu
Niedawno tytuł „Zasłużony dla
Powiatu Drawskiego” otrzymały dwie
osoby związane z Akcją „Jezioro
Tajemnic”. Dziś wywiad z kolejną –
Eugeniuszem Piecewiczem.
Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla
100

Powiatu
Drawskiego”
Eugeniuszowi
Piecewiczowi zgłosiło Stowarzyszenie
Przyjaciół Drawska „MEANDER”. Jego
uzasadnieniem jest uznanie zasług pana
Piecewicza na rzecz Powiatu Drawskiego.
To społecznik, z inicjatywy którego powstał
w
Drawsku
Pomorskim
Pomnik
Solidarności przy placu Bałtyckim oraz
ustawione zostały megality na polanie z
zabytkowym dębem w Parku Chopina.
Miłośnik przyrody, odkrywca śladów
przodków sprzed tysięcy lat, promotor
naturalnych walorów przyrodniczych,
propagator rozwoju regionu drawskiego. Z
jego inicjatywy promowano walory Ziemi
Drawskiej w kilku programach TVP oraz w
Radiu Koszalin i Radiu Szczecin.
Propagator
szlaków
rowerowych,
pomysłodawca utworzenia atrakcyjnej
ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej
kolejki wąskotorowej.
Pan Eugeniusz Piecewicz to człowiek z
pasją. Już wcześniej, bo w 2005 r. za
działalność społeczną i zawodową
otrzymał tytuł „Zasłużony dla Drawska
Pomorskiego”.
Serdecznie gratulujemy!
FILM: www.youtube.com
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Tajemnica 76 metra coraz
bliżej
Podczas III Misji w III Sezonie Akcji „Jezioro Tajemnic” skupiono się
na poszukiwaniu najodpowiedniejszego miejsca na bazę logistyczną wyprawy na 76 metr jeziora Drawsko.
To tam sonar ujawnił obiekt przypominający poszukiwanego „U- Boota”.

Przez ostatnie dni stycznia 2018 r. (2628.01.2018) „Tajemnica 76 metra” zastanawiała sporą grupę „explorersów”. Na
miejscu były także media. Akcja poszukiwawcza wymaga wielu przygotowań technicznych i formalnych, dlatego odbędzie
się dopiero po uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń. Zainteresowanie rekonesansem nurkowym na tej ekstremalnej

głębokości wyraziła już Ekipa Naukowego
Koła Badań Podwodnych „Rekin”, wraz z
Prezesem Jerzym Janczukowiczem, instruktorem nurkowania i szefem klubu płetwonurków Politechniki Gdańskiej, a także
gościem niezliczonych artykułów, audycji
radiowych i telewizyjnych, a przede wszystkim wielkim autorytetem poszukiwań podwodnych. Na miejscu byli także niezawodni członkowie i sympatycy powstające101
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Dariusz de Lorm, Piotr Janicki, Robert Patrzyński, Andrzej Kurpiel, Sławomir Kolasiński, Sławomir Skonieczny, Marek Tomaszewski, Wiesław Piotrowski, Monika Kapczuk, Mariusz Kapczuk, Alina Cywka, Artur
Cywka, Sylwester Reszutek, Paweł Nowakowski, Honorata Matuszewska. Ekipę odwiedził Starosta Drawski Stanisław
Kuczyński.

Akcja pączkuje na region
Akcja „Jezioro Tajemnic” zaczyna
być wizytówką promocyjną województwa zachodniopomorskiego.
– To dzięki wam Pomorze Zachodnie jest
coraz bardziej znane – potwierdza Wicemarszałek Województwa Jarosław Rzepa.
I rzeczywiście. To wszystko staje się mogo Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego TEMPELBURG. Ci ostatni w trakcie rekonesansu w regionie odwiedzili m.in. Zamek
Stary Drahim (cały czas czyny w weekendy!), który jest jednym ze sponsorów nagrody za „U-Boota” z jeziora Drawsko.
W I Misji III Sezonu Jeziora Tajemnic
uczestniczyli: Bartosz Nawara, Dorota Nawara, Aleksandra de Lorm, Daniel de Lorm,
102
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w Ostródzie w zamkowej wystawie dotyczącej tematyki Templariuszy.
– Zaproszono nas do mikrofonu, aby
przedstawić Jezioro Tajemnic i Stowarzyszenie H.K. Tempelburg. Miłe było to, że ludzie kojarzyli akcję – relacjonuje Dariusz
de Lorm z Ekipy „Jeziora Tajemnic”.
Historia zakonu Templariuszy, którzy osiedli nad jeziorem Drawsko, stanowi jeden z
najbardziej zagadkowych wątków Akcji „JT”.
Wiadomo, że tam byli, są także ślady po ostatnim z nich. Ciągle czekają na zbadanie…
W ostródzkiej ekspedycji uczestniczyli:
Paweł Nowakowski, Monika Kapczuk,
Aleksandra de Lorm, Mariusz Kapczuk i Dariusz de Lorm.
FILM ZNANI O AKCJI: http://jeziorotajemnic.pl/znani-o-akcji/

