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Od Redakcji
W końcu nastała piękna słoneczna wiosna, zaroiło się od śpiewających ptaków, w ruch poszły zapomniane
grille. Z tych mniej optymistycznych niespodzianek, okazało się, że nieużywana od jesieni pianka nieco się skurczyła, choć producent nie uprzedzał nas o takiej możliwości. Reklamacja z pewnością nie będzie tu najlepszym rozwiązaniem, dużo skuteczniejsze może okazać się zastosowanie indywidualnie dobranego planu
treningowego i poskromienie łakomstwa, które jak twierdzą znawcy, może być efektem deficytów w innych sferach życia – w naszym wypadku chodzi zapewne o nurkowanie. Na szczęście przed nami wyjątkowo długi w
tym roku majowy weekend, więc z radością opuścimy wygodne fotele lub niedostosowane do naszej sylwetki
biurowe krzesła i udamy się w kierunku pobliskiego jeziora lub ciepłego, bajecznego morza, a może nawet
gdzieś pod biegun...
Przygotowując się do tej przyjemnej chwili powrotu pod wodę, pamiętajcie jednak, że poza rezerwacją miejsc
hotelowych i biletów konieczne jest również, a może przede wszystkim, skontrolowanie swojego stanu zdrowia,
przegląd i serwis sprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem aparatu bądź kamery, aby już po wyprawie móc
podzielić się przeżyciami z najbliższymi, ale również z Czytelnikami Nuras.info, do czego nieustająco zachęcamy. W najnowszym numerze, publikując relacje z podróży naszych współpracowników, być może zainspirujemy Was, aby po raz kolejny powrócić do egipskich raf, a może tym razem poznać meksykańskie cenoty? Na
pewno każdy z Was ma swoje ulubione miejsce, które oczarowało go na tyle, że chciałby tam wciąż wracać.
Może warto podzielić się tą fascynacją z Czytelnikami. Czekamy na Wasze relacje.
Redakcja
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Meksyk –Tulum
– mekka nurków jaskiniowych
To tu, na półwyspie Jukatan znajdują się niezliczone kilometry podwodnych korytarzy, podwodnych rzek,
rzeźbionych przez miliony lat przez
słodką wodę deszczową. Kropla po
kropli, w wapiennej skale tworzyły się
korytarze pełne niezwykłych form naciekowych – stalaktyty, stalagmity,
stalagnaty i inne cudowne kształty
wytworzone mozolnie przez Matkę
Naturę.

W kulturze Majów były to miejsca prowadzące do innego świata, świata duchów, zaświatów, zwanego przez Majów – Xibaba.

Kruche i delikatne, ciągną się kilometrami pod powierzchnią ziemi i co jakiś czas
otwierają się tak zwanymi cenotami – czyli
naturalnymi studniami kresowymi. Cenote
pochodzi z języka Majów (dzonot) i oznacza – dziura, studnia, przepastny, głęboki.
4

Świat ten był też jedynym źródłem wody
pitnej, dlatego podchodzono do niego z
wielkim szacunkiem. Często w cenotach
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składano ofiary, do dziś można tam znaleźć
wiele przedmiotów kultu czy codziennego
użytku.
Obecnie cenoty to przede wszystkim niesamowite skarby przyciągające na półwysep Jukatan turystów, tych zwykłych, którzy
podziwiają ich piękno z zewnątrz, snorku-

jąc z maską i fajką po powierzchni w przepięknych ogromnych studniach oraz tych
szczególnych – nurków rekreacyjnych i jaskiniowych, którzy dzięki swojej pasji mogą podziwiać również tę ukrytą, tajemniczą,
„boską” część cudownego podwodnego
królestwa.
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Jadąc do Meksyku, po pierwsze trzeba
wybrać miejsce, w którym chcemy spędzić
nasz urlop. Jako nurkowie wybieramy zwykle między Playa del Carmen a Tulum lub
leżącymi pomiędzy nimi hotelami. My
przez lata wybieraliśmy Playa del Carmen
– mieliśmy tam zaprzyjaźnioną profesjonal-
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ną, powszechnie znaną przez jaskiniowy
świat nurkowy bazę PROTEC Playa, która
zajmowała się naszymi nurkami rekreacyjnymi, a nam jako nurkom jaskiniowym udostępniała głównie balast i zawsze służyła
poradą i pomocą w organizacji nurkowań.

Mieliśmy też w Playa del Carmen świetną i
tanią wypożyczalnię butli, ulubionego Pana Soczka i najwspanialsze pod słońcem
kurczaki. Niestety Playa del Carmen to miasto bardzo turystyczne, pełne głośnych nocnych klubów, restauracji, sklepów,
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huczącej na ulicach muzyki i pełne rozwrzeszczanych turystów. Co prawda położone nad samym brzegiem morza, ale plaże
wzdłuż miasta w sezonie pełne są turystów,
podobnie jak nasze bałtyckie. Można tu
jednak znaleźć fajne zakwaterowanie w do-
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brej cenie w spokojniejszej części miasta,
czy to w hotelu, czy w komfortowych apartamentach. Pewnie dalej byśmy jeździli do
Playa gdyby nie to, że w zeszłym roku,
przez zupełny przypadek, spędziliśmy trochę więcej czasu w Tulum.
Tulum – to stosunkowo małe miasteczko,
które nas nie wiedzieć czemu przyciągnę-

ło. Niby nic specjalnego. Centrum miasta
położone jest wzdłuż głównej drogi, około
czterech kilometrów od plaży. Część hotelowa, luksusowa i droga, usytuowała się
wzdłuż linii brzegowej. Są też plaże publiczne, z barami i nieskazitelnie białym
piaskiem, które w porównaniu z Playa są po
prostu puste. W centrum miasta jest trochę
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sklepów, bardzo fajne lokalne restauracje,
w których za naprawdę niewielkie pieniądze można zjeść dobre i nie robione pod turystów, tradycyjne jedzenie. Niewątpliwą
zaletą Tulum jest to, że nie ma tu tłumów
turystów, a większość których można spo-
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tkać to nurkowie jaskiniowi. Tak, Tulum to
niewątpliwie mekka nurków jaskiniowych.
To z Tulum jest blisko do większości cenotów, to w Tulum mieści się większość baz
nurkowych obsługujących nurków jaskiniowych – to tu jest główna siedziba naszej za-

przyjaźnionej z Playa bazy PROTEC, ale co
najważniejsze dla nas, jest tu też nasza polska baza nurkowa, prężnie się rozwijająca –
CAVE MEXICO, którą w tym roku wybraliśmy do współpracy, i którą z czystym sumieniem możemy polecić każdemu, kto
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wybiera się do Meksyku na nurkowania turystyczne, jaskiniowe, a szczególnie każdemu, kto chciałby rozpocząć swoją przygodę
z nurkowaniem jaskiniowym i odbyć szkolenie na naprawdę wysokim poziomie. Bartek Buszko – właściciel bazy oraz nasz
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znajomy jeszcze z czasów, kiedy mieszkał
w Polsce bardzo nam w tym roku pomógł z
organizacją naszych jaskiniowych nurkowań. W Meksyku nie wszystko jest łatwe i
bez pomocy kogoś, kto zna cenoty jak wła-

sną kieszeń czasami trudno jest trafić do takich perełek jak przeurocza cenota Kalimba, położona bardzo blisko Tulum i
należąca do systemu Sac Aktun. Przez pięć
lat wielokrotnie przejeżdżaliśmy koło niej i
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nawet nie zwróciliśmy uwagi na schowaną,
wyglądającą jak opuszczone miejsce, zamkniętą na kłódkę bramę, z małym kamieniem przy wjeździe, figurką majańskiego
bożka i napisem Kalimba. A nawet gdyby-
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śmy zwrócili na nią uwagę, to przecież musielibyśmy wiedzieć skąd wziąć klucz do
owej tajemniczej bramy – a Bartek wiedział! I podzielił się z nami tą sekretną wiedzą. Dzięki niemu odkryliśmy w tym roku

magiczne miejsce. Magiczne zarówno pod
wodą, jak i na powierzchni. Otoczone owocowymi drzewami, pełne uroczych figurek
z doskonale przygotowanym miejscem dla
nurków jaskiniowych, otoczonym moskitie-
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rą, z przebieralnią, stołem do złożenia
sprzętu. Po schodach schodzimy do niezalanej części jaskini z fruwającymi nad naszymi głowami nietoperzami, z ołtarzem,
figurkami bożków. Kawałek dalej zaczyna
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się woda, niepozorna, nawet jakby trochę
brudna w porównaniu z innymi cenotami.
Poza nami nie ma tu nikogo, nie ma innych
nurków, nie ma też snorklujących, widać,
że dawno nikt do tej wody nie wchodził. Je-

steśmy sami, a kiedy zanurzamy się pod
wodę, doświadczamy kolejnej magii tego
miejsca. Przepiękne korytarze, z niesamowitymi formami naciekowymi... Przepełzamy przez Boa Restriction, która rzeczy-
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wiście wije się jak wąż boa, dochodzimy do
rozstaju dróg z markerem w kierunku Grand
Cenote, płyniemy dalej, ale niestety nie mamy na tyle gazu, żeby zrobić trawers i wrócić z powrotem pod wodą, a nie bardzo
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nam się uśmiecha wracać po samochód na
piechotę po powierzchni. Trawers więc musi poczekać do przyszłego roku – wiemy
jedno na 100% – do tej dziury będziemy
jeszcze wracać nie raz!

W tym roku, również dzięki Bartkowi,
Adam miał okazję spróbować nurkowania
w piekielnej, jak dla mnie, maszynie, jaką
jest rebreather. W trakcie naszego pobytu w
Tulum była bowiem organizowana pod pa-
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tronatem IANTD konferencja nurków jaskiniowych, podczas której Bartek wspólnie z
Marcinem Bramsonem byli organizatorami
nurkowań testowych na rebreatherze X-CCR w cenocie Actun-Ha, potocznie zwa-
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nym Carwash’em. Poznaliśmy też Bretislava
Vaisara, twórcę tego, jak to koledzy określili, ferrari wśród rebreatherów. Mnie również
namawiali na testy, jednak ja, jak na razie,

twardo mówię NIE diabelskiej maszynie.
Miałam za to dziką przyjemność obserwować pod wodą Adama, który chyba pierwszy raz – od kiedy go znam – latał w wodzie
14

góra dół, jak nurkowa świeżynka. Teraz
mam na niego haka w postaci paru filmików z jego wyczynami.
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na zakwaterowanie, ciche i spokojne, z
komfortowymi apartamentami, położone w
dżungli, z jednej strony na uboczu miasta, z
drugiej całkiem blisko zarówno do centrum,
jak i plaży, choć oczywiście najwygodniej
mieć wynajęty samochód.

Na koniec trochę o zakwaterowaniu i
zwiedzaniu
W połowie drogi między centrum Tulum
a plażą znajduje się dzielnica apartamento-

wa Aldea Zama, gdzie Cave Mexico ma
swoją siedzibę, a już niebawem będzie
mieć też swoje apartamenty, sprężarkownie
i sklep nurkowy. To bardzo dobre miejsce
15
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Samochód podczas pobytu w Meksyku
daje dowolność przemieszczania się. Każdego dnia można delektować się inną plażą, dowolnie ustalać program zwiedzania, a
dla nurków jaskiniowych jest niezbędny,

żeby dojeżdżać do cenotów. Pomaga też w
przewożeniu zakupów – głównie wody i
truskawek na Margaritę z jedynego supermarketu, który znajduje się w Tulum.
W tym roku mieliśmy wyjątkowo cieka-
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wą Meksyku grupę i dzięki wynajęciu samochodu na cały czternastodniowy okres
pobytu, udało nam się, poza pięcioma dniami nurkowymi, naprawdę bardzo dużo
zwiedzić. Każdego dnia delektowaliśmy się
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też truskawkową Margaritą na innej, cudownej, spokojnej plaży, położonej pomiędzy Playa del Carmen a Tulum.
Odwiedziliśmy ruiny w Muyil, Tulum (do
tych mogliśmy dojechać nawet na rowerach), Cobę, Ek Balam, Chichen Itzę, Valladolid. Do wszystkich tych miejsc z Tulum

jest dużo bliżej niż z Playa. Odwiedziliśmy
Rezerwat Biosfery Sian Ka’an z obu stron,
odkryliśmy fajną lagunę, gdzie nacieraliśmy
się błotem – ponoć dla urody, ale śmierdziało niemiłosiernie. Dojechaliśmy na koniec świata, czyli do Punta Alen, skąd
wyruszyliśmy na poszukiwanie kolonii fre-
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gat, skaczących delfinów i snorkeling na rafie. Odwiedziliśmy obowiązkowo żółwie i
czaple na Akumalu, pierwszy raz wykąpaliśmy się w cenocie przy plaży w Xacel. Odkryliśmy też bajeczną zatoczkę z bardzo
smaczną restauracją rybną, gdzie niestety
udało mi się podczas snorkelingu zgubić
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nasze prawie nowe Gopro5 – ale to już materiał na inną, długą opowieść o granicach
mojej wytrzymałości, o tym jak uzbrojeni w
szpule, baniaki i sprzęt ABC przez ponad

cztery godziny zataczaliśmy koła na wodzie
w pełnym słońcu, szukając igły w stogu siana. I o tym, że cuda jednak się zdarzają, a
może to nie cuda, tylko wieloletnie nurko-
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we doświadczenie Adama. W każdym razie
pod koniec naszego pobytu odwiedziliśmy
też Playa del Carmen, na najlepszego pod
słońcem Meksyku kurczaka, na szybkie za-
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kupy i na utwierdzenie się w przekonaniu,
że jednak od teraz to Tulum będzie naszym
miejscem na jaskiniowo-wypoczynkowy
urlop na Jukatanie, który na 100% będzie
miał miejsce na początku 2019 roku, a być
może jeszcze pod koniec 2018 roku, bo

gdzie jak gdzie, ale do Meksyku ekipa naofoty.pl uwielbia wracać, a nurkowania jaskiniowe to jest to, co pod wodą lubimy
robić najbardziej. A przecież jak nurkować
jaskiniowo, to właśnie tu, w podwodnym
świecie Majów. Już teraz zapraszamy ka-
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żdego, kto chciałby przeżyć z nami meksykańską przygodę!
Agata Isajew „Gagatek”
Zdjęcia z archiwum nalofoty.pl
Adam Borkowski i Agata Isajew
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Safari północne
modyfikowane – marzec 2018
Jeszcze do niedawna, jeśli ktoś chciał jechać na safari nurkowe do Egiptu, do wyboru miał wyłącznie stałe, oklepane trasy i nie było mowy o żadnych odstępstwach. Niczym autobusy komunikacji miejskiej łodzie safari pływały
po tych samych trasach. I nagle... łubudu! Po rewolucji ruch turystyczny w
Egipcie zamarł, a właściciele zaczęli weryfikować swój styl myślenia, wychodząc naprzeciw klientowi, który jak wiemy jest coraz bardziej wymagający. Safari północne znaczyło kiedyś wypłynięcie z Hurghady, odwiedzenie kilku
oklepanych wraków w północnej części Morza Czerwonego i koniec zabawy.
Dziś jednak możemy pojechać na trzy
różne trasy safari północnego – klasyczne
wrakowe, które było od zawsze; wraki połączone z Ras Mohammed przy półwyspie
Synaj oraz wraki plus Dahab, wyspa Tiran i
Ras Mohammed, a nawet safari północne
połączone z trasą do wraku El Kafain i Salem Expres.

W marcu 2018 roku przyszło mi odwiedzić trasę wraki, Ras Mohammed i w drodze
powrotnej okolice Hurghady. Naturalnie,
aby opłynąć taką trasę sternik łodzi też musi znać lokalne rafy. Nie brakuje przecież
podwodnych łodzi safari, których kapitan
tylko myślał, że zna te wody. O dobrego kapitana niekoniecznie jest łatwo.
20
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W Polsce powrót zimy, temperatury
ujemne, Warszawa zasypana śniegiem, mazurskie jeziora ponownie zamarzają, a tu w
Egipcie, no cóż... Słońce, temperatury za
dnia dochodzą do 30 stopni, raczej słaby
wiatr, ale…

Musimy pamiętać, że gdzieś tak właśnie
około przełomu lutego i marca koralowce
zaczynają się rozmnażać i przejrzystość
wody może być nieco słabsza. Na pewno
nie będzie to 30-40 metrów wizury, jak możemy zobaczyć w środku lata. Jednakowoż,
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porównując to z polskimi warunkami, przecież nie ma o czym rozmawiać. Dwadzieścia metrów było najmniej. Wystarczy? Dla
wygłodniałego po zimie nurka, który rusza
na pierwszą wyprawę w nowym roku to
wręcz rarytas.
Zanim ruszyliśmy z portu w Hurghadzie
czekała nas dość niecodzienna sytuacja.
Był to pierwszy rejs łodzi safari Red Sea
One po remoncie. Właściciel, zgodnie ze
starym obrzędem, zarżnął baranka na rufie
łodzi. Każdy z uczestników obrządku umaczał swoją dłoń we krwi baranka i przypieczętował na burcie naszego domu na
najbliższy tydzień. Widok w istocie rzadki,
wielu nie zdecydowało się nawet na to patrzeć. Pomysłowość Egipcjan poszła dalej,
bowiem po ubiciu baranka trzeba było go
oprawić. Tu przydała się butla nurkowa. Po
nadmuchaniu sprężonym powietrzem baranka przez nogę, wprowadzając doń
szlauch, skóra odeszła od ciała i łatwiej było go oprawić. Cwane, prawda? A zatem po
porcjowaniu baranka ruszamy.
Pierwsze nurkowanie tzw. check dive, a
tu ciach, delfiny przypłynęły. Nieźle się zaczyna, pomyślałem sobie. Charakterystyczna rafa przy małej wysepce w kształcie
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półksiężyca nazywa się dokładnie tak samo,
jak wskazuje na to kształt wyspy, po arabsku Umm Gammar. Co jest najważniejsze
na safari nurkowym? Towarzystwo na łodzi
oczywiście! I tym razem było wyśmienite,
wszyscy się bardzo szybko zintegrowali, a
że każdy ma w zanadrzu mnóstwo opowieści, to tygodnia mało, aby zasypać gawiedź
wszystkimi naszymi mądrościami życiowymi.
A co, myślisz, że nurkowania są najważniejsze na safari nurkowym? Mogą być
najpiękniejsze nurkowania, ale jak towarzystwo nie dopisuje, to lipa. Pojedź na pierwsze safari, a wspomnisz moje słowa – to
będzie Twój główny cel wyjazdów nurkowych do Egiptu. Jest przecież tyle miejsc do
odwiedzenia tylko w granicach tego państwa. Daedalus, Brothers Islands, St. Johns i
wiele innych, gdzie są to światowej renomy
miejscówki nurkowe.
Drugiego dnia jesteśmy już na Abu Nuhas. Przed nami sławna stalowa rafa z czterema wrakami i piątym legendarnym,
gdzieś tam hen na dużych głębokościach,
którego nikt nigdy nie widział, jednak mit
tajemniczości trwa.
Nurkujemy na Carnatic, Markus i na ko-

niec Ghiannis D. Pominę opisy tych wraków, bo opowiadałem o nich już kilka razy.
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Podczas tego wyjazdu, jako wciąż aktywny
instruktor z 26-letnim doświadczeniem w
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nurkowaniu, prowadziłem kursy wrakowe i
deep divera. Mieliśmy tam idealne, komfortowe warunki, aby ćwiczyć umiejętności w

niemalże bezstresowym środowisku. Tak,
już widzę te komentarze, które pojawiłyby
się normalnie na twarzo-książce, że w ta-
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kich warunkach ludzie są źle przygotowani
do nurkowań w Bałtyku, gdzie zimna woda
itd. Ujmę to tak. Szkolę i w Bałtyku, i w Morzu Czerwonym. Różnica jest taka, że w
Bałtyku na kurs wrakowy przeważnie mamy jeden weekend, a w Morzu Czerwonym
cały tydzień. A zatem jest czas na nurkowanie, na ćwiczenia, na powtórki, na ponowne powtórki i upewnianie się w swoich
umiejętnościach. Na Bałtyku jest tylko kurs.
Jak to się mówi, nie ma tego złego, co by na
dobre nie wyszło. Niech kursanci sami ocenią.
Na noc płyniemy już w okolice Parku
Narodowego Ras Mohammed na Synaju. W
języku arabskim znaczy to głowa Mohammeda. Pierwsze nurkowanie – Yolanda i
Shark Reef. Po serii wraków wspaniała rafa
koralowa z niezliczoną ilością ryb i przede
wszystkim miękkimi koralowcami nie może nie zrobić wrażenia, a już szczególnie
na poszukiwaczu idealnego ujęcia. Ściana
w tym miejscu opada, bagatela, do 750 metrów głębokości. Czterdzieści metrów pokonujemy tam jakby w mgnieniu oka. Muszę
wręcz wyłapywać poszczególne osoby robiące kurs Padi Deep Diver, aby nie frunęły dalej, bo zapomnieć się łatwo, a kto na
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kursie patrzy na komputer. Przecież trzeba
zrobić zadanie.
Ostatnio byłem na tej rafie dobre 5-7 lat
temu i ponownie stwierdzam, że jest to jedno z piękniejszych miejsc nurkowym w tej
części Morza Czerwonego. Tego samego
dnia nurkujemy na wraku Dunraven.