żliwe dzięki rzeszy pasjonatów, którzy osobiście promują Akcję, a za jej pośredni- ctwem właśnie Pomorze, w różnych
zakątkach kraju.
Były już prelekcje m.in. w Dębnie, konferencja w Stargardzie, stoisko na dniu
otwartym w koszalińskim muzeum, a pod
koniec stycznia br. członkowie Stowarzyszenia H.K. „TEMPELBURG” uczestniczyli
103
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Natalia Wojtaszyk –
Dziewczyna
Jeziora Tajemnic 2018
To wychowana nad jeziorem Drawsko studentka drugiego roku studiów
magisterskich
na
Uniwersytecie
Szczecińskim. Uczy pływać, umie nurkować, świetnie zna teren i ma szerokie kontakty w branży wodniackiej.
Wygrała 2 tysiące złotych, a jej twarz
ozdobi materiały promocyjne Akcji Jezioro Tajemnic.

Natalia pracuje w szkole pływania w
Szczecinie. Od najmłodszych lat miała okazję poznawać uroki jeziora Drawsko, rozwijając tym samym swoje umiejętności
żeglarskie. Zdobyła 601 głosów internautów
i oczarowała Komisję Konkursową przedstawiając swoją wizję promowania Akcji.
Rozmowy z finalistkami Konkursu, w tym
Olivią Prażych i Natalią Wiśniewską w
ostatni piątek przeprowadziła Komisja w
składzie: Robert Patrzyński (Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Cza-

plinku, jeden z koordynatorów Akcji), Wiesław Piotrowski (Ambasador Jeziora Tajemnic, Zasłużony dla Powiatu Drawskiego)
oraz Krzysztof Bednarek (Redaktor Głosu
Koszalińskiego/ Głosu Drawska, Patrona
Medialnego Akcji).
Pula nagród to dwa tysiące złotych –
1500 zł ufundowane przez Starostę Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego oraz 500 zł
od Burmistrza Złocieńca Krzysztofa Zacharzewskiego.
Wszystkim Kandydatkom serdecznie
dziękujemy za udział.

Wygraliśmy.
Tutaj jest Przyjazny Brzeg!
Grand Prix dla Powiatu Drawskiego w jednym z najważniejszych konkursów
branży
turystycznej
–
Nagrodzie Przyjaznego Brzegu. W tyle został nawet szczeciński finał The
Tall Ships Races 2017, który wygrał
w kategorii „Przedsięwzięcia”. Wręczenie nagród odbędzie się 10 marca 2018 roku w Warszawie o godz.
12.00.
– Przy szczegółowej ocenie działalności
powiatu niebagatelne znaczenie miała re104
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alizacja projektu Jezioro Tajemnic. Jest to
jednak jedna ze składowych oceny, a potem werdyktu Jury – powiadomił nas Dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK
Wojciech Skóra.
Konkurs organizowany jest przez Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod
patronatem honorowym Ministra Sportu i
Turystyki, Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Celem nagrody jest m.in. promocja atrakcji
wodniackich i turystycznych Polski oraz
wyróżnienie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu.
Do konkursu Powiat Drawski zgłosił Marek Andrzej Halter, wieloletni redaktor prestiżowych pism wodniackich i znawca
tematyki żeglarskiej, a także Laureat tej nagrody za 2013 rok.
– Akcja została pomyślana jako forma
promocji regionu poprzez ukazanie wyjąt105
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ła. Piękna praca i piękne efekty – podsumowuje jej organizator, Starosta Stanisław Kuczyński.
Pierwszy wykład autorstwa dr. Łukasza
Gładysiaka (Studio Historyczne Huzar), który jednocześnie prowadził konferencję, nosił wymowny tytuł „Jezioro Tajemnic kontra
Złoty pociąg, czyli jak skutecznie wykorzystać zagadkę z przeszłości”. Kolejna prelekcja należała do Ambasadora Akcji Dariusza
de Lorm, który mówił o tym, jak podjęte
działania wpływają na rozwój turystyki nad
jeziorem Drawsko, przedstawiając konkret-