Jeszcze stoi na dnie, ale powoli się zapada. Widzę, jak egipskie wraki zmieniają się
na przełomie ostatnich 15 lat, czyli od czasu, kiedy zacząłem odwiedzać ten najbardziej znany region ze Starego Testamentu.
Księga Wyjścia, Mojżesz, wędrówka ludu
wybranego Izraela przez Synaj. Nawet jeśli
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jesteś niewierzący, to na pewno coś tam słyszałeś. Zobaczyłem zmiany również na
wraku Carnatic i Ghiannis D, mniej na Markus. Nocne nurkowanie na tej samej rafie,
gdzie leży Dunraven przyniosło nie lada
emocje, bowiem mureny z głową jak łeb
konia, jak to ktoś określił, były ogromną

Nuras.info 3/2018
atrakcją dla kogoś, kto w ogóle jeszcze nie
widział mureny.
Kolejny dzień, poniedziałek. Zaczynamy
nurkowanie od wraku Kingston na rafie,
gdzie żaden kapitan nie chce zostawać na
noc. Dlaczego? Prądy okalające tę rafę są
tak dziwaczne, zwodnicze, nagle zmienia-

jące kierunek, że zwyczajnie każdy skipper
boi się zostać na noc. Jednak rafa w tym
miejscu jest równie piękna, jak te na Malediwach po zewnętrznej stronie bariery rafowej. Prądy pod wodą niosą tlen i mnóstwo
pożywienia dla lokalnej fauny. Nic więc
dziwnego, że jest ona tu naprawdę bogata
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w różnorodność form i kolorów. Sam wrak,
który leży tu przeszło 150 lat, jest już tak
zarośnięty rafą, że mogę to porównać do
przemienionych fauną morską marynarzy z
żaglowca Latającego Holendra pod komen-
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dą Davi Johnsa z filmu Piraci z Karaibów.
Rafa tak wdarła się we wrak, że faktycznie
trzeba doszukiwać się jego kształtów. Bardziej jest to już wspaniała rafa koralowa z
niesamowitą ilością ang. Glass Fish, które tu

właśnie znalazły sobie tereny do zamieszkania. Polecam ujęcia tych małych rybek
kamerą Go Pro na tzw. patyku. Koralowce
stołowe stwarzają tu niesamowite pole do
popisu dla fotografów podwodnych. To
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miejsce jest naprawdę godne polecenia.
Wiem, co mówię, jak wspominałem od 26
lat kręcę się po rafach na całym świecie.
Jeszcze tego samego dnia przestawiliśmy
się na wrak Thistlegorma, gdzie wykonali-
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śmy cztery nurkowania, łącznie z nocnym.
Dla mnie jest to już nie do pojęcia, jak to
możliwe, że wciąż pływają ze mną nurkowie, którzy nie widzieli tego najsławniejszego wraka świata. Tak, w takich właśnie
chwilach dociera do mnie, jak bogate do-

świadczenie nurkowe posiadam. Dziękuję
za to Najwyższemu, bowiem nie każdemu
jest dane zobaczyć to, co dla innych jest
wciąż w sferze marzeń. Był czas, że rząd
egipski z nurkowań organizowanych na
wraku Thistlegorm zarabiał więcej niż na

27

turystach odwiedzających jeszcze przecież
sławniejsze piramidy w Gizie. Dziś, jak
wiemy, turystyka w Egipcie trochę kuleje,
ale jak pisałem w relacji z grudniowego wyjazdu do Dahab, coś się ruszyło i należy z
tego korzystać, bo nie wiadomo, jaka bę-
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dzie przyszłość Egiptu. Region jest przecież
wysoce niestabilny politycznie i ekonomicznie.
Czy widzę jakieś różnice na wraku Thistlegorm od mojego pierwszego razu, kiedy
na nim nurkowałem?

Ogromne! Nie wiem, czy gdzieś, ktoś to
kiedyś policzył, ale przez ten wrak przewinęło się już nie tysiące, ale myślę, że około
miliona nurków. To znaczy dwa miliony
płetw klepiących te wszystkie samochody,
motory, czołgi itd. Pokłady się zapadają, cy-
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sterny za chwilę wpadną do pierwszej ładowni. Nie, nie będę opisywał, bo jak ktoś
nie nurkował tu wcześniej, to nie ma skali
porównawczej, ale zmiany są faktycznie
kolosalne. Nie ma co ukrywać, za ileś tam
lat wrak będzie ruiną, zostanie tylko historia
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najsławniejszego wraku na świecie odkrytego przecież przez legendę – samego Jacques’a Yves Cousteau’a.
Ryb na tym najsławniejszym wraku świata jest jak zawsze mnóstwo. Wszystkie nurkowania na rafach nie dostarczą tylu
atrakcji, jeśli chodzi o faunę, jak to jedno
miejsce. Jest tu wszystko to, co chciałbyś
zobaczyć. Nie marnuj więc czasu na decyzję, gdzie kolejnym razem pojechać na nurkowanie. To jest to miejsce, które
zdecydowanie warto odwiedzić. I nie marudź, że choroba morska, bujanie itp. To są
wielkie łodzie safari, na których największe
zarzygańce spokojnie dają radę.
Po porannym nurkowaniu na najsławniejszym wraku na świecie, we wtorek ruszamy już w kierunku Hurghady, po drodze
jednak nurkując przy rafie Gota Sha’ab el
Erg oraz Siyul Kebir. Ostatnie 40 metrów na
zamknięcie kursu Padi Deep Diver, ostatnie
ujęcia żółwika pod wodą i ostatnie podziwianie delfinów zamieszkujących okolice
tej rafy. Ileż frajdy dały nam te delfiny, fikając ponad powierzchnię wody i pokazując,
jakby popisując się przed nami, udowadniając ile mają w sobie radości te piękne
ssaki.

Nie wszyscy uczestnicy safari zdecydowali się na nocne nurkowanie, jednak ci co
zostali, mieli okazję łapać ryby fistulki rękami. Sam złapałem pięć sztuk. Małe rybki
przypływają do łodzi w miejsca mocno
oświetlone przez reflektory. Tam gromadzi
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się plankton, bo płynie zawsze do światła.
Siłą rzeczy za małymi rybkami podążają
większe drapieżniki, tu około półmetrowe fistulki. Jednak i za nimi przypływały te większe. Niektóre miały dobre 120-130 cm. Te
większe jednak czuły respekt przed zbliża-
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niem się do rufy, gdzie jak czaple, czekaliśmy z rękami tuż nad powierzchnią wody.
Szybki ruch i ciach, trzymam rybę w ręku
wrzucając ją na pokład. Po około 40 minutach nałapaliśmy całą miskę, około 30 sztuk.
W środę wykonujemy ostatnie nurkowanie na wraku El Mina w porcie w Hurgha-

dzie, wraku z czasów wojny trzydniowej
między Izraelem i Egiptem.
Nie nurkujemy więcej, gdyż lot powrotny
mamy kolejnego dnia o 4.00 rano, więc
trzeba odsycić nasze komórki z nadmiaru
azotu i wysuszyć sprzęt, aby nie było nadbagażu. Po południu wpływamy do portu,

pakujemy sprzęt, ostatni raz schodzimy na
spacer na ląd i czekamy na godzinę 1.00 w
nocy, kiedy ruszymy na lotnisko. Kolejne
safari zakończyło się dla wielu z nas nowymi podbojami. Jak zawsze, wrak Thistlegorma zrobił największe wrażenie na tych, co
nigdy jeszcze go nie wiedzieli, ale były też
wspaniałe rafy okolic Ras Mohammad. Najważniejsze, że nie było wielkich fal, a woda o temperaturze 23-24 stopnie była do
zniesienia dla nurkujących zarówno w mokrych, jak i suchych skafandrach.
Conquest Morza Czerwonego trwa, a zatem do zobaczenia na kolejnej wyprawie.
Rudi Stankiewicz
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Niezwykła sylwetka polskiej archeologii…
Pan Jerzy Janczukowicz od lat 50. wydobywa z dna Bałtyku i pomorskich jezior niezwykłe przedmioty pochodzące z okresu II
wojny światowej. Na przestrzeni lat brał
udział w wielu interesujących ekspedycjach
badawczych. Prywatnie to ciepły człowiek,
kolekcjoner i gawędziarz. Jego dom „Willa
Rekin” w gdańskiej Oliwie jest znana
wszystkim mieszkańcom Trójmiasta. Miałam ogromną przyjemność spotkać się z
tym niesamowitym człowiekiem i przeprowadzić wywiad, w którym zdradza nam
między innymi historię rozpoczęcia swojej
pasji.
Natalia Kasowska: W Trójmieście jest
Pan uważany za jedną z najbardziej malowniczych postaci. Czy Gdańsk zawsze
był Pana domem rodzinnym, czy pochodzi
Pan z zupełnie innych zakątków Polski?
Jerzy Janczukowicz: Moja rodzina pochodzi z Kresów. Ojciec z Baranowicz, mama z Wilna. Ojciec ukończył Wydział
Budownictwa i Architektury na Politechnice
Warszawskiej, mama Seminarium Nauczy-

cielskie. W 1945 roku zostaliśmy wysiedleni z Wilna, najpierw był obóz w Łodzi, potem w Bydgoszczy, gdzie przez Czerwony
Krzyż odnalazł nas ojciec, który wydostał
się z Oflagu. Zostaliśmy skierowani do
Gdańska, gdzie rodzice zajęli zrujnowany
w połowie dom. Zamieszkali w nim rodzice oraz siostra Krystyna. Krystyna jest starsza ode mnie, ukończyła Akademię
Medyczną w Gdańsku, młodszy brat Zbyszek jest po Politechnice Gdańskiej, Wydział Mechaniczno - Technologiczny.
Druga siostra urodziła się w 1947 roku,
ukończyła Wyższą Szkolę Rolniczą w Olsztynie. W tym domu mieszkam do dziś.
NK: Jak wyglądały początki Pana pasji?
JJ: W klasie maturalnej wpadła mi do rąk
książka o przyrodzie. W jednym z rozdziałów był opis działalności angielskich płetwonurków,
zwalczających
włoską
marynarkę ze swojej bazy w zatopionym
okręcie w Gibraltarze. To bardzo pobudziło moją wyobraźnię. Od razu postanowiłem
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zostać bojowym płetwonurkiem. Były tam
opisy ich sprzętu, podwodnych dwuosobowych torped, skopiowanych ze zdobycznych włoskich „kwadryg” etc. To mnie tak
zafascynowało, że zacząłem interesować
się tą dziedziną, zupełnie jeszcze nieznaną
w Polsce. Zacząłem od samodzielnego wykonania płetw i maski, bo czegoś takiego
jeszcze nie było u nas na rynku. Jak już byłem na drugim roku Politechniki Gdańskiej,
razem z grupką zainteresowanych studentów powołaliśmy do życia Klub Płetwonurków przy Zrzeszeniu Studentów Polskich
Politechniki Gdańskiej. Opiekunem naukowym został prof. Szymborski z Hydrotechniki PG. Rozpoczęliśmy od wykonywania
prostych badań dna, pobierania próbek roślinności, etc.
NK: Jaką przygodę nurkową wspomina
Pan najbardziej i dlaczego?
JJ: Rok 1973. Wakacyjna przygoda. Największą przygodą, nie tylko moją, ale kilkudziesięciu
naszych
członków
-
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płetwonurków było nurkowanie do wraku
transportowego okrętu Kriegsmarine „Wilhelm Gustloff”, który przed wojną był statkiem pasażerskim. Gustloff był drugi co do
wielkości wśród zatopionych okrętów wojennych na Bałtyku, po lotniskowcu „Graf
Zeppelin”.
Do tego nurkowania, zorganizowanego
jeszcze w latach „głębokiej komuny”, przy-

gotowywaliśmy się ponad rok! Dwutorowo.
Najpierw trzeba było zdobyć zezwolenia
na nurkowania poza granicami PRL, w strefie ekonomicznej. Mieliśmy wspaniały pomysł – naszym „sztandarowym” hasłem był
cel: poszukiwanie i wydobycie Bursztynowej Komnaty, najwięk- szego zaginionego
skarbu naszego „Wielkiego Brata” i przekazanie im... Równolegle zbieraliśmy wiado-
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mości o tym wraku, bo wszystko było tajne!
W „Księdze Wraków” sporządzonej przez
Urząd Morski w Gdyni przy współpracy z
Polskim Ratownictwem Okrętowym na poz.
73 zanotowano: „wrak okrętu o nazwie ŁEBA 1”. Dlaczego utajniono nazwę tego wraka? Czyżby w jego ładowniach Niemcy
wywozili jakieś bogactwa, dzieła sztuki czy
depozyty muzealne i bankowe? Mieliśmy
trudności z uzyskiwaniem informacji potrzebnych nam do sprawnego i bezpiecznego nurkowania. Na szczęście hasło o
poszukiwaniu Bursztynowej Komnaty wszędzie otwierało nam drzwi. Prawdopodobnie większość urzędników wolała dawać
nam zielone światło, bo to w końcu sprawa
polityczna!
Intensywnie trenowaliśmy aż do głębokości 60 metrów w jeziorze Wdzydze. Dlaczego do 60 metrów? Bo takie informacje o
wraku uzyskaliśmy od nurków Polskiego
Ratownictwa Okrętowego: głębokość 60
metrów, wrak cały zarośnięty, brak przezroczystości wody, silne prądy... Wyszkoliliśmy i wyposażyliśmy do nurkowań ponad
trzydziestu naszych płetwonurków. Wśród
przygotowujących się do nurkowania płetwonurków tylko jeden posiadał suchy ska-
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fander, troje miało kamizelki. Wszyscy byli
bardzo dobrze wyszkoleni i przygotowani
na najgorsze...
Z Urzędu Morskiego otrzymaliśmy formalne zlecenie na zbadanie tego wraka, pomiary,
zbadanie
stanu
ogólnego,
znalezienie odpowiedzi na pytanie – czy
wrak można wydobyć? W sumie dwadzieścia jeden zapytań. Cała nasza grupa, w ilości dwudziestu ośmiu nurków, pomieściła
się na dwóch statkach Urzędu Morskiego:
„Konstelacja” i „Kontroler 10”. Do naszego
bezpieczeństwa przydzielono statek ratowniczy PRO „Czapla” z komorą dekompresyjną i lekarzem nurkowym na pokładzie.
Dla bezpieczniejszego nurkowania wykonaliśmy lekki dzwon nurkowy Ania, który
był zakotwiczony na głębokości 25 metrów,
na wysokości pokładu wraka. Na wyposażeniu Ani było czternaście butli przemysłowych ze sprężonym powietrzem. Ania
służyła nam jako przystanek na odpoczynek, przepompowanie powietrza, uzgodnienia co do kolejnych stref badania
obiektu, etc. Podczas kilkutygodniowych
nurkowań nie mieliśmy żadnej awarii, żadnego problemu z nurkami! Była to NAJWIĘKSZA polska, morska wyprawa nurko-

wa! Finałem było odzyskanie jednej śruby
okrętowej (druga pozostała na wraku),
trzech kotwic oraz wysadzenie tylnego
masztu. Nad naszymi statkami, stojącymi
nad wrakiem, mieliśmy przyjemność zaobserwować nieproszonych gości w postaci
samolotów wywiadowczych RFN. Po wyprawie zaś gościłem panów z UB, którzy
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zażądali ode mnie spisu wszystkich nurkujących do wraka...
NK: Gdański Klub Płetwonurków Rekin
– skąd akurat taka egzotyczna nazwa? Czy
związana z nią jest jakaś historia?
JJ: Początkowo występowaliśmy jako
Klub Płetwonurków przy ZSP Politechniki
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Gdańskiej, ale pod naciskiem „czynników”
zmieniliśmy nazwę na Naukowe Koło Badań Podwodnych. Brakowało jeszcze krótkiej nazwy. Delfin, Krab, Ciernik i szereg
innych było już pozajmowanych. Wolny
był jeszcze Rekin, choć w tamtych czasach
nie wszystkim się ta nazwa spodobała, tak
już zostało.
NK: Od samego początku interesował się
Pan archeologią podwodną? Ktoś z rodziny zaszczepił w Panu tę ciekawą pasję?
JJ: Można powiedzieć, że właściwie prawie wszystko, co znajduje się na dnie jest
ciekawe. Najpierw udało nam się znaleźć i
wydobyć duży niemiecki samolot wywiadowczy dalekiego zasięgu – cały – leżący
na dwunastometrowej głębokości, na dnie
jeziora Mamry. To znalezisko zostało zakwalifikowane jako obiekt archeologii militarnej. Natomiast z obiektów wczesnej
archeologii warto wspomnieć prace przy
okręcie szwedzkim zatopionym w Bitwie
pod Oliwą w 1627 r. To był „Solen”. Przy
okazji penetrowania większego akwenu na
dnie Zatoki Gdańskiej, na głębokości 16
metrów, udało mi się natrafić na dwie spiżowe lufy armatnie. Dziś te dwie armaty

spoczywają w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku. Także w muzeum, ale archeologicznym, znajduje się łódź –
dłubanka znaleziona podczas naszego obozu letniego nad Jeziorem Raduńskim. W
Grecji podczas nurkowań znajdowaliśmy
piękne amfory, małe gliniane fajeczki i inne
ciekawostki, jednak z ich przywozem były
problemy.
NK: Jakie były początki Gdańskiego Klubu Płetwonurków Rekin?
JJ: Na początku było dużo entuzjazmu i
próby zdobycia jakiegokolwiek sprzętu do
nurkowania, a w tym czasie żadnego sprzętu w sklepach nie było. W sklepie chemicznym kupowaliśmy podgumowane płaty i z
tego wykonywaliśmy wykroje (każdy dla
siebie), zszywaliśmy, a szwy były uszczelniane klejem do dętek rowerowych. Oczywiście taki skafander zawsze przeciekał, ale
jakaś namiastka ochrony cieplnej była. Raz,
przypadkiem jeden z nas kupił w komisie –
to taki sklep, gdzie sprzedawało się przywiezione z zagranicy rarytasy, których nie
było w kraju – górną część oryginalnego
francuskiego piankowego skafandra. Dolnej
części niestety nie było. Z wielką ciekawo35

ścią oglądaliśmy ten patent. Bluza wykonana była ze sklejonych płatów materiału
piankowego, ręce na przegubach uszczelniane mankietami, sklejony z bluzą czepek,
a łączenie z dolną częścią skafandra na
zwijanie na brzuchu. Sam materiał piankowy był nam nieznany, jakiś mało elastyczny, ale była to spieniona masa, która dawała
jakąś namiastkę ocieplacza, nie opinała ciała nurka, była za mało elastyczna. Nigdy
więcej takiego wyrobu nie widzieliśmy. Postęp techniki wytworzył już materiał z gumy piankowej i wpadliśmy na pomysł
kupowania z zagranicy (np. z firmy Barrakuda) i samodzielnego (na wzór francuskich) sklejania skafandrów. To był świetny
pomysł! Każdy, kto chciał, mógł się zaopatrzyć w taki skafander piankowy, to już były prawdziwe skafandry, pozwalające nam
na normalne nurkowanie. Same skrawki gumy piankowej, jako odpad poprodukcyjny,
były niedrogie, więc każdy mógł sobie na
to pozwolić. Ja również tą samą drogą –
czyli zakup odpadów i własnoręcznie sklejenie – dorobiłem się skafandra, który służył mi kilka lat. Akwalungi też nie były dla
nas przeszkodą techniczną. Podstawą były
gaśnice śniegowe, czyli ośmio- czy dziesię-
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ciolitrowe stalowe butle, po wymianie zaworów i mocowane na plecach. Ostatnim
problemem był automat oddechowy. Był to
już 1956 rok, gdzie „poluzowano” życie w
naszym kraju. Polska Akademia Nauk, Zakład Geologii w Sopocie otrzymał zezwolenie na zakup kompletu do nurkowania.
Na podstawie oryginału francuskiego skopiowaliśmy automat. Pomogli nam panowie
tokarze-mechanicy z Politechniki Gdańskiej. W międzyczasie w sklepach ukazały
się zielone, gumowe płetwy i maski firmy
„Społeczność”. I wtedy już nam świat podwodny stanął otworem! A książka „Podwodny świat” była naszym pierwszym
przewodnikiem. Czy tę książkę jeszcze ktoś
pamięta? Mając kilkunastu płetwonurków z
takim sprzętem rozpoczęliśmy nurkowania
turystyczne, poznając dno naszych jezior,
ale również nurkowania „zawodowe”. Jedną z takich akcji było poszukiwanie meteorytu czy innej części „spadłej z nieba” –
może to element sztucznego satelity? Zostaliśmy poproszeni o spenetrowanie basenu
portowego w Gdyni, gdzie wielu świadków
widziało upadek jakiegoś rozgrzanego do
białości przedmiotu. Było to szeroko opisywane w gazetach. Niestety nie udało się od-

naleźć tego przedmiotu: ilu przepytywaliśmy świadków, tyle otrzymywaliśmy informacji na temat rejonu upadku. Inną trudną
i niebezpieczną (dla nas...) akcją była próba
spenetrowania wysadzonego pociągu, który
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spadł z wiaduktu ponad Jeziorem Rutki. Ale
to nie był Złoty Pociąg... Na głębokości
około 10 metrów, w dość mętnej wodzie
poruszaliśmy się po zwalonych wagonach
pociągu, który coś przewoził tuż pod ko-
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niec wojny. Do dziś ta zagadka nie została
rozwikłana. W tych czasach nie było jeszcze klubów płetwonurków i jedynymi naszymi konkurentami były dwa przedsiębiorstwa państwowe, czyli Polskie Ratownictwo
Okrętowe oraz Przedsiębiorstwo Robót
Czerpalnych i Podwodnych Te dwa przedsiębiorstwa dysponowały jedynie tradycyjnym, klasycznym sprzętem, więc były
ociężałe i nie podejmowały się małych zleceń, jak np. poszukiwanie topielców. Była
to bardzo frustrująca praca. W 1960 roku
opracowaliśmy na maszynie ankietę, którą
rozesłaliśmy do wszystkich Państwowych
Gospodarstw Rybackich w Polsce (znalezionych w książce telefonicznej). Po jakimś
czasie zaczęły spływać do nas wypełnione
ankiety. Było co i w czym wybierać! Jesienią 1961 roku, dzięki rybakom z jeziora
Mamry, otrzymaliśmy informację, że na głębokości 12 metrów znajduje się duży samolot. Zorganizowaliśmy sześcioosobowy
zespół, który z pomocą holownika i dwóch
barek, używając ręcznych wyciągarek, w
ciągu sześciu dni podniósł z dna ten duży,
wywiadowczy, dwusilnikowy samolot dalekiego zasięgu Junkers Ju-188 D2. To był cały samolot! Ale to były zupełnie inne

czasy...To było pohitlerowskie truchło! Należało to zniszczyć! I tak się dokonał żywot
tej technicznej konstrukcji. Wojskowe ciągniki gąsienicowe „Mazur” z jednostki Wojskowej z Węgorzewa wyciągnęły zdobycz
na plażę w Kalu i tam ten piękny (z punktu
widzenia konstrukcji i nowoczesnej techniki) samolot został pokawałkowany, przewieziony do podstawionych wagonów
kolejowych i dostarczony do huty aluminium w Skawinie koło Krakowa. Tam aluminium zostało przetopione i wykonano z
niego 12648 sztuk łyżek aluminiowych dla
naszych barów mlecznych. Taka to była
ówczesna „walka o pokój”. Dziś taki samolot byłby największym, najświetniejszym
egzemplarzem wystawowym w każdym
muzeum lotnictwa. Czy teraz możemy spokojnie niczego nie żałować? Jedynie stwierdzić zgodnie z hasłem, że „wojna jest
motorem postępu”. I dziś to hasło się nie zestarzało. Całą akcję wydobycia tego rodzynka możesz pooglądać w Polskiej Kronice
Filmowej Nr 42 A. Taka to była sensacja na
tamten czas. Ciekawostką było to, że w kabinie pilotów znaleźliśmy skórzaną teczkę,
a wewnątrz były mapy – co nas zainteresowało – naklejone na folię aluminiową. A co
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jeszcze ciekawsze, mapy były z terenów
Włochy - Jugosławia. Z tabliczki znamionowej zdjętej z kadłuba wynikało, że samolot
opuścił fabrykę w październiku 1944, ale
poszukując danych o samolocie, nigdzie
nie udało nam się znaleźć numeru z tabliczki, która by była zgodna z jakąkolwiek jednostką lotniczą. Samolot był wyposażony w
radar. Wewnątrz kadłuba znaleźliśmy dwie
duże kamery fotograficzne. Może tymi aparatami już coś zostało sfotografowane – nasza ciekawość zwyciężyła.
Wymontowaliśmy obie kamery i przetransportowaliśmy do Gdańska. Okazało
się, że wewnątrz kamer znajdują się rolki
błony fotograficznej dość ściśle zwiniętej,
tylko po około 5 cm z każdej strony było
wypłukanej emulsji. Ale jak wywołać trzydziestometrowej długości negatyw? I na to
też znaleźliśmy sposób. Co około metr wycinaliśmy w ciemni wąski pasek filmu i wywoływaliśmy go. Niestety, cały trud
wykazał jedynie, że samolot jeszcze nie doleciał do strefy, gdzie miał rozpocząć fotografowanie. W kolejne wakacje, mając
wypełnione ankiety, ruszyliśmy na Mazury.
Niestety wiele informacji było nietrafionych
– duże głazy na dnie, powalone drzewa i
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inne przeszkody. Niby skąd rybak zaczepiając siecią mógł wiedzieć, o co ona tam zaczepia? Aż w końcu natrafiliśmy na
samolot. Był cały roztrzaskany. „Pan Dziadek”, który tę ankietę nam przysłał, opowiedział, że był świadkiem walki pomiędzy
dwoma samolotami w trakcie zimy. Samo-

lot niemiecki zestrzelił „Ruska”, który spadł
na lód i się rozbił. Szybko trafiliśmy na miejsce katastrofy, czyli ośmiometrową głębię o
kompletnie nieprzezroczystej wodzie. Wydobyliśmy 37 mm działko umieszczone w
piaście śmigła, samo śmigło, skrzydło i bardzo dużo drobnych części i elementów.
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Bardzo się dziwiliśmy, gdy na wielu częściach odnajdywaliśmy amerykańskie oznakowania. Wreszcie okazało się, że to
amerykański samolot AIRACOBRA. Bardzo
nas to zdziwiło, bo niby skąd amerykański
myśliwiec znalazł się na Mazurach?
Wszystko to działo się w czasie głębokiej
komuny, a komuniści zafałszowywali historię, nie przyznawali się, że takich myśliwców jak ten kupili od Amerykanów ponad
pięć tysięcy! To były przygody wakacyjne.
A proza życia, to rozpoczęcie działalności
zarobkowej nurków. Często otrzymywaliśmy telefony z portu w Gdańsku czy Gdyni,
od rybaków z Władysławowa z prośbą o
pomoc, bo PRO czy PRCiP nie chciały się
podejmować drobnych prac, które my chętnie wykonywaliśmy. Zaczęliśmy zarabiać!
Jednak, nadal to przypominam, to były inne
czasy... Pieniądze mogliśmy jedynie przyjmować na konto Zrzeszenia Studentów Polskich, aby potem wykorzystać je do
organizacji wycieczek, finansowania wyjazdów zagranicznych do Bułgarii, Rumunii czy Jugosławii. Wraz z postępem
rozluźniania sytuacji politycznej, udało
nam się zorganizować wyprawy do Grecji,
gdzie najmowaliśmy się do prowadzenia
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dużego jachtu, a przy okazji czekało nas
nurkowanie, narty wodne, surfing... To były piękne dni! Najdalszą naszą wyprawą
jest osiągnięcie Ceuty. Po powrocie z wypraw pracowaliśmy przy oczyszczaniu obrośniętych kadłubów statków, przy
polerowaniu śrub, etc. To, że nie otrzymywaliśmy żadnych pieniędzy, momentami
było bardzo dobre, bo dzięki temu zawsze
były środki na zakup tego, czego akurat było nam trzeba: a to łódki, a to silnika elektrycznego, a to wyjazdowego szkolenia
gdzieś na Mazurach. Było bardzo fajnie,
mieliśmy taki mały swój świat...
NK: Poszukuje Pan i wydobywa wspaniałe artefakty z wody. Czy jest możliwość,
aby przytoczył Pan Czytelnikom najciekawszą historię?
JJ: W 1978 roku zwróciła się do nas TVP,
pierwszy program, z propozycją wspólnego
nakręcenia filmu podwodnego pod roboczym tytułem „Tajemnica zatopionego U-Boota”. Nasza grupa miała dostęp do
najnowszego wówczas w kraju podwodnego sprzętu filmowego i telewizyjnego zakupionego przez „Hydrobudowę” do
rejestrowania aktualnie budowanego Portu
Północnego. I to zadecydowało, że właśnie

nas wybrano. Był to sprzęt produkcji francuskiej firmy SPIRO-THOMSON. W skład
sprzętu wchodziła kamera telewizyjna,
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czarno-biała, na kablu o długości 300 metrów umieszczonym na specjalnym bębnie.
Kamera w obudowie hermetycznej, z ate-
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stem do opuszczania na głębokość do 300
metrów. Oświetlenie to 1000-watowy halogen o zasilaniu 110V. Na powierzchni mieliśmy kontrolny monitor z możliwością
ustawiania ostrości kamery podwodnej, zapalanie i gaszenie reflektora. Obraz rejestrowany był na szpulowym magnetowidzie
SHIBADEN Podręczna kamera filmowa na
szpule 16 mm z własnym oświetleniem halogenowym, montowane bezpośrednio na
butli nurka - filmowca.
Z Warszawy przyjechał wóz transmisyjny
TVP i dźwigiem został ustawiony na pokładzie naszego największego wojskowego
okrętu ratowniczego „ORP PIAST”. Okręt
ten ma wbudowaną kilkuprzedziałową komorę dekompresyjną i oczywiście miał na
pokładzie lekarza nurkowego. Załadunek
odbył się w porcie wojennym na Oksywiu.
Nasz zespół płetwonurków też stawił się
„na burcie” wraz z całym naszym sprzętem
nurkowym i specjalistycznym. Na dnie, nieopodal Helu, znajduje się osiem zatopionych niemieckich okrętów podwodnych,
zarejestrowanych w „Księdze Wraków”
Urzędu Morskiego. Do filmowania został
wybrany okręt leżący na głębokości 48 metrów, około 500 metrów od latarni morskiej

na „Górze Szwedów”. Żeby nie było nam
za dobrze, okazało się, że wzdłuż zewnętrznego brzegu półwyspu Hel płynął
dość silny prąd powierzchniowy, który
utrudniał nam wchodzenie i wychodzenie
z wody. Płynął jak wartka rzeka. Okręt, dla
naszego bezpieczeństwa, musiał być mocno zakotwiczony, marynarze ustawili go na
czterech kotwicach. Nurkowie przygotowali sprzęt, podzieliliśmy się na dwuosobowe
zespoły rekonesansowe. Należało dobrze
rozpoznać wrak, znaleźć wszystkie niebezpieczeństwa. Kolejny zespół miał za zadanie rozpoznanie wraku, ocenę możliwości
filmowania – jak dużo na wraku jest sieci
rybackich, czy obiekt jest mocno zamulony? Przy wejściu do wody nurkowie musieli się mocno trzymać liny - opustówki, aby
nie dać się oderwać od okrętu...
Ciekawostką, na którą zwróciliśmy uwagę, były wysunięte z kiosku oba peryskopy:
bojowy i nawigacyjny, a wiadomo, że okręt
podwodny wysuwa peryskop w trakcie płynięcia na głębokości peryskopowej, czyli
około kilkunastu metrów. Dziobowe stery
głębokości były wysunięte do połowy, kiosk
oraz armata były mocno oplątane sieciami
rybackimi. Wrak stoi na równej stępce, nie
40

jest zamulony, nie znaleźliśmy żadnych
uszkodzeń zewnętrznych kadłuba. Oba wyłazy i ten na kiosku, i w rufowej części okrętu (do załadunku torped 533 mm) były
zamknięte. Dlaczego ten okręt zatonął?
Warunki nurkowania mieliśmy iście luksusowe. Każdy nurek na plecach miał aparat
„Kajman”, a dodatkowo brali ze sobą długi
wąż „nargila”. Mimo głębokości 48 metrów
można było na wraku przebywać dowolnie
długo, bo po takim przedłużonym czasie
nurkowania wchodziliśmy od razu do komory dekompresyjnej, gdzie się rozbieraliśmy ze skafandrów, przez specjalny rękaw
podawano nam obiad, gorącą herbatę, czasopisma do czytania.
Do wnętrza (przez przedsionek ciśnieniowy) wchodził lekarz, aby skontrolować
nasze zdrowie. Jak już wszystko było wiadome, wszelkie niebezpieczeństwa rozpracowane, przygotowałem kamerę filmową i
stwierdziłem, że nie chcę, żeby mi się ktoś
z kolegów kręcił przed obiektywem i mącił
wodę. Idę sam! Lina opustowa była doprowadzona do kiosku U-Boota. Skok do wody, koledzy podali mi kamerę, którą
karabinkiem zamocowałem do pasa, i nogami do dołu opuszczałem się na wrak. By-
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łem w suchym piankowym skafandrze Posejdon. Wraz ze wzrostem głębokości woda
z błękitnej przechodziła w zieleń, a piankowy skafander lekko mnie uciskał, wyduszając z niego resztki powietrza. Nie było na
czym zawiesić oka, więc nie złapałem momentu, kiedy zacząłem lecieć w dół coraz
szybciej na skutek ściskania skafandra... I
wpadłem z lekkim impetem na sieci oplata-

jące kiosk i armatę. Zacząłem się wyplątywać, ale skutek był mierny, zagłębiałem się
coraz głębiej w sieci...
Zacząłem się denerwować, szamotać się,
wpadać w panikę... Oddychałem z „nargila” i przy panicznym oddychaniu zaczynało mi brakować powietrza, bo dostawałem
je długim wężem ze statku. Średnica przewodu od acetylenu nie dawała mi tyle po-
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wietrza, ile płuca potrzebowały, spanikowany organizm potrzebował więcej, zacząłem się dławić i wtedy utraciłem świadomość. Uratował mnie bardzo prosty patent.
Końcówką oddechową był automat Kajmana o dość krótkich wężach oddechowych,
które lekko mnie uciskały, przylegały do ust,
nie pozwalały na wypadnięcie ustnika z ust.
I to mnie uratowało! Powróciła świadomość, ustąpiła panika, zacząłem myśleć.
Suche skafandry mają zawory do ustalania
pływalności nurka. Dopuszczając zaworem
podawczym powietrze do wnętrza skafandra, odzyskałem pływalność i mogłem już
nożem zacząć odcinać sieci, które mnie
trzymają...
Wreszcie się wyswobodziłem i powoli
podnosząc się ku powierzchni odepchnąłem się od kiosku. Tu wypadł mi z ręki mój
wybawca, czyli nóż nurkowy. Mam prośbę
– jak będziesz nurkował na tego U-Boota i
znajdziesz leżący koło kiosku nóż nurkowy
MARES, z czarną rączką, to zwróć mi go,
tego mojego wybawcę... Czy to była najciekawsza przygoda nurkowa? Każda z moich
przygód jest inna. Ale to była jedna z kilku
moich dramatycznych przygód.
cdn.
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Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Strach i radzenie sobie z nim
Prawidłowo przeprowadzone i
zorganizowane nurkowanie, np. pod
lodem, nie jest bardziej niebezpieczne niż jakakolwiek inna forma
nurkowania. Jednak na poziom strachu u niektórych nurków nie ma to
wpływu, ponieważ strach jest uczuciem bardzo subiektywnym i często
w ogóle niezależnym od racjonalnych analiz.
Jednym z elementów fenomenu, jakim są
kluby płetwonurkowe w Polsce, jest sposób
wspólnego radzenia sobie ze stresem, strachem i tego typu psychicznymi obciążeniami. Taki klub to grupa przyjaciół
zainteresowanych nawzajem swoim losem,
a nie tylko ludzie, którzy przypadkiem przyjechali zanurkować w jakiejś bazie, bo wygooglali jej stronę i była kolorowa.

Szczegółowe wyjaśnienie tego fenomenu
wykracza poza zakres artykułu, więcej na
ten temat znajdziecie w książce „Wszyscy
muszą wrócić – filozofia nurkowania”.
Wydaje się, że trudne warunki nurkowania,
z jakimi mamy do czynienia w Polsce (przejrzystość kilka metrów, niska temperatura, częsty niedobór światła) sprzyjają budowaniu
zespołu, trzymaniu się razem i wzajemnemu
zainteresowaniu swoim losem – i to zarówno
pod wodą, jak i na powierzchni.
Być może tym da się wytłumaczyć fakt,
że nurkowanie w Polsce, choć bardzo trudne, okazuje się jednak stokroć bardziej wartościowe niż nurkowanie np. w Egipcie,
zarówno pod względem szkoleniowym, jak
i czysto ludzkim. Pomimo trudnych warunków nurkowania mamy w Polsce stosunkowo niewiele wypadków nurkowych. Istnieją
nawet profesjonalnie i rygorystycznie pod
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względem bezpieczeństwa prowadzone bazy nurkowe, w których wykonuje się dziesiątki tysięcy osobonurkowań i nikt nie
ginie. Natomiast w ciepłych morzach – trup
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na trupie. Wciąż słychać o nurkach utopionych, rozjechanych przez motorówki, pozostawionych w toni przez partnera (sic!) –
a wszystko to pomimo łatwych warunków,
wysokiej przejrzystości itd., jakie występują w ciepłych morzach.
W Polsce dla każdego jest oczywiste, że
nurkowie muszą troszczyć się nawzajem o
siebie, starannie się asekurować i trzymać
się blisko. Nie tylko pod lodem, gdzie jesteśmy ze sobą związani, nawet w dosłownym
znaczeniu tego słowa.
W ciepłym morzu te sprawy schodzą na
dalszy plan, często w ogóle nie patrzymy na
partnera, ponieważ rafa koralowa, delfiny
czy kolorowe ryby wygrywają w konkurencji o naszą uwagę. Rezultat jest taki, że płetwonurek wyszkolony w ciepłym morzu jest
nie tylko wyszkolony dużo gorzej niż w Polsce (to są fakty), ale także wydaje się w ogóle pozbawiony rozumienia, czym jest
nurkowanie partnerskie! Dlatego tak trudno
potem takich ludzi „zresocjalizować”, nauczyć nurkowania jak gdyby od nowa, ponieważ nie tylko kompletnie nie radzą sobie
z realnymi problemami, np. podniesionym
nagle obłokiem mułu z dna jeziora, ale też
mają zupełnie przestawione priorytety. Dla

twardego „polskiego” nura jest jasne, że jak
partner źle się czuje, boi się, czy ma problem ze sprzętem, to trzeba problem rozwiązać – wymienić się sprzętem,
wygrzebać aspirynę z apteczki, przestraszonego potrzymać za rękę, pogadać z nim,
może na razie płycej pójść, niż było zamierzone, a jak w ogóle nie da rady, no to trudno. Trzeba zostawić sprzęt w magazynie i
iść wspólnie na piwo, pośmiać się, pośpiewać szanty przy ognisku – to przecież też
jest klub płetwonurków. Nie ma sensu na siłę nurkować, bo „nie gramy o złote kalesony”. W nurkowaniu, jak w pokerze – nie
przegrywa ten, kto wie, kiedy powiedzieć
„pas”. Natomiast „Egipcjanin” często w
ogóle tego nie kapuje. On wszak pragnie
oglądać piękno podwodnego świata – to
jest jego priorytet, po to przyjechał taki kawał drogi, jakże mógłby teraz zrezygnować.
Partner, który ma kłopoty staje się ciężarem,
i może lepiej, żeby go wcale nie było? Kontakt między ludźmi, który powinien być treścią wartościowego życia, staje się
przeszkodą w oglądaniu jakichś roślin, ryb,
wraków, czy innych rupieci na dnie, albo
po prostu w „zaliczeniu” głębokości. Nawiasem mówiąc, właśnie stąd się wzięło
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pseudonurkowanie solo: wymyślili je chłopcy, którzy najzwyczajniej w świecie nie
umieli się z nikim zaprzyjaźnić, bo mieli
zbyt kłótliwe charaktery.
W prawidłowo prowadzonej bazie nurkowej problem strachu nie istnieje. Jeśli ktoś się
boi, to niech na razie nie wchodzi. Niech
pouczestniczy trochę w klubowym życiu na
powierzchni. Takie uczestniczenie w grupie
szczęśliwych, godnych zaufania ludzi najskuteczniej leczy z wszelkich lęków. Nurkowanie pod lodem niczym się tu nie różni.
Trzeba nurkować z przyjaciółmi, ludźmi,
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których znamy, którym ufamy – bo wiemy,
że są godni zaufania. Jesteśmy spięci liną ze
sobą nawzajem i z sygnalistą, który wie, co
robi, zna się na swojej robocie i w razie czego wyjmie nas na pewno. W sytuacji awaryjnej zbliżamy się do siebie, chwytamy się
nawzajem tak, żeby każdy (a zwłaszcza zagrożony partner) poczuł, że nie jest sam –
prawdziwych cudów w opanowywaniu strachu potrafi dokonać samo tylko trzymanie za
rękę, albo nawet zaświecenie na siebie latarką, żeby wszyscy w zespole mogli wyraźnie
zobaczyć spokojnego prowadzącego! Oczy-