kowego akwenu jakim jest jezioro Drawsko. Pomysł narodził się niespełna dwa lata
temu w zespole urzędników Starostwa
Drawskiego pod przewodnictwem Starosty
pana Stanisława Kuczyńskiego – opisuje.
Organizowany już po raz czternasty konkurs Nagroda Przyjaznego Brzegu od pierwszej edycji odbywa się pod patronatem
honorowym Ministra Sportu i Turystyki, który przyznaje również swoją nagrodę do
Grand Prix, tradycyjnie wręczaną podczas
corocznych Targów Sportów Wodnych i
Rekreacji „Wiatr i Woda” organizowanych
w Warszawie. To właśnie podczas tych targów odbędzie się wręczenie nagrody dla
Powiatu Drawskiego.

Pasjonaci tajemnic
na konferencji
17 lutego 2018 r. w budynku czaplineckiego liceum odbyła się III konferencja popularnonaukowa „Jezioro
Tajemnic”. Wydarzenie zgromadziło
około 150 osób.
– Konferencja niebywała, z bardzo liczną
frekwencją i poczuciem uczestników, że
każdy ma swój udział w marce jaką się sta106
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ne wyliczenia. Publiczność intrygowali
również bracia Mikołaj i Hubert Klorek.
Miłym momentem było wręczenie nagrody dla laureatki konkursu „Dziewczyna Jeziora Tajemnic 2018” Natalii Wojtaszyk.
Natalia otrzymała nagrodę w wysokości
2.000 zł, z czego 1.500 zł ufundował Starosta Drawski, a 500 zł Burmistrz Złocieńca
Krzysztof Zacharzewski. Natalia otrzymała
również gadżety promocyjne akcji.

Kolejny wykład przedstawił Jerzy Janczukowicz, choć zamierzony temat „Badania
podwodne jeziora Drawsko w przeszłości”
na skutek pytań publiczności został zmieniony. Pan Jerzy opowiedział o… podwodnych poszukiwaniach UFO, które miało
spaść do basenu portowego w Gdyni pod
koniec lat pięćdziesiątych XX w. Jerzy Janczukowicz to Prezes Naukowego Koła Badań Podwodnych „Rekin”, żyjąca – lecz
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bardzo skromna – legenda. Był jednym z
prekursorów nurkowania swobodnego w
Polsce.
Tuż po tej znakomitości głos zabrał Robert Kraszczuk. Jego prelekcja pt. „Wyspy
w czasach dawnych na Ziemi Drawskiej”
wzbudziła sporo emocji. Robert Karaszczuk
to amator i miłośnik historii ziemi pilskiej,
wałeckiej, złotowskiej i trzcianeckiej, a także założyciel Bractwa Rycerzy Bezimiennych, czyli grupy rekonstrukcyjnej, która
specjalizuje się we wczesnym średniowieczu.
Na zakończenie Dziewczyna Jeziora Tajemnic 2018 Natalia Wojtaszyk losowała
atrakcyjne gadżety z logo akcji, które wręczał Starosta Stanisław Kuczyński. Są one
przykładami produktów, które mogliby
sprzedawać miejscowi przedsiębiorcy.
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Każdy wytrwały uczestnik Konferencji
otrzymał słodki upominek – czekoladę Jeziora Tajemnic. Na podkreślenie zasługuje
niezwykła aktywność uczestników i gorąca
dyskusja, która wywiązała się na sali. Były
też indywidualne inicjatywy, jak mini-konkurs wiedzy przeprowadzony przez regionalistę Zbigniewa Januszańca.
Konferencja została dofinansowana
przez Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i pomoc organizacyjną.
Wkrótce
zaprezentujemy
kilkuczęściowy film z wypowiedziami zza
kulis.