wiście nie należy być frajerem i trzeba tak
świecić, żeby się nie oślepić własnym światłem – to błąd często popełniany przez młodych i gorliwych instruktorów. I wychodzimy, zawsze razem, aż do końca.
Może to zabrzmi dziwnie, ale taka sytuacja awaryjna, np. zalodzenie automatu,
dzielenie się powietrzem, narkoza azotowa,
czy inne, potrafi być darem od Boga. Wiąże zespół bardziej niż cokolwiek innego.
Jest sposobem na zdobycie przyjaciół na zawsze. Jest szansą na wypróbowanie swego
człowieczeństwa i odpowiedzialności za
siebie i innych. Jest wielkim sukcesem i
wielkim krokiem we własnym człowieczym
rozwoju. Ale tylko dla nurka, który rozumie
istotę partnerstwa. Ja sam jestem dumny ze
wszystkich sytuacji awaryjnych, w których
udzielałem pomocy, a było to setki razy, bo
w szkoleniowej robocie, zwłaszcza na niskich stopniach, każdy dzień pracy może
przynosić nowe awaryjne „atrakcje”. Jak
mawiał wybitny instruktor Andrzej Mróz,
mój nauczyciel nurkowania „w pracy w bazie dzień jak co dzień – sześć nurkowań,
siedem awaryjnych wyjść”. Tymczasem dla
„Egipcjanina” sytuacja awaryjna jest wyłącznie problemem, który „psuje” nurkowa44

nie! Jest powodem do irytacji, narzekań,
kwaśnej miny... A jeśli jest nieopanowana,
przez zwykły brak umiejętności, potrafi być
po prostu krokiem do grobu.
Strachu nie wolno „przełamywać”! To
mogłoby się skończyć nawet urazem psychicznym. Należy powoli go oswajać, poprzez stopniowe zbliżanie się do zadania,
którego nurek się boi. Np. pierwsze nurkowanie z kursu podlodowego można przeprowadzić w świetle przerębla, czyli jak
gdyby w otwartej wodzie, z możliwością
wynurzenia się w pionie do powierzchni.
Potem dopiero wejść pod taflę na pół metra,
czy metr, nie forsować tego, nie spieszyć
się. I UWAGA! Najważniejsze, żeby wszyscy wiedzieli, że w nurkowaniu wartością
jest to co razem, wspólnie przeżyjemy, a
nie zejście na dno, zaliczenie głębokości,
wyrwanie na pamiątkę koła sterowego z
wraka czy tym podobne wygłupy.
Przy takim rozumieniu celu nurkowania
nie będzie problemem, że trzeba komuś pomóc, rezygnując przy tym z forsowania
pierwotnego planu. Nie będzie problemem,
że trzeba chwycić hiperwentylującego się
partnera, wypuszczając przy tym z ręki drogocenną kamerę, która co prawda i tak jest
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przypięta, ale o coś uderzy itd.
Ksiądz Jacek Bocheński powiedział kiedyś, że jego zdaniem jedną z najważniejszych rzeczy w górach jest konieczność
zrezygnowania z własnego planu wycieczki po to, żeby udzielić komuś pomocy.
Upatrywał w tym wielką szansę i wielką
wartość. Widział, że tak przeżyty dzień to
lepszy dzień niż ten, w którym wszystko od
początku szło całkiem według planu. Rozumienie to można przenieść – i moim zdaniem trzeba – do nurkowania.
Jeśli w klubie czy bazie będzie wiadomo,
że nie mamy do siebie nawzajem żalu o

„psucie” nurkowania, nurek, który ma problem, nie będzie się wstydził do tego przyznać i po prostu zwyczajnie powie, że się
boi. To wiele ułatwia, ponieważ najbardziej
niebezpieczny jest ten lęk, o którym inni nie
wiedzą – nie mogą więc przeciwdziałać –
lęk wstydliwie schowany być może nawet
przed samym sobą. To on potrafi wystrzelić
nagle jak mina spod trawy i narobić prawdziwych kłopotów.
Tradycyjnie ważną rolę pełni organizator
nurkowania, biorący na siebie pełną odpowiedzialność za powodzenie akcji i bezpieczeństwo wszystkich nurkujących – tak
samo podczas nurkowań podlodowych, jak
i każdych innych, szkoleniowych, czysto
turystycznych, technicznych, rekreacyjnych
czy w ogóle jakichkolwiek. Musi on koniecznie dysponować takim przygotowaniem i doświadczeniem, które umożliwi mu
zapobieganie sytuacjom awaryjnym, w tym
także związanym ze stresem i strachem. Organizator taki ma bogaty arsenał różnych
środków, np. decyduje lub co najmniej
współdecyduje o tym, w jakich zespołach
nurkowie wejdą do wody, pilnując, żeby ci
mniej doświadczeni nurkowali z tymi bardziej doświadczonymi itd. Może też oczy45

wiście nie dopuścić do nurkowania osoby
zbyt silnie przestraszonej, lub nieobliczalnej z innej przyczyny. Pojawiające się niekiedy przypadki pseudo- organizatorów
nurkowań – którzy tylko wypożyczają
sprzęt, nabijają butle, ewentualnie organizują dowóz nurków na nurkowisko, natomiast odpowiedzialności za bezpieczeństwo brać na siebie nie chcą – są oczywiście z profesjonalnego punktu widzenia
skandalem i powinny być surowo tępione.
Tomasz Strugalski

Powyższy tekst zawiera fragmenty bestsellerowej
książki Tomasza Strugalskiego „Wszyscy muszą
wrócić – filozofia nurkowania”. Tę i pozostałe książki tego autora można kupić tu: http://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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Wielki pojedynek ocieplaczy
Fourth Element Halo3D, Kwark Navy, Santi Flex360
Dawno, dawno temu, kiedy byłem
jeszcze młodym nurkiem, zdecydowałem się na zakup kompletu Bare –
suchy skafander TechDry i ocieplacz
Hi- loft. Jakim kierowałem się kryterium wyboru? Żadnym. Polecił mi go
instruktor, który mnie szkolił.
Widziałem skafander, podobał mi się,
ocieplacz był za to taki, jakie widujemy
często na polskich nurkowiskach – watowany, pikowany gruby miś. Nic szczególnego.
Ja jednak uznałem, że skoro mi się go poleca, dodatkowo w optymalnej cenie, to czemu mam kombinować. I tak minęło parę
ładnych lat, ja nabrałem rozumu, obnurkowałem różne rozwiązania i już wiem, że
stojąc teraz przed podobnym zakupem, poważniej zastanowiłbym się nad tym, co
wtedy ochoczo wybrałem. Z Bare się nie

rozstałem, choć rozwód parę razy był blisko, ale to temat na osobną historię. Suchy
ma się dobrze, dalej jest piekielnie wygodnym trylaminatem, choć teraz widzę w nim
różne wady. Ocieplacz wciąż funkcjonuje,
ale czekam tylko na okazję, by rzucić się na
nowy. Jeżeli planujesz w najbliższym czasie
zakup suchara i ocieplacza, albo samego
ocieplacza, to jest to artykuł dla ciebie. Jeżeli będzie to zakup obu – pamiętaj, w zasadzie powinieneś zacząć całą operację od
zakupu ocieplacza, a dopiero potem zabierać się za suchara.
Ocieplacz w przypadku trylaminatowych
sucharów ma fundamentalne znaczenie dla
naszego komfortu nurkowania. Posiadacz
takowego skafandra dobiera ocieplacz jako
swoją drugą skórę pod konkretne wymagania nurkowe. Nurkując w umiarkowanie
ciepłych lub po prostu ciepłych wodach,
46
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wybierze cienki ocieplacz lub troszkę grubszą bieliznę termiczną. Nurkowie wód zimnych będą szukali połączenia dobrej
bielizny termicznej z odpowiednio mocnym (i tu przestrzegam – wcale nie odpowiednio grubym) ocieplaczem. Wiedząc
mniej więcej, gdzie będziesz nurkować,
możesz brać się za wybór ocieplaczy, a potem skafandra. Jeżeli planujesz nurkowania
w Polsce lub innych „nieco mniej ciepłych”
wodach (ale wciąż wspaniałych i wartych
tego całego inwestowania i wysiłku ubierania!), zdecydowanie na twoją listę potencjalnych ocieplaczy trafi coś ze
standardowych pikowanych ocieplaczy,
może będzie to Santi BZ400, może właśnie
Bare Hi-loft, ale być może zwrócisz uwagę
na te mniej typowe rozwiązania i tutaj lista
w zasadzie zamknie się na trzech rozwiązaniach: Fourth Element Halo3D, Kwark
Navy, Santi Flex360. Oczywiście moje testy mogą pomóc w wyborze, ale zachęcam
do samodzielnego testowania. Tym wygrywają poważniejsi dystrybutorzy (lub producenci), że inwestują w swoją flotę testową
lub tworzą programy wspierające sprzedawców inwestujących w swoje floty.
Wszyscy wymienieni z nazwy prowadzą
47
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swoje programy demo i można na wiele
sposobów zorganizować test wszystkich
wskazanych ocieplaczy. Z Bare może być
problem, gdyż polski dystrybutor nie prowadzi programu demonstracyjnego, ma bardzo wąski wybór rzeczy do testów, a szkół
nurkowych z pełną flotą testowych ocieplaczy możemy szukać ze świeczką. Santi może pochwalić się nie tylko własną bogatą
flotą testowego sprzętu, ale też ma na terenie kraju kilku rączych przedstawicieli, którzy są dobrze wyposażeni w testowe
jednostki. Fourth Element w Polsce ofertuje
pełną rozmiarówkę ocieplaczy Halo3D (także Arctic) i na życzenie wysyła je w dowolne miejsce w kraju. Kwark robi
dokładnie to samo ze swoimi wszystkimi
produktami.
Ocieplacz Kwark Navy idzie na pierwszy
ogień. Na rynku nie jest to jedyny ocieplacz
polarowy, ale konkurencja Kwarka nie może pochwalić się tak dobrą renomą, flotą testową i bogatą ofertą dodatków i opcji.
Widząc pierwszy raz Kwarka miałem wrażenie, że chyba trzeba być szalonym, by z
tak cienkim ocieplaczem iść do zimnej wody. Przyszło mi testować Kwarka w wymagających warunkach – styczniowe nurko-

wania w kamieniołomie piechcińskim to
było nie lada wyzwanie dla sprzętu. Temperatura powietrza niższa od temperatury
wody. Przy powierzchni woda akurat nie
była pokryta lodem, ale i tak termometry nie
chciały pokazać nawet tych przeklętych
czterech stopni. Patrzyłem na grubość ocieplacza z niedowierzaniem i ze szkolnej półki ze swojego centrum zabrałem testowe
docieplenie Fourth Element X Core. Na
pierwsze nurkowanie ocieplacz „wszedł”
do wody bez docieplenia – stwierdziłem, że
jeżeli mam testować ocieplacz, to muszę go
sprawdzić bez żadnych kombinacji. I o ile
chodzenie w samym ocieplaczu po „powierzchni” bez suchego skafandra nie napawało mnie optymizmem, to już pod
wodą byłem bardzo pozytywnie zaskoczony zachowaniem się ocieplacza. Po nurkowaniu
stwierdzam
z
całkowitym
przekonaniem, że pomimo nie budzącej zaufania grubości, ocieplacz doskonale radzi
sobie w zimnej wodzie. Co więcej, udało
mi się zalać delikatnie skafander i nawet tego nie poczułem. Generalnie ocieplacz jest
bardzo wygodny w ruchu, elastyczny i dobrze układający się do ciała. Jeszcze ta niska gramatura a mimo to rewelacyjne
48

Nuras.info 3/2018
termiczne parametry stawiają go bardzo
wysoko pośród arktycznych ocieplaczy –
materiał nie trzyma powietrza, nie wymaga
dużej ilości balastu, przy czym w przypadku skompresowania trylaminatu nie czułem
kontaktu z zimną wodą. Ocieplacz ładnie
oddaje wilgoć i wentyluje. Zwracam też
uwagę na detale wykończenia, które mogą
zdecydować o wyborze właściwego polarowego ocieplacza – uszczelniające osłony
zamka, rozmiar i rozłożenie kieszeni, stójka
nie kolidująca z kryzą, bardzo wygodne taśmy na palce – tutaj jest wszystko przemyślane i idealnie grające. Trzy całkiem
sensowne kieszenie, co ja uważam za rzecz
istotną, kiedy na nurkowisku spędzam czasami cały dzień w ocieplaczu i siłą rzeczy w
kieszeniach ląduje telefon, pieniądze i inne
drobnostki. W zasadzie jedyną wadą Kwarka Navy jest jego odporność na warunki pogodowe na powierzchni. W samym kwarku
(z bielizną merino) bez kurtki było mi zwyczajnie chłodno.
Santi Flex 360 to tak naprawdę dwa ocieplacze. Spodnie połączone z bezrękawnikiem (tak zwany kombinezon) i do tego
kurtka. Można je nabyć oddzielnie, używać
samodzielnie, można je kupić w komplecie.
49

Kurtka może służyć nam też na co dzień jako zwykły element odzienia. Santi już nas
przyzwyczaiło do tego, że ich rzeczy wyglądają po prostu dobrze, modnie. Ten zestaw kupuje się przede wszystkim oczami.
Cena jest niestety wysoka, ale ocieplacz
pracuje doskonale na swoją wartość, o
czym przekonałem się podczas testów.
Znowu przyszło mi go testować w warunkach zimowych, nie testowałem więc pojedynczych elementów tylko cały komplet.
Oczywiście nie odmówiłem sobie przyjemności paradowania w kurtce w „nienurkowym czasie” i bardzo mi tę przyjemność
kurtka sprawiała. Wygodna, elegancka i
praktyczna. Podobały mi się zwłaszcza bezpalczaste rękawiczki – mankiety mają otwory na kciuki, w związku z tym można ich
używać jako „wrist warmerów” (nie mam
na to dobrej polskiej nazwy poza „bezpalczatką”). Przed nurkowaniem dozbroiłem
się w resztę zestawu i czułem się w nim
równie wygodnie i ciepło na powierzchni,
jak i pod wodą. Flex 360 jest całkowitą
przeciwnością flagowego Santi BZ400, którego nie jestem fanem – grubego, ciężkiego, „trzymającego powietrze” i pancernego.
Flex 360 daje taki sam komfort cieplny, a
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wygoda użytkowania jest nieporównywalnie większa, do tego powietrze z niego ładnie schodzi i nigdzie nie ciągnie, nie
ogranicza ruchów. Santi dorzuciło do kombinezonu (spodnie z bezrękawnikiem) jeszcze specjalne wkłady dystansujące na
klatkę piersiową – można je wyciągać na
przykład na czas prania. Fajny patent. Z podobnym spotkałem się w Fourth Element
Halo3D, choć tam tej „zbroi” się nie wyciąga. Wprawdzie w żadnym z testowanych
ocieplaczy, nawet w tych nieuzbrojonych,
nigdy nie poczułem zimna w momencie,
kiedy skafander był skompresowany, ale rozumiem, że nie reprezentuję wszystkich
użytkowników ocieplaczy i ich osobistych
odczuć. Ktoś to może docenić. Ja doceniłem bardzo, ale to bardzo właściwości ocieplacza po zalaniu suchara. Udało mi się nie
dopiąć prawidłowo zamka gazoszczelnego
i tym sposobem na wejściu wciągnąłem
konkretną ilość wody w okolice pasa i nóg.
Poczułem to, wyszedłem na płytszą wodę,
dopiąłem skafander i wszedłem po pas
sprawdzić szczelność. Wody w butach nie
czułem, pierwsze uderzenia zimna minęło.
Stwierdziłem, że sprawdzę, czy da się zrobić półgodzinnego nurka. I co? Nie było mi
50
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zimno. Ocieplacz spisał się na medal. Jedyne, co tak na poważnie nie leżało mi w
ocieplaczu to brak tasiemek na palce. Ten
drobny element pełni bardzo ważną rolę w
przypadku używania suchych rękawic – nie
tylko ułatwia zakładanie skafandra, przeciwdziałając ściąganiu się rękawów ocieplacza w trakcie wpychania rąk w rękawy
suchara. W przypadku stosowania systemu
suchych rękawic musimy zapewnić komunikację powietrzu przemieszczającemu się
do i z rękawic, by regulować ciśnienie w
ich wnętrzu. Tasiemki od ocieplaczy znakomicie spełniają tę rolę. Niektóre (na przykład te od Kwarka) są tak wygodne, że po
przełożeniu przez manszetę nie trzeba ich
zsuwać z palców. Mankiety kurtki Flex 360
mają tylko otwory na kciuki. Już samo przełożenie materiałowego mankietu przez ścisłą gumę manszety dostarczyło problemów,
a w trakcie nurkowania dosłownie ucinało
mi kciuka. Na drugiego nurka, już po przełożeniu dłoni przez manszetę, zsunąłem
mankiet i wywinąłem go na manszetę. Ten
patent się sprawdził, choć z pewnością cała procedura jest mniej wygodna od sposobu zakładania rękawów ze zwykłymi
tasiemkami. Kieszeni wygodnych i pojem51

nych za to nie brakuje w tym ocieplaczu nic
a nic!
Na koniec zostawiam Halo3D, ponieważ
z tym ocieplaczem już się mierzyłem wielokrotnie i już opisywałem jego test porównując go z Bare Hi-loft (zainteresowanych tym
tekstem odsyłam na mój blog nurkolog.pl).
To jest topowy model wśród szerokiej linii
ocieplaczy brytyjskiej marki. Cenowo, pomimo że ocieplacz nie jest już młodą konstrukcją, wciąż utrzymuje się na szczycie, na
podobnym poziomie jak Santi Flex 360. Ten
ocieplacz wygląda kosmicznie i niepozornie
jednocześnie. Jego konstrukcja z panelami
dystansującymi zamontowanymi na klatce,
na udach wygląda futurystycznie. Tkanina
wierzchnia z kolei budzi niepokój, że ocieplacz nie będzie zachowywał się dobrze w
sytuacji kontaktu z wodą. Są to jednak pozory, tkanina pracuje prawidłowo, oddając łatwo wilgoć na zewnątrz i utrzymując ją z
dala od ciała. Testowane wielokrotnie w sytuacji przeciętnej wilgoci, jak i poważniejszego przecieku skafandra. Od strony
użytkowej wszystko wygląda dobrze. Kieszeni w tym ocieplaczu nie brakuje, wszystko w
zasadzie jest perfekcyjnie przemyślane. Ja
mam tylko dwa zarzuty do niego – idealnie
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dobrany do rozmiaru ocieplacz potrafi przysporzyć delikatnych problemów przy zdejmowaniu, winy upatrywałbym w konstrukcji
zamka głównego. Drugim mankamentem są
niezbyt wygodne tasiemki na palce. I tak nie
ma takiego dramatu jak w innym flagowcu
Fourth Element – Arctic Expedition, ale na
przykład bardzo mi odpowiadały tasiemki w
zwykłym Arcticu. W Halo3D tasiemki są
gdzieś pomiędzy – ani super, ani też bardzo
krzywdzące. Fajne jest to, że pomimo sztywnych paneli dystansujących, ocieplacz znakomicie oddaje powietrze i nie wymaga
dodatkowego balastu.
Podsumowując, wszystkie wymienione
ocieplacze sprawdzają się w trudnych warunkach, każdy ma swoje drobne wady, ale
kompensowane przez niewątpliwe zalety.
Są to jednak diametralnie różne konstrukcje, których warto spróbować na własnej
skórze. Zachęcam do testów, do wyrobienia sobie własnego zdania. Ja nie dam jasnej i oczywistej odpowiedzi na temat
wyboru. Uważam, że każdy z tych kombinezonów ma swoje mocne strony, które
znajdą amatorów. Santi i Fourth Element są
droższymi konstrukcjami, jednak nie oznacza to, że nie są warte swej ceny. Kwark z

pewnością wygrywa w kategorii ceny, ale
też ma konkurencję w klasie polarowych
ocieplaczy i w tej kategorii cenowo już nie
wypada tak atrakcyjnie. Santi Flex 360 jest
bardzo niebanalną konstrukcją i może być
traktowany nieufnie przez bardziej ortodoksyjnych nurków, ale ten patent sprawdza się
bardzo dobrze pod wodą. Fourth Element
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Halo3D to kosmiczna zbroja, ale nie
wszystkim poszukiwaczom marki premium
może pasować, że brytyjski producent jej
nie modernizuje od dobrych dwóch lat. Z
drugiej strony po co poprawiać coś bardzo
dobrego?
Kuba Cieślak
fot.: materiały dystrybutorów
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O jesiotrach słów kilka…
Ryby jesiotrowate jest to grupa
najstarszych żyjących kręgowców. Ich
przodkowie zasiedlali zbiorniki wodne od okresu dolnej kredy. Wykopaliskowe pozostałości odnajdowano w
podkładach archeologicznych eocenu
(około 30 mln lat przed naszą erą).
W związku z tym uważane są za gatunki reliktowe, które dotarły do naszych
czasów
dzięki
nabytym
zdolnościom adaptacyjnym.
Historia gatunku jest niesamowita, ale
niestety drastyczna, ponieważ te ryby były
świadkami znaczących zmian środowiskowych, które podziałały na ich niekorzyść.
Po okresie zlodowacenia plejstoceńskiego
jesiotry zaczęły rozszerzać obszar swojego
występowania, zasiedlając stopniowo nowopowstałe systemy rzeczne i jeziorowe.
Od zawsze były najcenniejszymi obiektami połowów. Połowy jesiotrów miały
miejsce praktycznie od zarania działalności

rybackiej człowieka. Decydowała o tym
przede wszystkim wielkość ryb, jak również
doskonałe mięso i wysoka liczebność. Były
więc stosunkowo łatwo dostępną i pożądaną zdobyczą (dowodami są liczne pozostałości kostne odnajdowane w trakcie prac

Jesiotr zachodni

wykopaliskowych). Według licznie przeprowadzonych badań ryby te osiągały maksymalną długość 1,2 metra w wieku 25-26
lat.
Na podstawie danych archeologicznych
można stwierdzić, że rybacka i rolnicza

źródło: pixabay.com
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działalność człowieka od zarania dziejów
powodowała już zauważalny, lecz stosunkowo łagodny, spadek liczebności tych ryb.
Na przełomie XX stulecia nastąpił gwałtowny spadek liczebności poszczególnych gatunków jesiotra, co doprowadziło do
drastycznego ograniczenia zasięgu jego występowania i wyginięcia całych populacji.
Przyczyną tego zjawiska był gwałtownie
rozwijający się w końcu XIX wieku przemysł, który negatywnie wpłynął na jakość
środowiska wodnego. Rozwijający się prze-

mysł potrzebował taniego transportu masowego, a to z kolei wymagało regulacji rzek
poprzez pogłębianie ich koryt i zabudowę
hydrotechniczną, piętrzącą poziom wody.
To spowodowało przeszkody w migracjach
tarłowych, wywołało niszczenie tarlisk jesiotrów w dolnych nurtach rzek i uniemożliwiło wędrówki tarłowe ryb do górnych
odcinków. Wpływ miały również zanieczyszczenia przemysłowe i komunalne.
Doszły do tego intensywne połowy ryb jesiotrowatych w okresie wędrówek tarło-
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wych, z których pozyskiwano cenną ikrę.
W następnych latach tragiczną sytuację jesiotrów pogarszał brak ustaw chroniących
te ryby przed nadmierną eksploatacją.
Występujący w naszych wodach jeszcze
niedawno jesiotr zachodni (Acipenser sturio), który w obrębie swojego dawnego szerokiego areału występowania jest gatunkiem ginącym bądź już wyginął całkowicie.
Obecnie istnieją jedynie trzy populacje:
dwie atlantyckie oraz czarnomor- ska. Podobny los niestety spotkał jesiotra zielonego
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(Acipenser medirostris Ayres), który jest
rzadkością na wybrzeżu azjatyckim i północnoamerykańskim. Zupełną rzadkością
jest północnoamerykański jesiotr jeziorny
(Acipenser fulvescens Rafinesque) występujący w rejonie Wielkich Jezior. Ścisłą ochroną objęte są endemiczne gatunki, występujące jedynie w basenie rzeki Amur, kaługa (Huso dauricus Georgi) i jesiotr amurski
(Acipenser schrenki Brandt). Zagrożone są
również najcenniejsze gatunki ryb jesiotrowatych w basenach Morza Czarnego i Kaspijskiego, takie jak azowska bieługa (Huso

huso L.), siewruga (Acipenser stellatus Lov.),
szyp (Acipenser nudiventris, a także jesiotr
adriatycki (Acipenser naccarii). Niestety
obecna kondycja populacji wymienionych
powyżej gatunków ryb jesiotrowatych jest
tragiczna. Metody ochrony gatunkowej
(sztuczny rozród, poprawa środowiska
wodnego) nie gwarantują przetrwania. Może to wskazywać, że za jakiś czas, jeśli nie
podejmiemy odpowiednich kroków ochrony tych ryb, możemy być świadkami całkowitego ich zaniku.
Natalia Kasowska

Acipenser nacarii

źródło: wikipedia
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Butle pod specjalnym nadzorem!
Co mnie naszło, żeby napisać o
butlach? Jest przecież tyle fajniejszych
nurkowych tematów. Pewnie, że jest!
Jednak właściwa „opieka” nad butlą
to ważny temat, a widzę niestety, że
przez wiele osób traktowany trochę
lajtowo. Dodatkowo po ostatniej wizycie na basenie czarka mi się już
lekko przelała, więc będzie nieco
moralizatorsko, ale to dlatego, że temat jest poważny.

senie (na szczęście nie u naszych kursantów), stojące samotnie butle, czasami jeszcze wraz z całym sprzętem, na środku
przejścia gdzie kręcą się inne osoby, upadające butle, czy osoby „biegające” z butlami po śliskiej nawierzchni. To wszystko
aż się prosi o poważny wypadek! Ostatnio

Już na szkoleniu podstawowym Open
Water Diver, czy to nawet na Discover Scuba Diving, na pierwszym wykładzie, jeszcze zanim fizycznie dotkniemy butli,
powinniśmy mieć przekazaną wiedzę o tym
– jak się bezpiecznie z butlą obchodzić, jak
ją bezpiecznie transportować, przechowywać, żeby nie doszło do wypadku. Wiedza
ta jest naprawdę bardzo ważna, bo od niej
zależy nasze i innych bezpieczeństwo.
Tymczasem dość często widzę, czy to na
wodach otwartych, a już szczególnie na ba58

byłam świadkiem rozbicia głowy chyba
przez jednego z kursantów, który delikatnie
mówiąc, wywinął orła na śliskiej basenowej
nawierzchni razem z butlą w ręku. A przecież wystarczy, że osoba szkoląca przede
wszystkim da dobry przykład, podkreśli wyraźnie, a nawet kilka razy powtórzy: Pamię-
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tajcie! Samotna butla, butla ze sprzętem zawsze leży, nigdy nie zostawiamy jej bez
opieki stojącej!
A właściwie dlaczego leży i dlaczego zawsze ma być pod opieką jak stoi? Filozofii
tu wielkiej nie ma – bo może się przewró-

cić! A jak się przewróci, to w najlepszym
wypadku narobi dużo hałasu, jednak może
także:
– osłabić się płaszcz butli;
– upaść nam lub komuś innemu na palec
– przypominam, butla trochę waży, o ile nie
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połamie nam palca, to paznokieć nam zsinieje, a potem zejdzie, a to boli;
– zniszczyć posadzkę, na którą upadnie i
wpędzić nas w niepotrzebne koszty;
– uderzyć zaworem – niszcząc go lub co
gorsza wyrywając – wówczas butla zamie-
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nia się w latający bez żadnej kontroli pocisk, zmiatający wszystko, co spotka na
swojej drodze, także ludzi – przypominam
w butli jest gaz pod ciśnieniem ok 200 ata
– to może zabić!
– jeżeli do zaworu wkręcony jest automat, może on ulec uszkodzeniu – nie dość,
że nurkowanie będziemy mieć z głowy, to
jeszcze narazimy się na spory wydatek.

Dbajmy zatem o to, abyśmy my i osoby z
nami nurkujące prawidłowo obchodziły się
z butlami nurkowymi. Nie bójmy się zwrócić uwagi, kiedy widzimy, że coś dzieje się
nie do końca tak.
Od tego zależy też nasze bezpieczeństwo w miejscu nurkowym, nawet jeżeli z
drugiej strony usłyszymy jedynie coś w rodzaju „spieprzajdziadu”.
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– Zasada „jak się nie przewrócisz, to się
nie nauczysz” nie powinna mieć tu zastosowania, bo w tym wypadku lepiej dmuchać na zimne i uczyć się na cudzych niż
własnych błędach. A przecież, żeby tych
błędów nie było, wystarczy zapamiętać i co
najważniejsze przestrzegać kilku prostych
zasad:
– Butli nigdy nie zostawiamy samej stoją-
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cej, czy to wypakowując ją z samochodu,
czy to przygotowując się do nurkowania.
Butla bez opieki zawsze leży – nawet jeżeli zostawiamy ją tylko na „minutkę”. Butla
jest jak raczkujące dziecko – nie należy jej
spuszczać z oka!
– Przed nurkowaniem i po nurkowaniu
cały zestaw – butla, BCD, automat – odkła-

damy na bok. Sprzęt ma leżeć, najlepiej na
boku, w taki sposób, żeby butla nie przygniatała BCD, węży oraz II stopni automatu.
Jeżeli jest miejsce, gdzie możemy cały zestaw zostawić stojący, to zawsze zabezpieczamy go – bange czy pasem – żeby się nie
przewrócił, nie spadł. Po rozłożeniu zestawu butle kładziemy albo od razu przenosi-
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my w bezpieczne dla niej miejsce;
– Na łodzi butla musi zawsze być zabezpieczona pasami, w taki sposób, żeby nie
mogła się przewrócić, ani nie uderzała o inne butle;
– W transporcie, w samochodzie – możemy przewozić butle w pozycji:
stojącej – zawsze zabezpieczone w taki
sposób, żeby się nie przewróciły, nie obijały się o siebie i nie powybijały nam szyb;
leżącej – zaworami w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy lub bokiem do kierunku jazdy, (niektórzy transportują
zaworami w kierunku jazdy, wychodząc z
założenia, że w razie wypadku zmieniająca
się w pocisk butla poleci w tył a nie do
przodu, ja nie jestem jednak zwolennikiem
takiego układania butli) zabezpieczone, aby
się nie turlały i nie obijały. Szczególnie
zwracamy uwagę na bezpieczeństwo zaworów, aby nie były one narażone na
uszkodzenia, obijanie się;
– Butle najlepiej transportować bez zamontowanego na nich sprzętu, jest to na
pewno bezpieczniejsze dla sprzętu. Dobrze
by było, żeby były puste, ale wiadomo, że
to jest mało wykonalne, szczególnie jak jedziemy na nurkowanie;
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– Butla może stać niczym niezabezpieczona:
kiedy jest przechowywana w miejscu,
gdzie nie ma możliwości jej przewrócenia;
kiedy zostawiamy ją, np. do nabicia, w
miejscu do tego wyznaczonym;

kiedy stoi w towarzystwie większej ilości
butli w taki sposób, że nie jest narażona na
przewrócenie, w miejscu mało ruchliwym,
osłoniętym;
– Butlą nigdy nie rzucamy, zawsze podajemy ją sobie ostrożnie, trzymając za rącz-
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kę lub zawór;
– Z butlą nie biegamy, szczególnie po śliskiej nawierzchni.
Te zasady nie są ani specjalnie trudne do
zapamiętania, ani tym bardziej trudne do
wykonania i wystarczy naprawdę odrobina
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wyobraźni, żeby przewidzieć tragiczne
skutki niewłaściwego działania.
To do nas należy właściwa nauka przyszłych pokoleń nurków, to instruktorzy, divemasterzy, ale też bardziej doświadczeni
nurkowie dają przykład, jak właściwie dbać
o sprzęt, jak się z nim obchodzić, żeby nie

doszło do wypadku. I powiedzenie „czym
skorupa za młodu nasiąknie” jest tu bardzo
istotne, bo jak przyszłego adepta nurkowania nauczymy, tak on potem będzie obchodził się ze sprzętem, a często będzie to
nasz, firmowy sprzęt! Nawet z przenoszenia sprzętu na zajęciach basenowych, czy
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na wodach otwartych, można i powinno się
zrobić element szkolenia, które potem zaprocentuje!
Trzeba tylko jednego – dobrych chęci!
Agata Isajew „Gagatek”
Zdjęcia z archiwum „nalofoty.pl”
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DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

CENTRUM NURKOWE

CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a
40-570 Katowice

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

tUFDIOJD[OF
tJOTUSVLUPSTLJF

tQJFSXT[BQPNPD

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

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

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl
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Skorpenowy spływ 2018
Rzeka Łyna, będąca już od piętnastu lat gospodarzem dość niezwykłego wydarzenia, podczas którego do
Olsztyna zjeżdżają setki płetwonurków
z całego kraju i nie tylko, swój bieg
rozpoczyna w okolicach wsi Łyna na
wysokości 155 m n. p. m. (Wzgórza
Dylewskie), na terenie rezerwatu
przyrody Źródła Rzeki Łyny. Ta największa rzeka województwa warmińsko- mazurskiego, po pokonaniu 289
km, w okolicach miejscowości Znamiensk w Obwodzie Kaliningradzkim,
uchodzi do Pregoły jako jej lewy dopływ.
Nazwę Łyna wprowadzono urzędowo w
1949 roku, zastępując poprzednią niemiecką nazwę rzeki – Alle. Wśród wielu pięknych miast i miasteczek leżących nad Łyną
przynajmniej raz w roku, gdy nadchodzi
wiosna, szczególną uwagę płetwonurków
przykuwa stolica Warmii i Mazur – Olsztyn.
66
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To właśnie tutaj w roku 1950 powstała Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie, w której
w 1951 r. utworzony został Wydział Rybacki. W ramach wydziału już latem 1957 ro-

ku rozpoczęło swoją działalność Naukowe
Koło Badań Podwodnych z Olsztyna. Na
fundamencie tego pierwszego i największego w historii nurkowania swobodnego w
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Polsce naukowego klubu płetwonurków powstał w 1968 roku Akademicki Klub Płetwonurków „Skorpena”, który prężnie
działa do dziś pod opiekuńczymi skrzydła-
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mi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Nazwę „Skorpena” przyjęto
od groźnej kolorowej rybki Morza Śródziemnego. W tym roku przypada 50-lecie

działalności klubu, który od pół wieku jednoczy ludzi, dla których wielką życiową pasją jest nurkowanie. Siedzibą klubu od
zawsze jest położone nad jednym z war-

68

mińskich jezior miasteczko akademickie
Kortowo, a dokładnie lokal w domu studenckim nr 1, gdzie przynajmniej raz w tygodniu odbywają się spotkania klubo-
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wiczów i sympatyków. Przepastna kronika
klubu pełna jest opisów różnych wydarzeń,
my jednak skupimy się na dorocznym powitaniu wiosny, czyli Skorpenowym Spły-

wie Łyną, który to w niezwykły sposób gromadzi setki nurków, którzy pokonują czasem wiele kilometrów, by dotrzeć do
Olsztyna, wcale nie po to, by zanurkować.
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24 marca już po raz piętnasty, w siedzibie AKP Skorpena zameldowało się potężne
grono barwnych przebierańców, którzy po
raz kolejny postanowili powitać wiosnę w
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nieco mniej tradycyjny sposób niż topienie
Marzanny.
Zanim jednak dali się ponieść spokojnemu nurtowi rzeki zgrabnie wijącej się przez

warmińsko-mazurską stolicę, przemaszerowali barwnym korowodem do miejsca startu, czyli najbliższego mostu. Nietrudno
zgadnąć, że niecodzienny pochód wzbu-
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dził spore zainteresowanie przechodniów i
klientów mijanego po drodze sklepu jednej
z niemieckich sieci, wywołując zachwyt na
twarzach dzieci, szerokie uśmiechy wśród
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seniorów i wzbudzając nagły stan gotowości wśród spacerujących beztrosko psów.
Przy moście również czekało już spore grono dziennikarzy, fotografów, a także zwy-

kłych obserwatorów, ciekawych co też ciekawego zwodują w tym roku pomysłowi
konstruktorzy. Wśród miłośników wesołej
zabawy udało nam się wypatrzyć nawet mi-
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łościwie nam panującego Gospodarza naszego pięknego miasta. Czyżby również
miał ochotę dołączyć do wspólnej zabawy?
Bardzo możliwe, biorąc pod uwagę, że tym
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razem rzeka gościła nie tylko miłośników
nurkowania, nurtowi Łyny dali się ponieść
również między innymi olsztyńscy skoczkowie spadochronowi. Istnieje jednak podejrzenie, że mogli to być płetwonurkowie,

tyle że przebrani. Stojący wzdłuż brzegów
ratownicy medyczni, policjanci czy strażnicy miejscy nie zdecydowali się na chłodną
kąpiel, więc oczywiste było, że stroje w których się prezentowali nie były przebraniem,
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a regulaminowym elementem obowiązującym podczas pracy. Podobne wątpliwości
mogli wzbudzać także strażacy, którzy jednak okazali się uczestnikami zabawy, ale
nie wiedzieć czemu, zaraz po wejściu do
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wody uruchomili sikawki, jakby chcieli
uzupełnić poziom wody w rzece. Może byli tu po raz pierwszy i nikt ich nie uprzedził,
że będzie dość płytko, ale to nic, przecież

tym razem nie chodziło o nurkowanie, tylko o dobrą zabawę, o integrację środowiska, które wciąż w galopującym tempie się
rozrasta. Wspaniale pokazała to grupa
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uczestników przebrana za wdzięczne rybki
Nemo, które ciągnęły za sobą sporą kiść pomarańczowych balonów, które miały symbolizować ikrę, czyżby nowy narybek
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miłośników podwodnej przygody, który już
za rok jako dojrzałe osobniki popłynie z nami pod olsztyńskimi mostami? Przekrój wiekowy wydarzenia można śmiało określić

jako szeroki - od ikry do naprawdę zaawansowanych seniorów i właśnie o to w tej zabawie chodzi – nie ma barier, nie ma
rekordów, nie ma rywalizacji sprzętowej,
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jest radość i pasja. Zgodnie z ideą organizatorów spływ nie jest wyścigiem, chodzi
po prostu o to, aby wspólnie pokonać kilkukilometrowy odcinek rzeki. Każdy, kto
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dotarł na metę, wyjątkowo przeniesioną do
Parku Centralnego w związku z remontem
mostu na starówce, otrzymał pamiątkowe
gadżety. Jak co roku płetwa w płetwę popłynęli więc bohaterowie najróżniejszych
bajek, ci dobrzy i szlachetni obok czarnych
charakterów, koszmarne potwory i ukwiecone, delikatne wróżki, a także ofiary nie-
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udanych eksperymentów naukowych lub
medycznych, trudno jednoznacznie to
określić. Na wszelkiego rodzaju jednostkach pływających swoim właścicielom to-

warzyszyli także przedstawiciele innych gatunków, w tym psy. Tradycyjnie popłynęli
też posłannicy różnych kultur i religii, byli
muzułmanie, Indianie, nikt nie obawiał się
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nawet zwartej rosyjskiej ekipy. W tegorocznej edycji można było spotkać wiele postaci, które biorą udział w imprezie odkąd
udało nam się sięgnąć pamięcią, występu-
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jąc w tych samych stylizacjach, jednak z
wciąż z tą samą niczym nieskrępowaną radością pluskając się w odmętach olsztyńskiej rzeki. Najwyraźniej Skorpenowy
Spływ Łyną dla części uczestników stał się

obowiązkowym elementem nurkowego życia, mniej istotna stała się rywalizacja o nagrody za najbardziej intrygujący kostium,
choć na pomysłowych kreatorów czekały
atrakcyjne pozycje, między innymi: ubez-
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pieczenia nurkowe, sprzęt czołowych producentów czy wyprawy w najpiękniejsze
rejony świata. Z najnowszych trendów na
tegorocznym wiosennym skorpenowym pokazie dało się zauważyć jedynie promowane przez pomponikowe i pudelkowe
portale stado dmuchanych, wściekle różowych flamingów, które swoją barwą najwyraźniej dawały sygnał, że to wiosna płynie!
Jak zwykle na zmarzniętych śmiałków na
mecie czekał pyszny regeneracyjny posiłek
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oraz autobus, który przewiózł mokrych
uczestników na ciąg dalszy wydarzenia,
czyli zabawę integracyjną w miasteczku
studenckim. Było jak zwykle doskonale, do

białego rana, zadbał o to kultowy w Olsztynie zespół Łydka Grubasa, a także sami
uczestnicy, nastawieni pozytywnie i wiosennie, po wykonaniu ciężkiego zadania i
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wymoczeniu się w lodowatej wodzie.
Tegoroczna edycja była jak wszystkie minione bardzo udana, jedynie gdzieś w tle
pozostaje mały niedosyt, że skoro to już
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piętnasta, to można było oczekiwać jakieś
niespodzianki, czegoś ekstra, czego nie było do tej pory. Biorąc jednak pod uwagę, że
organizatorzy w tym roku są w trakcie przy-

gotowań do wydarzenia związanego z 50leciem AKP Skorpena, warto przymknąć
oko na fakt, że 15-lecie Skorpenowego
Spływu Łyną nie zostało jakoś szczególnie
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podkreślone. Zatem do zobaczenia podczas
szesnastej edycji, już za rok!
AB
fot.: Miłosz Dąbrowski, AB
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Sekrety pod lodem
Jezioro Drawsko zamarza w całości
bardzo
rzadko,
najczęściej
lód
pokrywa tylko kilka zatok. Ten rok
okazał się inny. Zdjęcia satelitarne
ujawniają niezwykły obraz.
Drawsko skute lodem nie zdarza się
często. Na skutek trwających bardzo
silnych mrozów, sięgających kilkunastu
stopni poniżej zera, z dnia na dzień można
było obserwować zwiększanie się pokrywy
lodowej.
Postanowiliśmy sprawdzić, jak ten
potężny akwen widać z góry. Zdjęcie z
satelity, z początkowego etapu zamarzania,
ujawnia intrygujące ślady. Widać wyraźnie
82
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odcinający się fragment najgłębszej części
zbiornika. Ale nie tylko.
Po dokonaniu powiększenia na lodowej
skorupie widać rysy ciągnące się bez mała
kilometrami. Czy są wydeptanymi
ścieżkami? A może to ślady po podwodnych prądach, o których wspominają w
opowieściach nurkowie? Czekamy na
opinie Czytelników i zimowe fotografie
Drawska!
Przysyłajcie tutaj: jeziorotajemnic.pl/
Mapę z której pochodzą zdjęcia można
obejrzeć
tutaj:
https://wego.here.com/?map=53.567,16.22
848,14,satellite&fb_locale=pl_PL&x=ep

Statek – zagadka
Fotografia dająca do myślenia. Tak
można opisać zgłoszenie ze Starego
Drawska leżącego nad „Jeziorem Tajemnic”.
Na pierwszy rzut oka nic nie wyróżnia tej
fotografii. Przedstawia ona brzeg jeziora
Drawsko w jednej z najbardziej urokliwych
miejscowości wypoczynkowych. Według
opisu wykonano je w 1924 roku w Alt Draheim.
83
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ne przez dzieci „U-Booty” (danie inspirowane Akcją) oraz Zamek Drahim.