Kosmicznie
nad Jeziorem Tajemnic
Tuż po III konferencji „Jezioro Tajemnic”, kilkadziesiąt metrów dalej,
na plaży miejskiej w Czaplinku odbyło się II Międzygalaktyczne Morsowanie z Pochodniami. Morsów
„namawiało” (choć namawiać wcale
nie trzeba było) do kąpieli m.in.
dwóch Ambasadorów Akcji – Dariusz
de Lorm i Wiesław Piotrowski, którzy opowiedzieli też o samej Akcji.
108
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O godzinie 16:00 przywitano wszystkich
obecnych, zaś o godzinie 17:00 nastąpiła
rozgrzewka oraz konkursy. Wielki finał
morsowania – kąpiel z pochodniami – nastąpił o godzinie 18:00. Na miejscu była
grochówka, kiełbaski, herbata, a przede
wszystkim – wspaniała atmosfera.
Fot. W. Piotrowski

Na tropie tajemniczych
podwodnych skorupiaków

Wydarzenie po raz drugi zorganizował
Czaplinecki Klub Morsów „Morsy bez forsy”,
a zaproszenie do wspólnej zabawy przyjęły
morsy m.in. z Piły, Świdwina, Połczyna-Zdroju, Białego Boru czy Białogardu.
Impreza rozpoczęła się w sobotę (17.02)
na plaży miejskiej nad jeziorem Drawsko.

W różnych publikacjach turystycznych (zarówno w drukowanych, jak
internetowych) w opisach jeziora
Drawsko można spotkać zagadkowo
brzmiące informacje na temat tajemniczego stworzenia zamieszkującego
to jezioro – pisze Zbigniew Januszaniec, regionalista z Czaplinka. – Są
to
przeważnie
bardzo
krótkie
wzmianki nie podające żadnych
szczegółów.
W opisie jeziora Drawsko na jednej z
map Pojezierza Drawskiego czytamy na
przykład: „W głębinach żyje reliktowy skorupiak”. Mapa turystyczna jeziora Drawsko
prezentuje tę informację w takiej wersji: „W
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głębinach żyje reliktowy krab z okresu dyluwium”. Brak pełnych i rzetelnych informacji bardzo często prowadzi do powstawania
plotek i mitów. Tak stało się na przykład z
faktem XVIII-wiecznego osunięcia gruntu
do sąsiadującej z miastem zatoki jeziora
Drawsko. Niedostatek informacji uzupełniła fantazja. Wyolbrzymiono to wydarzenie
do tego stopnia, że w wielu publikacjach
znalazła się sensacyjna, lecz nieprawdziwa
wiadomość, jakoby w wyniku zapadnięcia
gruntu powstała nowa, południowa część
jeziora. Podobnie się dzieje z informacjami
o stworzeniu zamieszkującym jezioro
Drawsko. Podawane w wielu miejscach
niedokładne informacje przyczyniły się do
powstawania fantastycznych domysłów.
Szczeciński naukowiec Andrzej Osadczuk
napisał w swym artykule „Zobaczyć niewidzialne. Tajemnice Jeziora Drawsko” opublikowanym w „Magazynie Nurkowanie”
nr 12 z 2010 roku, że zetknął się z krążącymi wśród miejscowej ludności niewiarygodnymi doniesieniami o jakimś niezwykłym
stworze żyjącym w głębinach tego jeziora
od czasu zlodowaceń, dodając, że w różnych opowieściach nie było zgodności,
czy to wielki rak, czy krab.
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Zainteresowałem się sprawą tajemniczego stworzenia z jeziora Drawsko. W swych
poszukiwaniach dotarłem do artykułu „Der
Drazigsee”, umieszczonego przez profesora uniwersyteckiego z Jeny, Wilhelma Halbfassa, w zeszycie nr 5 wydawnictwa „Unser
Pommerland” z 1932 roku. Artykuł ten
wszystko wyjaśnia. Czytamy w nim, że w
1905 roku zostały opublikowane wyniki badań przeprowadzonych przez niemieckich
biologów: M. Samtera i W. Weltnera, którzy stwierdzili, ż w jeziorze Drawsko żyją
trzy gatunki reliktowych skorupiaków: Mysis relicta, Pallasiola quadrispinosa, Pontoporeia affinis. Autor artykułu podkreślił, że
na Pomorzu, poza jeziorem Drawsko, te
trzy gatunki żyją razem jeszcze tylko w jeziorze Miedwie, z czego można wnioskować, że jednoczesne występowanie tych
gatunków w tym samym słodkowodnym
akwenie jest dużą rzadkością.
Sięgnąłem do dostępnych w Internecie
współczesnych tekstów o tematyce hydrobiologicznej, w tym do publikacji wybitnego polskiego hydrobiologa prof. Ludwika
Żmudzińskiego, by dowiedzieć się czegoś
więcej o tych skorupiakach. Chyba najważniejszą informacją – wyjaśniającą, dlacze-