Najstarsze dzieje
osadnictwa nad jeziorem
Drawsko (cz.1)
Renifery nad Drawskiem? Czemu
nie. A także garść informacji o znaleziskach z wyspy Bielawy i okolic
jeziora. O tym jak artefakty prowadzą
nas przez historię pisze regionalista z
Czaplinka Zbigniew Januszaniec.

Uwagę Adama Dąbrowskiego, który znalazł zdjęcie w serwisie „FotoPolska” zwrócił
jeden szczegół:
– Na wodzie jest coś na kształt mini-statku – napisał dodając, że niestety nie ma teorii na wyjaśnienie tego tematu.
Po przyglądnięciu się możemy to potwierdzić. Mniej więcej w połowie długości pomostu widać obiekt przypominający miniaturę statku pasażerskiego z trzema kominami.

Czy to model, czy złudzenie optyczne?
A może dawniej, obok zawodów żeglarskich, na jeziorze odbywały się też zawody
modelarskie? O rozwikłanie tej zagadki prosimy niezawodnych Czytelników.
Formularz zgłoszeniowy: http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/
W malowniczym Starym Drawsku działa
dwóch Partnerów Akcji –Restauracja Stary
Drahim, gdzie można zjeść pyszne i lubia84

W końcowej fazie epoki lodowcowej
(plejstocenu) stopniowe ocieplanie się klimatu sprawiło, że po ustąpieniu lodowca na
obszarze Pojezierza Drawskiego pojawiła
się roślinność tundrowa i zwierzęta klimatu
subarktycznego, w tym renifery. Najstarsze
znane badaczom ślady bytności człowieka
na Pojezierzu Drawskim pochodzą ze
schyłkowego okresu ostatniego zlodowacenia, z około 10000 p.n.e. Historycy są zgodni co do tego, że pierwszymi przybyszami
na tym obszarze mogli być wędrowni łowcy zwierząt, którzy – jak można sądzić – docierali tutaj sporadycznie w okresie letnim
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w pogoni za zwierzyną i przed zimą ponownie wycofywali się na południe.
W środkowej epoce kamienia, zwanej
mezolitem (od 8000 p.n.e. do 4200 p.n.e.),
nastąpiło dalsze ocieplenie klimatu. Roślinność tundrowa została wyparta przez olbrzymie połacie lasów. Był to okres, w
którym grupy ludzkie prowadziły koczowniczy lub na wpół osiadły tryb życia. Siedliska zakładane były z reguły w pobliżu
jezior i rzek. Zajmowano się myślistwem,
rybołówstwem i zbieractwem. Z tą epoką
badacze wiążą znaleziska krzemiennych
narzędzi odkrytych na wyspie Bielawie położonej na jeziorze Drawsko.
Młodsza epoka kamienia (neolit), trwająca od 4200 p.n.e. do 1700 p.n.e., przyniosła ze sobą prawdziwy przełom
gospodarczy. Zaczęła się rozpowszechniać
uprawa roślin i hodowla zwierząt, co sprzyjało zakładaniu stałych osad. Z tego okresu
pochodzi kamienny toporek znaleziony na
polu ornym między Czaplinkiem a Niwką,
a więc w niewielkiej odległości od jez.
Drawsko. Kolejny przełom cywilizacyjny
dokonał się w epoce brązu (1700 - 650
p.n.e.). Nastąpiła stabilizacja osadnictwa i
wyraźny wzrost demograficzny. Z tego

Narzedzia krzemienne Bielawa
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Kamienny toporek - neoli

okresu pochodzą m.in. znaleziska archeologiczne odkryte w bezpośrednim sąsiedztwie
jeziora Drawsko: brązowa siekierka ze Starego Drawska i ozdobny naszyjnik z Siemczyna.
Na szczególną uwagę zasługują ślady
działalności człowieka w rejonie jeziora
Drawsko z epoki żelaza (650 p.n.e. - 1250
n.e.). Na stanowiskach archeologicznych na
wyspie Bielawie oraz w rejonie Warniłęgu

odkryto znaleziska kojarzone z kulturą łużycką i pomorską. Epoka żelaza – zwłaszcza jej ostatnie stulecia – przyniosła wiele
radykalnych zmian gospodarczych i społecznych. Uprawa roli i hodowla stają się
podstawą utrzymania ludności. Ważnym
elementem życia gospodarczego ludności
zamieszkującej rejon jeziora Drawsko od
początku dziejów osadnictwa było rybołówstwo. W tamtej epoce oprócz osad
86

otwartych zaczęły pojawiać się grody
obronne otoczone wałami, fosami i palisadami. Przy zakładaniu takich grodów zwykle wykorzystywano naturalne warunki
obronne wynikające z ukształtowania terenu.
Jezioro Drawsko odegrało w tamtym okresie istotną rolę w rozwoju osadnictwa. Dzię-
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ki urozmaiconej linii brzegowej i bogatej
rzeźbie terenów sąsiadujących z jeziorem,
łatwo można było tu znaleźć miejsca o znakomitych naturalnych walorach obronnych.
Przykładem są zachowane bardzo czytelne
ślady nadbrzeżnego wczesnośredniowiecznego grodziska na Półwyspie Drawskim koło Starego Drawska. Na wznoszącej się nad
jeziorem wyniosłości można tam zobaczyć
nieźle zachowany wał ziemny z fosą, będący pozostałością po dawnym grodzie obronnym Pomorzan o metryce sięgającej –
według ocen archeologów – VIII wieku. Grodzisko to zostało poddane badaniom archeologicznym w latach 1963 - 1967. (cdn.)

Stary pamiętnik i siostry
starosty
Niezwykła pamiątka odnaleziona we
wsi Karsibór. Pamiętnik z ponad stuletnimi wpisami leżał w jednym z
tamtejszych domów. Wewnątrz znalazł
się też wpis dwóch sióstr jednego z
ówczesnych starostów drawskich.
To pamiętnik Marty Barshke, mieszkanki
Karsiboru, wsi w obecnym powiecie świ-

dwińskim. Wpisy obejmują lata od 1909 do
1921 roku. W tym okresie funkcję Landrata
w powiecie drawskim pełnili Gunther von
Hohnhorst (1898-1918), Paul von Hodenberg (1918-1920) oraz Arthur Ehlert (19201933).
– To właśnie o starostę Ehlerta chodzi –
wyjaśnia drawszczanin Wiesław Piotrow87

ski, znalazca dziennika i Ambasador Akcji
Jezioro Tajemnic. – Być może były przyjaciółkami i stąd wpis do dziennika.
Mimo że kartki zdobią kaligraficzne litery, nie udało nam się rozszyfrować ich zna-
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gion powiatu drawskiego w uzdrowisko.
– Jest to prawdopodobnie chalkopiryt,
odmiana koloru złotego, ale może to być
również piryt. – tłumaczy Jerzy Kuc. – Po-

3 Siedziba Starosty Drawskiego od 1909 roku

czenia, między innymi z tego powodu, że
ówczesny język niemiecki zawierał wiele
dialektów. Jest on problematyczny również
dla wielu współczesnych tłumaczy. Być
może wpisy zawierają odniesienia do wydarzeń dziejących się w czasach, w których
powstały?
Prosimy Czytelników o pomoc!
Kontakt: jeziorotajemnic.pl/

Mineralne Drawsko
Jerzy Kuc odnalazł w jeziorze
Drawsko minerał występujący między
innymi w geologicznych utworach hydrotermalnych.
To może być kolejny ślad na tropie wód
geotermalnych, które mogłyby zmienić re88
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plinku. Jakiś czas temu informowaliśmy o
dokonaniu przez niego innego znaleziska w
tamtych okolicach. Był to niezwykle rzadki
róg wymarłego kilkaset lat temu tura, na
który natrafił pomiędzy Miłkowem a Łysininem podczas fotograficznego safari.
http://je zio ro ta jem nic.pl/wo jen ne -pa miatki-na-brzegu/

Grand Prix odebrane!
10 marca br. Starosta Drawski
Stanisław Kuczyński oraz Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Mikołajczyk odebrali w Warszawie Grand
Prix w konkursie „Nagroda Przyjaznego Brzegu”.

dobnie wygląda złoto, ale ma ono inną gęstość. Ale to tylko moja ocena, najlepiej jakby ocenił to fachowiec. Znalazłem go w j.
Drawsko, przy brzegu pomiędzy Czaplinkiem a Siemczynem. Szukałem skamieniałości, bo w naszym jeziorze można znaleźć
i takie skarby.

Chalkopiryt powstaje we wczesnym stadium krystalizacji magmy. Rozpowszechniony jest m.in. w utworach żyłowych
pneumatolitycznych i wspomnianych hydrotermalnych.
Pan Jerzy jest wychowawcą w internacie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Cza89

To jeden z najbardziej prestiżowych i
rozpoznawalnych konkursów branży turystycznej, którego organizatorem już od 14
lat jest Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Konkurs objęty jest patronatem
Ministra Sportu i Turystyki, który tradycyjnie przyznaje nagrodę Grand Prix. W tym
roku wręczył ją Piotr Wencel, przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki.
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Wręczenie wyróżnienia odbyło się podczas trzydziestej edycji Targów Sportów
Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda”.
Nagrodę przyznano „Za ukazanie na nowo piękna jeziora Drawskiego, jego historyczną eksplorację, wspaniałe wydawnictwa i organizację wielu ciekawych imprez
wodniackich”.
Powiat Drawski został zgłoszony do konkursu przez redaktora Marka Haltera – wybitnego znawcę turystyki wodnej i laureata
Nagrody Przyjaznego Brzegu z roku 2013.
Podczas targów pan Marek otrzymał od
przedstawicieli Powiatu statuetkę oraz certyfikat „Ambasadora Akcji Jezioro Tajemnic”.

Pobierz logo, zrób biznes!
Starosta Drawski Stanisław Kuczyński serdecznie zaprasza wszystkich
zainteresowanych do bezpłatnego korzystania z logo Akcji Eksploracyjno –
Historycznej Jezioro Tajemnic.
Warunkiem udzielenia zgody na bezpłatne korzystanie z logo akcji zarówno do ce90
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lów komercyjnych, jak i niekomercyjnych –
na przykład do produkcji i sprzedaży różnego rodzaju gadżetów – jest złożenie do
drawskiego Starostwa bardzo prostego
wniosku.
Wzór wniosku o udzielenie bezpłatnej
zgody na używanie logo znajduje się w zakładce „Akcja” na stronie internetowej projektu
(http://jeziorotajemnic.pl/pobierzlogo/). Wniosek, po wypełnieniu i podpisaniu, można przesłać do nas mailem: jeziorotajemnic@powiatdrawski.pl
Symbol stał się rozpoznawalny w całej
Polsce i pomaga w biznesie. A przy okazji
każdy, kto go używa, promuje Pojezierze
Drawskie.
Z logo Jeziora Tajemnic korzystają już różne osoby prywatne (też mogą!) oraz firmy,
w tym między innymi STM Sp. z o.o., czy
sponsorzy nagrody za „U-Boota” z Jeziora
Drawsko (wymienieni u dołu strony Akcji).
W dwóch lokalach gastronomicznych podawane są dania nawiązujące do Akcji: restauracja „Stary Drahim” w Starym Drawsku
podaje pyszne „U-Booty”, zaś pizzeria „Los
Americanos” w centrum Czaplinka – pizzę.
Rekonstrukcja warowni wczesnośredniowiecznej „Sławogród” w Czaplinku otwo-

rzyła podczas wakacji Centrum Informacji
o Akcji. Oprócz wiedzy, można tam też nabyć pamiątki opatrzone charakterystycznym
logo z zarysem okrętu podwodnego. Logo
wypatrzyliśmy też u innego sponsora –
Zamku w Starym Drawsku. Gadżety sprzedaje również drawska firma „Emen”. Z kolei „Pałac Siemczyno” opatruje nim swojej
materiały reklamowe. Z marki „JT” korzysta
Szkolne Biuro Turystyczne w Czaplinku,
oferując m.in. usługi przewodnickie z opowieścią o Akcji (http://jeziorotajemnic.pl/przewodnik-opowie-o-jeziorze-tajem
nic/).
Symbol pojawił się już na koszulkach,
kubkach, czapeczkach, breloczkach, naklejkach, długopisach, poduszkach, kocach
i innych przedmiotach. Nie ma też przeszkód, aby logo to znalazło się na stronach
internetowych wszystkich zainteresowanych podmiotów.
W miarę pojawiania się na rynku inicjatyw i gadżetów opatrzonych logo Akcji, piszemy o nich (o ile zostaniemy o tym
poinformowani) w specjalnej zakładce
„Wokół Akcji” na stronie jeziorotajemnic.pl.
Polecamy nasze logo!
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Golgota Zachodu
Dzięki dociekliwości pasjonata historii z Zarańska Marcina Roszaka
oraz pracowników Pałacu Siemczyno
poznaliśmy ciekawą historię z czasów II wojny światowej dotyczącą
tych terenów. Jej świadek i uczestnik
ma już sto lat.
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Od pana Marcina (uczestnika Akcji) otrzymaliśmy fragment interesującej książki pt.
„Golgota Zachodu”, autorstwa Bogumiła Sojeckiego. W tej publikacji, będącej zapisem
jego wojennej tułaczki, naznaczonej aresztowaniami i przymusową pracą, znalazł się
fragment dotyczący Czaplinka i Siemczyna:

„Od 14 stycznia do 15 marca 1940 r.
pracowałem przy zajęciach porządkowych
i odśnieżaniu torów kolejowych w obozie
przejściowym w Prabutach (Riesenburg) koło Kwidzyna. Po tym okresie kilkanaście
polskich rodzin z Gdańska zostało przeznaczonych do robót rolnych w głębi Niemiec.
W czasie transportu do Niemiec przyłączyłem się do rodziny Kreftów, którą znałem
jeszcze sprzed okupacji. Na stacji Tempelburg (obecnie Czaplinek koło Szczecinka)
oczekiwali na nas gospodarze rolni. Wraz
z Brunonem Kreftem i jego siostrą Eleonorą
zostaliśmy przydzieleni do gospodarza Karla Springera, Tempelburg-Abbau (Czaplinek-Wybudowanie). U tego bauera
pracowałem do końca stycznia 1941 r.
Przez Arbeitsamt w Tempelburgu otrzymałem skierowanie do majątku rolnego w Heinrichsdorf położonego blisko Czaplinka.
Kilkadziesiąt osób, Polaków i Polek ze
znaczkiem „P”, było zatrudnionych w tymże majątku za bardzo skromne wynagrodzenie. (…).”
Tekst ten Ekipa Jeziora Tajemnic przekazała do Pałacu Siemczyno (Partnera Akcji) z
prośbą o komentarz. Udało się znacznie
więcej.
92

– Po kilku nieudanych próbach nawiązania kontaktu telefonicznego zdecydowaliśmy się na kontakt listowy z autorem
książki. Zajął się tym nasz kolega redakcyjny Kamil Połeć – relacjonuje Robert A. Dyduła,
sekretarz
redakcji
Zeszytów
Siemczyńsko-Henrykowskich
(http://www.palacsiemczyno.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=132:zesz-2&catid=35&lang=pl&Item
id=239&showall=&limitstart=22 ).
Co udało się ustalić?
– Pan Bogumił ma 100 lat i mieszka w
Pucku. Jego życie okresu końca wojny to
areszty i obozy koncentracyjne, a to poniekąd przez przystanek w Siemczynie (wówczas Heinrichsdorf). Dlaczego? – stawia
pytanie pan R. Dyduła i dopowiada: – Pan
Bogumił pochodzi z Gdańska i w czasie
wojny dostał się do niewoli. Jako jeńca wojennego wysłano go do przymusowej pracy. Dostał przydział do majątku w
Heinrichsdorf. W majątku nie pracował
zbyt długo, zaledwie około dwóch miesięcy (luty-marzec 1941 r.). Wcześniej, przez
około dziesięć miesięcy, pracował przymusowo na roli u Niemca Springera w Czaplinku. Nas jednak interesował wątek
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siemczyński...
Opowiedział o tym, krótko i rzeczowo,
w swoim liście, który do nas napisał odpowiadając na nasz. Opowiada, że przymusowi robotnicy nosili uniformy, na rękawach

których była naszywka w kształcie trójkąta
z białą literką P. Pracował między innymi
przy noszeniu worków ze zbożem do spichlerzy siemczyńskich. Worki były bardzo
ciężkie, każdy ważył około 80 kg. Była to

Pałac Siemczyno.