go stworzeń tych nie widujemy przebywając nad wodą – jest nie tylko to, że żyją one
na pewnej głębokości, ale także to, że są
bardzo małych rozmiarów. To jest po prostu
plankton, a konkretnie zooplankton! Te
drobne skorupiaki uważane są przez naukowców za polodowcowe relikty. Ich ojczyzną jest Arktyka. Do Bałtyku i do
niektórych jezior polodowcowych – w tym
do jeziora Drawsko – trafiły w wyniku procesów hydrologicznych, jakie zachodziły w
naszej części świata w epoce zlodowaceń.
Rozprzestrzenianiu się arktycznego planktonu skorupiakowego sprzyjało pasmo zimnych akwenów powstających u czoła
topniejącego lodowca ze spływających z
niego wód roztopowych. Reliktowe arktyczne skorupiaki zaliczane są do najbardziej
osobliwych pozostałości z okresu lodowcowego. Mimo ocieplenia klimatu przetrwały
w ostojach o sprzyjających warunkach. W
naszych jeziorach należą jednak do gatunków ginących.
W powszechnym mniemaniu skorupiaki
kojarzą się raczej z rakami i krabami, a nie
z planktonem. To pewnie dlatego w jednej
z informacji zacytowanych na początku artykułu ktoś błędnie napisał o krabie. Tym110

czasem reliktowe skorupiaki (a raczej malutkie „skorupiaczki”) z jeziora Drawsko są
tak niewielkimi stworzonkami, że mieszkańcy okolic jeziora prawdopodobnie do
dnia dzisiejszego nie wiedzieliby o ich istnieniu, gdyby nie badania naukowców. O
istnieniu tych skorupiaków od dawna za to
wiedzą ryby planktonożerne (np. sielawa,
sieja, stynka), dla których plankton skorupiakowy jest podstawowym pożywieniem.
W składzie planktonu skorupiakowego w
naszych jeziorach jest coraz mniej skorupiaków polodowcowych, które giną ustępując miejsca gatunkom pospolitym.
Nadszedł czas, by przedstawić Czytelnikom sprawców całego zamieszania:
Mysis relicta (Lasonóg jeziorny) – mały,
wszystkożerny skorupiak o długości do16
mm u samców, a do 22 mm u samic, wymaga środowiska wodnego o dużej zawartości
tlenu, zasiedla głębsze, chłodniejsze warstwy wody. Rozmnaża się zimą w temperaturze poniżej 7°C. Nie lubi światła, dlatego
w dzień kryje się w głębinach; nocą wypływa nieco bliżej powierzchni, polując na inne drobne żyjątka wodne. Na obszarze
Polski występuje już tylko w kilku – czystych, głębokich i dobrze natlenionych – je-
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ziorach polodowcowych na północy kraju.
Pallasiola quadrispinosa (znany też pod
nazwą Pallasea quadrispinosa) – w Polsce
występuje tylko w niektórych głębokich i
czystych polodowcowych jeziorach Pojezierza Pomorskiego i Pojezierza Mazurskiego, długość ciała tego małego skorupiaka
wynosi 15-20 mm. Jest to gatunek zimnolubny, denny. Latem trzyma się głębin, wiosną i jesienią można go spotkać na
głębokości około 4 m, natomiast zimą także
w strefie przybrzeżnej. Liczba stanowisk
występowania tego skorupiaka w Polsce w
ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat drastycznie zmalała i wynosi około 30.
Pontoporeia affinis (Pontoporeja czarnooka) – niestety, tego małego żyjątka o niezwykle sympatycznej nazwie nie mogę
Czytelnikom przedstawić, gdyż – zdaniem
biologów – ten gatunek skorupiaka już u
nas wyginął i obecnie nie ma go w polskich
jeziorach. Szkoda.
Można przypuszczać, że w jeziorze
Drawsko żyją jeszcze dwa z przedstawionych wyżej skorupiaków, tzn. Mysis relicta
i Pallasiola quadrispinosa. Muszę jednak zaznaczyć, że publikacje, do których dotarłem tropiąc ślady tych małych stworzeń,