fot. Adam Myśków
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praca wyczerpująca i choć płacono im za
nią, jednak zarządca majątku w Heinrichsdorf nie był uczciwy pod względem rozliczania się z robotnikami przymusowymi.
Płacił mniej niż mieli „zakontraktowane”.
Pan Bogumił postanowił poskarżyć się na te
oszustwa właścicielowi majątku i tak też
zrobił. Nie udało nam się ustalić, czy była
to Mascha von Bredow – babcia Mathiasa,
który jest naszym przyjacielem i częstym
gościem – czy może ktoś z jej synów lub synowych. Niestety tutaj zaczyna się dalsza,
straszna przygoda pana Bogumiła, gdyż po
jakimś czasie od tego „doniesienia” na niesprawiedliwe wypłaty do majątku przyjechało Gestapo i „zabrało” pana Bogumiła
do Szczecinka. Stamtąd przewędrował
przez areszty w Szczecinku i Poznaniu, by
trafić w końcu do obozu koncentracyjnego
w Auschwitz, a później Dachau i Buchenwald. Tak zakończyła się jego siemczyńska
„przygoda” i dochodzenie uczciwej zapłaty.
Dziękujemy za te informacje. Dodać należy, że czwartego stycznia 2018 roku pan
Bogumił skończył sto lat: http://miastopuck.pl/pan-bogumil-sojecki-skonczyl-100lat/ Gratulujemy!
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W podziemnej metropolii
Królowej Luizy
Kilka ekip eksploratorów, w tym
Ekipa związana z Jeziorem Tajemnic,
odbyło ekstremalną podróż w głąb
Ziemi. Przy okazji promowali Akcję
na Śląsku. Poszukiwali tajemniczej
komnaty, której istnienie wskazywała
stara mapa. A wszystko to w kopalni, w której rozgrywała się akcja…
„Łyska z pokładu Idy”.
– Przygotowania do misji w „Sztolni Królowa Luiza” trwały kilka tygodni – relacjonuje Dariusz de Lorm, Ambasador Akcji
Jezioro Tajemnic. – W lutym 2018 doszło
do spotkania z dyrektorem Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Bartłomiejem Szewczykiem. Wspólnie z dyrektorem
uznaliśmy, że eksploracje zabrzańskich

podziemi musimy wznowić. Rozpoczęło
się więc ponowne prześwietlanie archiwów
oraz bibliotek państwowych i prywatnych.
Szukaliśmy wszelkich dokumentów mówiących o kopalnianych chodnikach i sztolniach pod Zabrzem. Na najciekawsze
dokumenty i mapy natknął się Max – Michał Maksalon, który był pionierem eksploracji „Sztolni Królowa Luiza” (Sztolni
Dziedzicznej). Max rozpoczął eksplorację
sztolni ponad dwadzieścia lat temu i to,
między innymi, dzięki niemu część tych
podziemi można dziś zwiedzać. Wspólnie
z Maxem eksplorowaliśmy inne kopalnie na
Śląsku, między innymi podziemia Kopalni
Srebra w Tarnowskich Górach, Kopalnię
Gipsu „Dzierżysław” i Szyb Maciej w Maciejowie.
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Dokumenty i mapy, które zaprezentował
mi dyrektor Szewczyk, zapowiadały super
eksplorację w Sztolni. W dokumentach była
wzmianka o „komnacie”, a na mapach było
potwierdzenie owej „komnaty”. Stare mapy
pokazywały dokładnie wszystkie korytarze –
chodniki, którymi można dojść do „komnaty”. Co autor miał na myśli pisząc „komnata”
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– tego właśnie chcieliśmy się dowiedzieć.
Na Śląsk wracałem wielokrotnie, aby
ustalić szczegóły eksploracji i stworzyć odpowiednią ekipę, która weźmie udział w
misji. Spotykałem się z przedstawicielami
Stowarzyszeń i Grup Eksploracyjnych opisując – co chcemy zrobić, co eksplorować
i w jakim celu.
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W piątek 09.03.2018 odbyło się ostatnie
spotkanie robocze przed ekspedycją w głąb
Ziemi z eksploratorami i dyrektorem. Ustaliliśmy skład ekip pierwszej misji:
Pierwsza ekipa to Członkowie Stowarzyszenia Historyczno Kulturalnego „TEMPELBURG” w skład której wchodzili – Mariusz
Kapczuk, Sławomir Kolasiński, Jacek Nowa-
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kowski, Michał Rymarek, Marek Tomaszewski, Paweł Nowakowski, Andrzej Kurpiel-Towarnicki i Dariusz de Lorm –
eksploratorzy oraz Szymon Nowakowski,
Aleksandra de Lorm, Kamila Majka jako
wsparcie logistyczne. Ludzi tych połączyła
Akcja Historyczno - Eksploracyjna „Jezioro
Tajemnic” organizowana przez Starostę

Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego.
Druga ekipa to eksploratorzy i redaktorzy
z miesięcznika „Odkrywca” (Patrona Medialnego Akcji Jezioro Tajemnic) i Grupy
Eksploracyjnej Miesięcznika Odkrywca
(GEMO), czyli Łukasz Orlicki, Magda Zając
i Jerzy Sadowski.
Trzecia ekipa to członkowie Akcji Eks96

ploracyjno-Historycznej „JEZIORO TAJEMNIC”, niezrzeszeni w SHK „Tempelburg”:
Piotr Makowski, Mariusz Makowski, Dariusz Janicki i Mariusz Foszcza.
Czwarta ekipa to przedstawiciele Śląskich Grup Eksploracyjnych, którzy brali
udział w ekspedycjach przed laty do innych
śląskich kopalni: Małgorzata Poraj-Kobielska, Jerzy Gęborek, Beata Limańska-Nowak,
Andrzej Nowak oraz Marek Henkelman.
Piąta i najważniejsza grupa to przedstawiciele Muzeum Górnictwa Węglowego w
Zabrzu: Bartłomiej Szewczyk i Michał Maksalon.
Łącznie dwudziestu pięciu eksploratorów
i poszukiwaczy.
Całość wspierali pracownicy etatowi muzeum oraz przewodnicy „Sztolni Królowa
Luiza” i „Zabytkowej Kopalni Guido”.
Pierwsza eksploracja „Podziemnej Metropolii Królowej Luizy” rozpoczęła się w
sobotę 24.03.2018. Celem misji było
sprawdzenie i potwierdzenie, czy mapy pokrywają się z rzeczywistością, czy chodniki
są drożne, czy uda się dotrzeć do interesujących nas tam. Ważne też było sprawdzenie możliwości logistycznych dostępnych
chodników. Podzieliliśmy się na dwie gru-
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py, aby łatwiej i szybciej można było się poruszać w podziemiach. Oczywiście ustaliliśmy, co każda z grup ma zrobić pod
ziemią.
Grupa pierwsza, roboczo nazwana „Grupą Ekstremalną”, miała zweryfikować zdobyte dokumenty. Mieli zejść sztolnią do
podziemi i potwierdzić w terenie czy chod-

niki na mapach pokrywają się z dostępnymi
już korytarzami, czego nie ma w realu, a
jest na mapach oraz co jest pod ziemią, a
nie jest udokumentowane. „Ekstremalni”
mieli też zobaczyć, jaka jest szansa dotarcia do interesujących nas punktów oraz
zwrócić uwagę na warunki panujące w
podziemiach.
Jak się okazało, pod ziemią nie było tak
łatwo. Mimo że na początku wszystko wydawało się proste, korytarze były udrożnione i przyjemnie się szło w głąb ziemi, to z
czasem zaczęły się ujawniać trudności. Pochylnie zdobywało się całkiem miło, jednak
podejście z powrotem po nieutwardzonym
spągu nie było już takie łatwe i przyjemne.
„Podniesiony” przez schodzących pochylnią „eksplorersów” pył węglowy dał się we
znaki wszystkim w drodze powrotnej. Pył i
zmęczenie dały nam w kość, a to nie był
jeszcze koniec, doszliśmy dopiero do
pierwszej interesującej nas tamy. Przejście
do kolejnej zapory nie było tak ekstremalne, ale kilkoro z nas szło już na czworaka.
Chodnik, który musieliśmy przejść miał wysokość około metra i ciągnął się mniej więcej 100 metrów. Tak więc część ekipy,
która dostała w kość na pochylni, teraz za
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„grzechy przeszłości”, chcąc czy nie, „pokutowała” na kolanach. Ekipa Ekstremalna z
ulgą odetchnęła, gdy okazało się, że po
przebyciu niskiego odcinka ukazały się interesujące nas grodzie. Wyczerpani, ale zadowoleni osiągnęliśmy ostatni cel tej misji.
Można już było rozpocząć powolny i przyjemny marsz ku powierzchni.
Grupa druga, nazwana roboczo „Grupą
Wycieczkową”, również zeszła sztolnią do
podziemi, ale ich celem było zapoznanie
się z istniejącą podziemną infrastrukturą.
Mieli zapoznać się ze wszystkimi udostępnionymi „ogólnie” korytarzami, sprawdzić
którędy najlepiej będzie znieść niezbędny
sprzęt do podziemi. Mieli też zmierzyć ile
czasu zajmie dotarcie do interesujących nas
zapór i chodników.
Obydwie grupy z powierzonych im zadań wywiązały się na medal. Korytarze naniesione na stare mapy potwierdziły się w
stu procentach, oczywiście te które zaplanowaliśmy, aby zweryfikować podczas misji. Dotarliśmy do trzech zapór, które
mieliśmy w planach. Na mapach jest jeszcze sporo chodników i tam, do których
chcemy w przyszłości dotrzeć. Czas dojścia
do interesujących nas punktów też został
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zmierzony. Obie grupy zostały zapoznane z
historią górnictwa w Zabrzu. Podczas całej
trasy obu grupom towarzyszyli etatowi
przewodnicy z Muzeum „Sztolni Królowa
Luiza”, zapoznając nas z historią tego
wspaniałego miejsca.
Po zakończeniu eksploracji, po krótkim
odpoczynku, zjechaliśmy ponownie do
podziemi, aby podsumować akcję i zapla-

nować kolejną. Na spotkanie na „poziomie
320” w Kopalni Guido przybyli przedstawicie mediów, którzy zainteresowali się naszą
eksploracją (25.03.2018, dzień po akcji,
TVS wyemitowało w wiadomościach informację o eksploracji). W podziemiach Jerzy
Sadowski poprowadził prezentację o Niemieckich Schronach i Bunkrach „MRU” –
98
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Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego,
pokazując podobieństwa podziemnych
chodników kopalni i korytarzy MRU.
Podsumowując. Wykonaliśmy w 100%
zaplanowaną eksplorację i wstępnie zaplanowaliśmy kolejną za półtora miesiąca.
Prócz eksploracji zwiedziliśmy Sztolnię

Królowa Luiza. Co ważne i ciekawe, przy
okazji pobytu w Zabrzu zwiedziliśmy również Obiekt Prowokacji Hitlerowskiej (sierpień 1939 r.) w Gliwicach – Radiostację
Gliwicką.
cdn.
Zdjęcia: Łukasz Zawada
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Tu może leżeć kierowca
Marszałka
Na cmentarzu we wsi Łabędzie, w
pobliżu Drawska Pomorskiego, znajduje się niepozorny grób. Według
okolicznych mieszkańców spoczywa
tam osobisty kierowca Marszałka Józefa Piłsudskiego.
– To może być prawda – mówi z przekonaniem Tomasz Budzyński z Drawska Pomorskiego. – W dzieciństwie chodziłem na
ten cmentarz z ojcem. Zapalaliśmy świeczkę
na grobie dziadków oraz obok, właśnie na
tym nagrobku. Ojciec opowiadał, że był to
kierowca Marszałka Piłsudskiego, człowiek
z ówczesnych polskich służb specjalnych.
Pojawił się kiedyś w Łabędziach i tam zamieszkał. Podobno starał się nie rzucać się
w oczy, bo jako piłsudczyk obawiał się represji ze strony PRL. Jednak w chwili słabości opowiedział swoją historię kilku osobom.
Władysław Gdesz, bo tak się nazywał, zmarł
według daty na tabliczce w dniu 16 marca
1966 roku. Napisano tam również, że był
wyróżnionym i odznaczonym za waleczność bohaterem z drugiej wojny światowej.

Minęły lata, a pan Tomasz zapomniał o
całej sprawie. Aż do niedawna, gdy zaczął
pracę w drawskim Zakładzie Usług Komunalnych, gdzie dziś jest Dyrektorem. Wspomnienie wróciło, ponieważ ZUK służbowo
zajmuje się również tamtym cmentarzem.
– Wystąpiłem do Wojskowego Biura Hi-

J. Piłsudski wsiada do auta.
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storycznego oraz Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie potwierdzenia tożsamości
tego człowieka – mówi.
Co się okazało? Ten żołnierz urodził się
15 maja 1889 r. w Będzinie. Obie instytucje
przysłały przebieg służby Władysława Gdesza jedynie do roku 1930. Nie wiadomo, co

fot. Zbiory NAC
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działo się dalej. Z jakiegoś powodu brak
starszych akt. Jednak w dokumentach WBH
znalazł się intrygujący zapis. Obok informacji o odznaczeniach „Polska swemu obrońcy” i „10-lecie niepodległości”, jest także
opinia Dowódcy Obszaru Warownego Wilno, generała brygady Henryka Krok-Paszkowskiego. Brzmi ona: „Wybitny podoficer
i kierowca samochodowy”.
– Ta informacja uprawdopodabnia całą
historię – dodaje T. Budzyński. – To skłoniło mnie do dalszych poszukiwań. Wystąpi-

łem o informacje do Instytutu Piłsudskiego
w Londynie. Może tam dowiem się czegoś
więcej.
Ze sprawą zapoznał się także organizator Akcji Eksploracyjno – Historycznej „Jezioro Tajemnic”, Starosta Drawski Stanisław
Kuczyński:
– Trzeba to nagłośnić – apeluje Starosta.
– Gdyby okazało się, że na naszej ziemi
rzeczywiście spoczywa osobisty szofer Marszałka Piłsudskiego byłaby to wielka rzecz,
zarówno ze względów historycznych, jak i

tabliczka Gdesz

T. Budzyński pokazuje dokumenty z przebiegu służby

fot. W. Gdesza
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patriotycznych. Być może dzięki poznaniu
dalszej części życiorysu Władysława Gdesza uda się napisać nowe wątki historii Marszałka i samej Polski.
Dyrektor ZUK już zadeklarował, że jeśli
uda się potwierdzić życiorys śp. W. Gdesza
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lub potwierdzą się informacje o jego szczególnych zasługach wojennych, grób zostanie otoczony szczególną opieką.
Oczywiście, prosimy Czytelników o
wszelkie informacje w tej sprawie.
Formularz kontaktowy: http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/

przeszłości zbiorniki te zadecydowały o
kształcie sieci drogowej pokrywającej obszar Pojezierza Drawskiego. Wszystkie drogi o kierunku południkowym, a także
niektóre drogi biegnące równoleżnikowo,
muszą tu pokonywać dość wąskie przesmyki między jeziorami tworzącymi wspomnia-

Historyczny kalejdoskop
znad brzegów jeziora
Drawsko (cz.1)
Rzadko uświadamiamy sobie, że
wielkie jezioro Drawsko wpłynęło w
przeszłości nie tylko na kształt okolicznego osadnictwa, ale także na
kształt tutejszej sieci drogowej – pisze regionalista z Czaplinka Zbigniew
Januszaniec.
Gdy spojrzymy na mapę, zauważymy, że
na zachód od Siemczyna bierze początek
długie pasmo jezior, którego najbardziej
zwarty fragment tworzą jeziora: Wilczkowo, Drawsko, Żerdno, Komorze, Rakowo,
Brody, Kocie, Pile. W tym jeziornym paśmie
jezioro Drawsko wyróżnia się wielkością i
bardzo rozczłonkowanym kształtem. W
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ne wyżej pasmo. Duża liczba akwenów
sprawia, że wiele tutejszych dróg, po pokonaniu jednego przesmyku, kieruje się w
stronę następnego. Często też drogi biegną
wzdłuż jeziornych brzegów. Rzadko sobie
uświadamiamy, że dzisiejszy kształt sieci
drogowej, ściśle związany z ukształtowa-
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niem terenu, został niemal w całości uformowany już przed wiekami, kiedy to
względy topograficzne przy powstawaniu
dróg miały znaczenie decydujące.
Wielkie jezioro Drawsko miało wyjątkowy wpływ na kształt okolicznej sieci drogo-

wej. Przyjrzyjmy się drogom biegnącym w
sąsiedztwie tego jeziora. Wzdłuż jego
wschodniego brzegu przez przesmyki dzielące to jezioro od jez. Czaplino i od jez.
Żerdno biegnie jedna z najważniejszych
tras drogowych w tym rejonie: szosa Po-
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znań – Kołobrzeg, pokrywająca się z ogólnym przebiegiem dawnego Szlaku Solnego
łączącego Wielkopolskę z Kołobrzegiem.
Strategiczne znaczenie przesmyków, przez
które biegły drogi, miało niebagatelny
wpływ na historię tutejszego osadnictwa. To
nie przypadek, że w miejscu gdzie Szlak
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Solny przeciskał się między jez. Drawsko i
jez. Żerdno, we wczesnym średniowieczu
powstał gród obronny, a później zamek
Drahim. Specyfikę przesmyku między tymi
jeziorami dobrze oddają załączone zdjęcia
lotnicze. To nie przypadek, że w miejscu,
w którym Szlak Solny przeciskał się między

jeziorami Drawsko i Czaplino, templariusze
wznieśli zamek, przyczyniając się do powstania miasta Czaplinek. Ocenia się, że
znakomite naturalne warunki obronne wynikające z sąsiedztwa jezior, w tym jeziora
Drawsko, miały także wpływ na kształt średniowiecznego Czaplinka, który nie został

1908- 1928
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w średniowieczu otoczony pierścieniem
murów obronnych, ponieważ strome skarpy
opadające w stronę jeziora Drawsko i jeziora Czaplino, a także łącząca te dwa zbiorniki rzeczka płynąca doliną o stromych
brzegach, dostatecznie broniły dostępu do
miasta. Nawet układ ulic czaplineckiej starówki ma ścisły związek z sąsiedztwem jeziora Drawsko. Główną oś średniowiecznego miasta wyznaczył bowiem Szlak
Solny biegnący wzdłuż brzegu tego jeziora.
Również przesmyk między Zatoką Henrykowską (Siemczyńską) a jez. Wilczkowo
nie jest zwykłym miejscem. Tu zbiega się
kilka dróg i lokuje się wieś Siemczyno z pałacem będącym dawną siedzibą Goltzów –
właścicieli rozległych posiadłości sąsiadujących z jeziorem Drawsko.
Wzdłuż opisanego wyżej pasma jezior
biegnie najwa- żniejsza w tym rejonie droga o przebiegu równoleżnikowym – dzisiejsza szosa nr 20, której znaczny odcinek
między Siemczynem a Czaplinkiem biegnie
wzdłuż zbocza doliny, na dnie której leży
jezioro Drawsko. Związek przesmyków
między jeziorami a kształtem sieci drogowej możemy zaobserwować także na załączonych fragmentach map z XX wieku i XXI

Nuras.info 3/2018
wieku. Łatwo zauważymy charakterystyczny układ dróg polegający na tym, że drogi
zbiegają się, by wspólnie pokonać przesmyk, a za przesmykiem ponownie rozbiegają się w różnych kierunkach. Zbiegi dróg
w przesmykach mają charakter lokalnych
węzłów komunikacyjnych będących nieraz
istotnym czynnikiem miastotwórczym, jak
było to na przykład w przypadku Czaplinka.
Na załączonych zdjęciach lotniczych i
fragmentach map możemy prześledzić
strukturę przestrzenną Czaplinka ukształtowaną w dużym stopniu przez drogi pokonujące przesmyk między jez. Drawsko a
jez. Czaplino. (cdn.)
Zbigniew Januszaniec

Marek Halter
Trzecim Ambasadorem
Jeziora Tajemnic
10 marca 2018 r. w Warszawie
Starosta Drawski Stanisław Kuczyński
przyznał trzecią statuetkę osobie
szczególnie zaangażowanej w promowanie Akcji. Do Dariusza de Lorm i
Wiesława Piotrowskiego dołączył Marek Andrzej Halter.

1937
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Dziękuję za wyróżnienie mnie tytułem
Ambasadora Akcji Jeziora Tajemnic na Targach Wiatr i Woda w Warszawie, w dniu 10
marca 2018 r. podczas uroczystości wręczania Starostwu Grand Prix Nagrody Przyjaznego Brzegu za rok 2017. Tytuł ten traktuję
jako zobowiązanie do dalszego promowania
Akcji i Starostwa Drawskiego – mówi wyró-

żniony, pan Marek Halter. Jednocześnie w
dalszym ciągu uważam, że najwyższe uznanie za Akcję Jezioro Tajemnic należy się
przede wszystkim Pracownikom Starostwa
pod Pana Starosty kierownictwem oraz osobom spoza Urzędu działającym społecznie
na rzecz promocji jeziora Drawsko i regionu. Życzę dalszych sukcesów.
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Marek Andrzej Halter to dziennikarz specjalizujący się w tematyce szlaków wodnych, urodzony w 1937 roku. Ukończył
studia na wydziale elektroniki Politechniki
Warszawskiej. Od dzieciństwa miał wpajaną rzetelność w poznawaniu świata i tej idei
pozostaje wierny. Zamiłowanie do zwiedzania świata, poszanowanie i podziw dla
własnego kraju wyniósł z domu rodzinnego. W wieku sześciu lat dowiedział się, dlaczego piaskarskie łodzie żaglowe na Wiśle
w Warszawie potrafią pływać pod wiatr.
Wiedzę tę rozszerzał i sprawdzał wielokrotnie w praktyce, początkowo budując łódki
z kory, później jako modelarz, a jako instruktor modelarstwa przekazywał ją młodzieży. Na pokładzie łodzi żaglowej
pierwszy raz stanął ponad 60 lat temu, w
1953roku. Człowiek bardzo wielu zainteresowań i pasji, jedną z nich jest żeglarstwo
jako forma rekreacji oraz dawne szkutnictwo. Łączy je z zainteresowaniami historią,
etnografią i kartografią. Dziś jest uznanym
dziennikarzem żeglarskim i byłym współpracownikiem miesięcznika „Żagle”. Zajmuje się żeglarstwem i turystyką wodną.
Marek Andrzej Halter przez lata wypracowywał własny styl w dziennikarstwie
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wodniackim, zgromadził ogromną wiedzę,
którą chętnie dzieli się z kolejnymi pokoleniami czytelników, a swoje społecznikowskie zacięcie ukierunkował także na
działania z młodzieżą i dla niej. Zawsze
przy okazji wyjazdów w teren, w celu zbierania materiałów do swoich artykułów,
przeprowadza wiele rozmów z działaczami i aktywistami terenowymi, co zaowoco-

Marek Halter 27.10.08

wało powstaniem kilku przystani i klubów
wodniackich, głównie młodzieżowych. Jego dotychczasowy podstawowy dorobek
dziennikarski to blisko 100 artykułów o tematyce szkutniczej i technicznej oraz ponad 300 artykułów o charakterze locyjnym.
Opisuje niezwykle ciekawie, nie tylko pod
względem turystycznym, znane i nieznane
akweny Polski.
Jego opisy akwenów, często w formie odbitek kserograficznych, krążą wśród wodniaków krajowych i zagranicznych
pływających po polskich wodach. Artykuły
są prawdziwą encyklopedią śródlądowych
wód całej Polski, a także miejscowości, marin, portów i przystani oraz niezastąpionym
przewodnikiem turystycznym. Należy podkreślić, że redaktor Marek Andrzej Halter
posiada znakomite rozeznanie w tym, co
się dzieje na brzegach polskich akwenów.
Dzięki rozległej wiedzy o wodach śródlądowych w Polsce, w środowiskach wodniackich, zarówno amatorskich, jak i
profesjonalnych, traktowany jest jako autorytet w skali krajowej. Marek Andrzej Halter
jest znany w kraju z wielu inicjatyw na polu popularyzacji i rozwoju turystyki wodnej
w Polsce, społecznik.
107

Za niezwykłe zaangażowanie i ogromny
wkład w promocję szlaków wodnych całej
Polski, a także działalność społeczną na polu popularyzacji turystyki wodnej, odznaczony został: Srebrną i Złotą Odznaką „Za
zasługi dla sportu”, Złotym Medalem „Za
Zasługi dla Ligi Obrony Kraju, „Złotą Honorową Odznaką PTTK”, „Specjalną Nagrodą
Przyjaznego Brzegu za rok 2013” oraz wyróżniony wieloma honorami przez kluby,
organizacje i instytucje w całym kraju.
Gratulujemy!

Historyczny kalejdoskop
znad brzegów jeziora
Drawsko (cz. 2)
Rzadko zdajemy sobie sprawę z
tego, że wydarzenia, które rozegrały
się w okresie od końca XIII do początku XV wieku nad jeziorem Drawsko, zadecydowały na kilka następnych stuleci o przebiegu znacznego
odcinka granicy na północno- zachodnim krańcu państwa polskiego –
pisze regionalista z Czaplinka Zbigniew Januszaniec w drugiej części
tekstu.
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Zaczęło się od dokumentu księcia wielkopolskiego – późniejszego króla polskiego
– Przemysła II z 1286 roku, nadającego zakonowi templariuszy rozległy obszar w rejonie jez. Drawsko i górnego biegu Drawy.
Rezultatem decyzji Przemysła II było powstanie w rejonie jeziora Drawsko jednostki terytorialnej, określanej często przez
badaczy mianem komandorii tempelburskiej, która na mapie Polski przybrała kształt
charakterystycznego, skierowanego na północ, „wybrzuszenia” będącego przedłużeniem ziem wielkopolskich. Dalsze losy tego
obszaru były niezwykle burzliwe.
Po śmierci Przemysła II ziemie te, administrowane nadal przez templariuszy, około
1300 roku przeszły w posiadanie Brandenburgii. W roku 1312 papież rozwiązał zakon templariuszy polecając przekazanie
jego dóbr zakonowi joannitów. Wbrew postanowieniu papieża, w roku 1319 Brandenburczycy przekazują zawładniętą
komandorię pod zwierzchnictwo biskupów
kamieńskich. Nadzór biskupów trwał do roku 1345, kiedy to nastąpiło ostateczne przekazanie tych terenów zakonowi joannitów.
Dla zwiększenia obronności siedziby komandorii joannici wznieśli w latach sześć-

Drahim

108

Nuras.info 3/2018
dziesiątych XIV wieku dwa zamki asekurujące Czaplinek, od południa – w Machlinach i od północy – w Drahimiu (obecnie:
Stare Drawsko).
W roku 1366 Kazimierz Wielki kupuje
od joannitów zamek w Czaplinku, a w

1368 roku na mocy układu drawskiego odzyskuje dla Polski cały obszar komandorii
tempelburskiej z Czaplinkiem i z Drahimiem. Joannici pozostają na ziemi czaplineckiej jako lennicy polscy. Prowadzą
jednak własną politykę, sprzeczną z intere-

Polska XV w

sami Polski, zacieśniając związki z Brandenburgią, a następnie z Krzyżakami. W
wyniku konfliktów zbrojnych, których areną
stała się ziemia czaplinecka, w latach siedemdziesiątych XIV wieku spalone zostały
zamki w Czaplinku i w Machlinach, ale joannici nadal czują się bardzo pewnie w
murach twierdzy drahimskiej. W roku 1407
król Władysław Jagiełło w końcu usuwa z

Polska XVI - XVIII w
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drahimskiego zamku nielojalnych joannitów, a następnie tworzy z tych terenów starostwo z siedzibą w Drahimiu.
Od tej pory losy ziem leżących w rejonie
jez. Drawsko na wiele lat ściśle związały się
z burzliwymi dziejami zamku drahimskiego, który przez następnych ponad 250 lat
pozostawał najbardziej na północ wysuniętą twierdzą wielkopolską.
O militarnym i strategicznym znaczeniu
tej twierdzy świadczy to, że w 1426 roku
wizytował ją sam król Władysław Jagiełło.
Utworzone przez Jagiełłę starostwo drahimskie, na którego terenie leżało jezioro Drawsko, weszło w skład dóbr królewskich, co
sprawiało, że obszar ten znajdował się w
stałym kręgu zainteresowań królów polskich. W wyniku wszystkich opisanych wyżej wydarzeń, na mapie Polski aż do 1668
roku widoczne było charakterystyczne,
skierowane ku północy zakrzywienie granicy państwowej.
To jednak jeszcze nie jest koniec historycznych ciekawostek związanych z jeziorem Drawsko i jego okolicami. W scenerii
tego jeziora, na przestrzeni dziejów, rozegrało się także wiele innych niezwykle interesujących wydarzeń zarówno o

znaczeniu lokalnym, jak i ważnych dla Polski, a niejednokrotnie istotnych nawet dla
całej naszej części Europy. Mam nadzieję,
że zainteresuje Czytelników krótki przegląd
wybranych wydarzeń historycznych. Poświęcone będą im następne części „Historycznego kalejdoskopu znad brzegów
jeziora Drawsko.
(cdn.)
Zbigniew Januszaniec

Historyczny kalejdoskop
znad brzegów jeziora
Drawsko (cz. 3)
Utworzenie starostwa drahimskiego
zmieniło zdecydowanie na korzyść
Polski sytuację polityczną na pograniczu wielkopolsko- pomorskiego. Starostwo to wraz z posiadłościami
Goltzów oraz Mannteuflów (Popielewskich) oraz z sąsiednią ziemią szczecinecką wbijało się klinem między
opanowaną przez Krzyżaków w 1402
roku Nową Marchię a pozostałe posiadłości krzyżackie – pisze regionalista z Czaplinka Zbigniew Januszaniec, w trzeciej części artykułu.
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Najważniejsze fakty z dziejów starostwa
drahimskiego i Czaplinka opisane zostały w
monografii "Czaplinek i starostwo drahimskie" z
1985 roku

Z tego powodu pierwszy okres istnienia
starostwa drahimskiego stał pod znakiem
stałego zagrożenia ze strony Krzyżaków.
Zakon Krzyżacki nie ukrywał swych dążeń
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do zagarnięcia Drahimia i Czaplinka. O
znaczeniu zamku drahimskiego wznoszącego się nad przesmykiem między jeziorami Drawsko i Żerdno wspomniałem już
wcześniej. Nie bez znaczenia było z pewnością również strategiczne położenie jedynego miasta na terenie starostwa –
Czaplinka. Miasto przecinał stary szlak handlowy łączący Wielkopolskę z Kołobrzegiem. Kontrolę nad tym szlakiem
zapewniały wynikające z ukształtowania terenu naturalne warunki obronne Czaplinka,

a zwłaszcza usytuowanie miasta w wąskim
przesmyku między jeziorami Drawsko i
Czaplino. W czasie wojen polsko-krzyżackich posiadanie tych ziem miało dla Polski
olbrzymie znaczenie. Badacze podają na
przykład, że strzeżone przez polskie oddziały ziemie starostwa były trudne do sforsowania dla wojsk zaciężnych zdążających
z zachodu na pomoc Zakonowi przed bitwą pod Grunwaldem.
Do niezwykłego wydarzenia doszło w
1422 roku. Zamek drahimski został opano-

W poszukiwaniu historycznych ciekawostek związanych z dziejami terenów położonych w sąsiedztwie
jez. Drawsko warto zajrzeć do książek widocznych na tym zdjęciu.
fot. Zb. Januszaniec
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wany przez mieszczan z Drawska Pomorskiego należącego wówczas do Krzyżaków.
Okoliczności tego wydarzenia były niecodzienne. Trójkę drawskich mieszczan podczas odbywania przez nich podróży
napadli ludzie z Drahimia. Drawscy mieszczanie wzburzeni tym, że Zakon Krzyżacki
nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa

Rycerz Zakonu Krzyżackiego
źródło: www.graudenz.pl
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na drogach postanowili we własnym zakresie pomścić poszkodowanych. Zorganizowali wyprawę na Drahim, zaskakując
załogę i zmuszając ją do kapitulacji. Następnie zaproponowali wydanie zdobytego
zamku Krzyżakom za pieniądze. Wielki
mistrz krzyżacki nie ugiął się jednak przed
żądaniami drawskich mieszczan, zwłaszcza
że zajęcie Drahimia przez mieszczan z

Rzeźba rybaka na czaplineckim rynku
fot. Zb. Januszaniec

Drawska stało się jednym z powodów wypowiedzenia przez Jagiełłę nowej wojny
Krzyżakom. Organizatorzy najazdu na Drahim zostali przez wielkiego mistrza srogo
ukarani, a zamek drahimski w 1424 roku
zwrócono stronie polskiej.
Powyższy opis – oparty na badaniach
przeprowadzonych przez prof. Edwarda Rymara – stoi w całkowitej sprzeczności z popularną wersją mówiącą, że opanowany
przez drawskich mieszczan zamek odzyskano w krótkim czasie dzięki pomocy
Pawła Wasznika, który przy użyciu sieci powciągał do zamku wielu Polaków. Wersja
ta – jak twierdzi prof. Rymar – wynika co
prawda z kroniki Jana Długosza, lecz jest
ona efektem nieścisłości, które wkradły się
do tekstu tego wybitnego kronikarza. Prof.
Rymar przekonuje, że epizod z Pawłem
Wasznikiem w rzeczywistości nie dotyczy
warowni drahimskiej, lecz zamku w Kowalewie koło Brodnicy. Co ciekawe – rozpowszechnił się mit mówiący, że drewniana
rzeźba rybaka, zdobiąca czaplinecki rynek
od 1986 roku, przedstawia Pawła Wasznika. Jest to nieprawda. W rzeczywistości
rzeźba rybaka symbolizuje tradycyjne zajęcie miejscowej ludności od początków
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osadnictwa na Ziemi Czaplineckiej i podkreśla związek miasta z otaczającymi go jeziorami, zwłaszcza z jeziorem Drawsko, w
kierunku którego zwrócona jest sylwetka
drewnianego rybaka.
cdn.
Zbigniew Januszaniec

„Jezioro Tajemnic”
na Festiwalu
Od 6 do 8 kwietnia br. trwał IV
Festiwal Podróżniczy 16 Południk w
Złocieńcu. Na tej wspaniałej cyklicznej imprezie aż prosiło się o akcenty z Akcji Jezioro Tajemnic. Tak też
się stało.
Uczestnicy Akcji, których przedstawił
Burmistrz Złocieńca Krzysztof Zacharzewski (gmina Złocieniec również uczestniczy
w Jeziorze Tajemnic), podczas prelekcji
opowiadali o jej istocie, a także o ostatnich
głośnych epizodach, m.in. ekstremalnej
podróży w głąb ziemi do „Podziemnej Metropolii Królowej Luizy”.
Prowadzący prelekcję Dariusz de Lorm
(Ambasador Akcji oraz organizator kilku-
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dziesięciu ekspedycji w jej ramach) zrelacjonował też historię powstania i plany Stowarzyszenia Historyczno – Kulturalnego
TEMPELBURG oraz przedstawił jego Prezesa Mariusza Kapczuka (uczestnika Akcji,

posiadacza Certyfikatu nr 1). W Stowarzyszeniu działają eksploratorzy, których połączyła działalność w ramach Akcji „Jezioro
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Tajemnic” oraz pasja detektywów historii.
Niebawem relację z jednej z ich wypraw
przedstawi Patron Medialny Akcji „JT” –

Nuras.info 3/2018
miesięcznik „Odkrywca”. W festiwalu
uczestniczyły też Monika Kapczuk, Aleksandra de Lorm i Andrzej Kurpiel.
„16 Południk” to festiwal podróżniczy z
udziałem gwiazd mediów. W powiecie
drawskim przebiega przez jezioro Lubie w
gminie Złocieniec. Przecina powiat niemal

na pół i mija o 100 metrów jego środek.
Szesnasty południk wiedzie przez teren powiatu drawskiego, patrząc od północy, w
okolicach Szczycienka, Dobrosławia, Siecina, poprzez Złocieniec, okolice Stawna i Lisówko. Dalej wchodzi na teren sąsiedniej
gminy Mirosławiec.
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Co ciekawe, szesnasty południk przebiega zaledwie o 100 metrów od miejsca będącego Środkiem Powiatu Drawskiego,
które znajduje się w gminie Złocieniec, w
okolicach Stawna. To punkt, który stanowi
matematycznie obliczony środek powiatu,
gdzie na pamiątkę, w listopadzie 2014 ro-
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ku, postawiono granitowy słup o wadze
1000 kg. Na jego górze znajduje się tzw.
„róża wiatrów”, precyzyjnie wskazująca
strony świata. Pod kamieniem umieszczona
została kapsuła czasu zawierająca m.in. akt
erekcyjny.
W tym miejscu zbudowano również geodezyjne stanowisko edukacyjne oraz wieżę
triangulacyjną- widokową. Miejsce to zostało atrakcją lokalnej turystyki pieszej i rowerowej. W pobliżu można też skorzystać z
ławki i stołu.

Maciej Orłoś
i „Jezioro Tajemnic”
Ekipa Akcji „Jezioro Tajemnic”
spotkała Macieja Orłosia, wieloletniego prowadzącego telewizyjny program
informacyjny Teleexpress.
Wszystko działo się podczas marcowych
Targów Wiatr i Woda w Warszawie, podczas uroczystości wręczania Staroście
Drawskiemu Stanisławowi Kuczyńskiemu
Grand Prix Nagrody Przyjaznego Brzegu za

rok 2017. W zdobyciu tej nagrody istotną
rolę odegrała właśnie Akcja „JT”.
Pana Macieja zapytano, czy słyszał o Jeziorze Tajemnic.
– Nie. Ale już widzę, że to błąd – odparł
rezolutnie.
Panu Maciejowi prawdopodobnie coś
jednak „obiło się o uszy”. Relacje z różnych
epizodów w ramach Akcji gościły bowiem
w Teleexpressie już kilkukrotnie.
Tutaj dostępny jest jeden z materiałów:http://teleexpress.tvp.pl/27259419/dorownuje-zlotemu-pociagowi

Jezioro w Londynie!
Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zdjęć z symbolami Akcji Jezioro Tajemnic. Pokażcie dokąd zawędrowało to przedsięwzięcie. Dziś –
Londyn.
Dwa pierwsze zdjęcia zostały wykonane
nieomal pod niebem, bo na 35 piętrze wieżowca SKY GARDEN przy ul. Cannon St. w
Londynie. Na jednym ze zdjęć widok na
Tamizę, na drugim –słynny angielski wieżowiec „ogórek”. Zdjęcia przesłała Jadwiga

Maciej Orłoś i Stanisław Kuczyński w Warszawie
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Stasiełowicz, widoczna na nim wraz z córką Kamilą Stasiełowicz.
Kolejną fotografię zrobiono na Greenwich w Londynie, przy Królewskim Obserwatorium Astronomicznym (The Royal

Londyński Ogórek

Greenwich

Widok na Tamize
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Greenwich Astronomical Observatory) przy
południku „0” – w tle widok na dzielnicę
City w Londynie oraz Muzeum Morskie. Na
Greenwich znajduje się piękny park stworzony w XV wieku, jest tam również niewielkie jezioro – być może także
skrywające jakieś tajemnice...
Dziękujemy za te fotografie. Prosimy o
więcej!
Osoby, które będą chciały otrzymać Certyfikat uczestnictwa w Akcji JT, powinny
przesłać zdjęcie poprzez specjalny formularz: http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/

– W sobotę 7 kwietnia 2018 roku spotkaliśmy się, by uzupełnić dokumenty niezbędne do poszukiwania U-Boota w jeziorze
Drawsko. Są one niezbędne, a nadal nie
wiemy, czym jest walcowaty obiekt spoczywający na głębokości 76 metrów. Oczywi-

Opowieści
z zapomnianej krypty
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, publikujemy relację z działań
Stowarzyszenia Tempelburg. W tle U- Boot, zagadkowa krypta i podziemne fortyfikacje.
– Całą ekipę połączyła Akcja Eksploracyjno-Historyczna „Jezioro Tajemnic” i nadal
nas motywuje, aby odkrywać tajemnice ziemi drawskiej – relacjonuje Dariusz de Lorm.
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ście, gdy już się spotkaliśmy, podjęliśmy decyzję o wyruszeniu w teren.
Celem wyprawy było rozpoznanie informacji Jerzego Kuca (który jest też członkiem
Stowarzyszenia SHK „Tempelburg”) o kurhanie, na który natknął się podczas spaceru
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po lesie. Ku zaskoczeniu eksploratarów,
kurhan okazał się najprawdopodobniej grodziskiem, w dodatku niewpisanym do rejestru. O odkryciu poinformowany został
profesor Wojciech Chudziak z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, archeolog z

ogromnym doświadczeniem w badaniach
nad wczesnym średniowieczem Pojezierza
Drawskiego. Być może w najbliższe wakacje pan profesor dokona lustracji terenu.
Sobotnie popołudnie również zaowocowało ciekawymi miejscami. Jeden z no-
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wych członków Stowarzyszenia zainteresował tempelburczyków wsią Miłkowo,
gdzie pokazał dwie krypty. Na jednej z nich
widnieje data 1871. Grobowce są zanie-
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dbane, a okolica zarośnięta krzewami. Być
może był tu cmentarz, ale teren jest tak zanieczyszczony, że nie było widać, czy znajdowały się tam jakieś inne mogiły.
– Jako Stowarzyszenie i Ekipa Jeziora Tajemnic podjęliśmy decyzję, aby to miejsce
uporządkować i przywrócić mu dawny wy-

gląd. W końcu jest to miejsce pochówku i
spoczywającym tu ludziom należy się szacunek – tłumaczu de Lorm. – Miejsce to
może być ciekawym punktem na mapie turystycznej. Krypty znajdują się około 10 km
od Czaplinka. Zwiedziliśmy też okoliczny
zrujnowany pałac, położony około kilome-
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tra od grobowców. Pałac najprawdopodobniej należał niegdyś do rodziny pocho- wanej w kryptach. Musimy ustalić do kogo
dziś należy ziemia, na której znajduje się ta
mała nekropolia. Pałac, jak opowiadają
miejscowi, kupiła prywatna osoba i nic z
nim nie robi. Obiekt powoli niszczeje i zaczyna się walić. O terminie akcji porządkowej poinformujemy po ustaleniu i
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załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności.
Sobota była pełna emocji i historii. Prócz
grodziska w lesie, dworku oraz nekropoli
we wsi Miłkowo, explorersi zwiedzili też
niezwykłe fortyfikacje Wału Pomorskiego –
Grupę Warowną „Góra Śmiadowska”.
W sobotę o godz. 18:00 odbyło się walne zgromadzenie SHK „Tempelburg”, na

którym przyjęto do grupy pięć nowych
osób.
W tej wyprawie Tempelburga uczestniczyli: Jacek Nowakowski, Szymon Nowakowski, Leszek Krywiak, Sławomir Kolasiński, Ola de Lorm, Darek de Lorm, Monika
Kapczuk, Mariusz Kapczuk, Andrzej Kurpiel-Towarnicki, Paweł Nowakowski, Doro-
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ta Zwolańska, Alina Cywka, Artur Cywka,
Izabela Marchewka, Piotr Janicki, Honorata
Matuszewska, Marek Tomaszewski, Jerzy
Kuc, Wiesław Piotrowski, Marcin Roszak,
nowi członkowie – Grzegorz Olechowicz,
Zbigniew Jędrzejewski, Robert Bieńko, Zbigniew Sapikowski, Małgorzata Krywiak oraz
mieszkańcy wsi Miłkowo.
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Czy myślałeś o wypromowaniu się na łamach gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się na fotografii
podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz zaistnieć w świecie
napisz do nas. Twój artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami nie jest odpłatna. W zamian za to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do 20 każdego miesiąca pod adresem
http://nuras.info/.
Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak: wydawnictwo@nuras.info
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