mówiące o istnieniu tych gatunków w naszym jeziorze, opierają się na badaniach z
końca XX stulecia. Tylko nowe badania mogą dać jednoznaczną odpowiedź na temat
aktualnych losów polodowcowych skorupiaków w jeziorze Drawsko.
Rzadko sobie uświadamiamy, że plankton
skorupiakowy jest głównym pożywieniem
dla ławic sielawy, która należy do najbardziej cenionych ryb występujących w jeziorze Drawsko. Załączam link do strony
internetowej z fotografią skorupiaka Mysis
relicta: www.wikipedia.org)
Zbigniew Januszaniec

Od Akcji: Niedawno w Internecie pojawił się filmik. Jego interpretację pozostawiamy Czytelnikom: www.youtube.com

Strychowych znalezisk
ciąg dalszy
Odnalazł się kolejny dokument ze
strychu jednej z drawskich kamienic.
Tym razem jest to bardzo szczegółowy rachunek z 1876 roku.
O sprawie poinformował Ekipę Jeziora
Tajemnic Wiesław Piotrowski, Ambasador
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Akcji. Dokument wystawił pod koniec XIX
wieku von A. Kuhse, który był wówczas
właścicielem odpowiednika współczesnej
hurtowni alkoholi. Półtora wieku później
odnalazł go Artur Kamiński z Drawska Pomorskiego, podczas remontu.
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– Daniel Puchalski z Urzędu Miejskiego
w Drawsku Pomorskim przetłumaczył treść
i stwierdził, że to rachunek hurtowni alkoholowej istniejącej niegdyś w Drawsku Pomorskim – mówi Wiesław Piotrowski. – Pan
Kuhse był tutaj osobistością. Na początku
XX wieku w wyniku swojej przedsiębiorczości stał się rentierem. Zamieszkiwał w
jednej z kamienic na dzisiejszym Placu
Konstytucji. Według mnie, jest to jeden z

W. Piotrowski z dokumentami

najstarszych istniejących rachunków z dawnego Dramburga.
O początku tej historii pisaliśmy tutaj:
http://jeziorotajemnic.pl/sekrety-na-wyciagniecie-reki/
112

Nuras.info 2/2018

Wręczenie Nagrody Przyjaznego Brzegu
Już w sobotę 10 marca 2018 roku o godz. 12.00.w Warszawie Starosta Drawski Stanisław Kuczyński wraz
ze współpracownikami odbierze Grand Prix dla Powiatu Drawskiego w jednym z najważniejszych konkursów
branży turystycznej – Nagrodzie Przyjaznego Brzegu.

Wręczenie nagrody odbędzie się podczas jubileuszowej trzydziestej edycji Targów Wiatr i Woda. W tyle został nawet
szczeciński finał The TallShipsRaces 2017, który wygrał w kategorii „Przedsięwzięcia”.
Do konkursu Powiat Drawski zgłosił Marek Andrzej Halter, wieloletni Redaktor prestiżowych pism wodniackich i znawca tematyki żeglarskiej, a takżeLaureat tej Nagrody za 2013 rok.Organizowany już po raz czternasty Konkurs Nagroda
Przyjaznego Brzegu od pierwszej edycji odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Sportu i Turystyki, który przyznaje również swoją nagrodę do Grand Prix, tradycyjnie wręczaną podczas
Targów.
Podczas warszawskiej edycji targów swoje produkty prezentuje ponad 400
firm oferujących sprzęt i akcesoria ze wszystkich dziedzin aktywnego wypoczynku i sportów związanych z wodą: żeglarstwa, jachtingu motorowego, kajakarstwa czy nurkowania. Znaczący procent wystawców stanowią firmy z
zagranicy, m.in. z Chorwacji, Egiptu, Grecji, Litwy, Niemiec, Słowenii,
Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.
Targi Wiatr i Woda to oprócz ekspozycji wystawców, także wyjątkowo bogaty
program wydarzeń towarzyszących – wykłady, prelekcje, spotkania z mistrzami sportów wodnych, pokazy, doroczne podsumowania dokonań branży, spotkania sympatyków sportu i rekreacji na wodzie oraz liczne atrakcje dla
najmłodszych gości.
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