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Jantarnyj

– jak przygoda to przygoda

Jarosław Kowalski
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Rosja, zarówno ta bliska, jak i ta daleka, kojarzy się na ogół niezbyt pozytywnie. Że jest to kraj olbrzymich kontrastów,
od skrajnego ubóstwa po oszałamiające bogactwo – wiemy.
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Czasem jednak zapominamy,
że zamieszkują go Słowianie,
przyjaźni i bardzo otwarci. Zwykli
Rosjanie przyjmują gości chętnie,
z uśmiechem, i takiego powitania
możecie oczekiwać.

W drodze nad
Bursztynowe jezioro
Tego oczekiwaliśmy również my,
gdy Miłosz Dąbrowski z olsztyńskiego centrum nurkowego Aquadiver
wpadł na interesujący pomysł, by
wybrać się do miejscowości Jantarnyj w obwodzie kaliningradzkim,
gdzie znajduje się jeden z piękniejszych w naszej okolicy akwenów –
Jezioro Bursztynowe. Spakowaliśmy
śpiwory, namioty, prowiant i ruszyliśmy dwoma busami z naszymi
opiekunem, Jarkiem Dziadoszem,
który był doskonale zorientowany
w lokalnych warunkach. Wyprawa z Olsztyna zajęła nam ponad
siedem godzin, z czego część
spędziliśmy w sklepach z uroczym
chrząszczem w herbie, by zakupić
ostatnie potrzebne artykuły, które,
jak się okazało, były też po drugiej
stronie granicy i równie dobrej,
a czasami i lepszej jakości. Rosyjska
prowincja to już nie dziki kraj, ale
ceny są niestety nieco wyższe niż
w Polsce.
Osobny rozdział to czas przekraczania granicy, który z roku na rok się
skraca, jednak wciąż do ideału wiele
brakuje. Liczymy, że sytuację zmieni
wejście w życie umowy o małym
ruchu granicznym, ale skorzystają
na tym nieliczni mieszkańcy Warmii,
Mazur, Powiśla i Pomorza.
Z góry wiedzieliśmy, że baza nurkowa Demersus to nie pięciogwiazdkowy hotel na Karaibach. Przed
północą dotarliśmy na miejsce,
sprawnie rozstawiliśmy namioty
i ruszyliśmy, by poznać okolicę
i szefa bazy. Rosja to jednak kraj

niespodzianek. Ilija powitał nas
i objaśniał. Gdy zapytałem: „Prysznic u was jest?, ten z uśmiechem
odpowiedział: „A pacziemu? K nam
prijeżdżajut czistyje ludzi”– a my
natychmiast zrozumieliśmy, że
szybko zatęsknimy za cywilizacją.

Niezwykła
historia jeziora
Jednak już poranek i szybka
orientacja w terenie pozwoliły
zapomnieć o takich drobiazgach.
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Akwen robi wrażenie. Jezioro
Bursztynowe jest położone
45 km na północny zachód od
Kaliningradu w Rosji. Znajduje się
w miejscowości Jantarnyj (niem.
Palmnicken, po polsku Palmniki),
która położona jest najdalej na
zachód Półwyspu Sambijskiego
w pobliży miasta Swietłogorsk
(pol. Ruszowice) – znanego dzisiaj
uzdrowiska wczasowego.
Jezioro to nic innego jak dawna
kopalnia bursztynu. Już z XVI wieku

pochodzą pierwsze wzmianki
o złożach bursztynu, znajdujących
się w okolicach Jantarnego. Jak się
później okazało – największych na
świecie pokładów bursztynu, który
aktualnie jest najbardziej cenionym
ze wszystkich rodzajów – nazywanym „złotem Bałtyku”. Jako pierwsi
złoża zaczęli eksploatować Prusacy
w XIX wieku. Znajdowano wówczas
bursztyny w nadmorskich skarpach,
w których drążono głębokie tunele.
W latach 1912–1913 rozpoczęto

eksploatację odkrywkową i jeszcze
przed II wojną światową pozyskiwano stamtąd około tony bursztynu dziennie.
Przed zakończeniem II wojny światowej, w 1945 roku, do Jantarnego
wkroczyła Armia Czerwona, która
zajęła kopalnię. Podobno żołnierze używali zmagazynowanego
bursztynu jako opału, ogrzewając się w ten sposób podczas
srogiej zimy. Szacuje się, że setki
ton bursztynu poszło z dymem,

140

Nurkowanie W płetwach po świecie

ponieważ nikt nie przejmował się
wówczas wartością rynkową tego
kamienia. Po wojnie opuszczone
wyrobisko wypełniło się wodami gruntowymi i opadowymi,
a resztki urządzeń kopalnianych
uległy zniszczeniu i w ten sposób
po raz pierwszy powstało tam
małe jezioro.
W 1947 roku utworzono na miejscu
starej kopalni duży łagier, w którym
pracowało blisko sześć tysięcy
więźniów. Rok później rozpoczęto pierwsze pod rządami władz
komunistycznych ZSRR wydobycie,
a oficjalna nazwa kopalni brzmiała
Kombinat nr 9 (cyfra pochodziła od
numeru łagru). Do lat 50. XX wieku
wydobywano w Jantarnym blisko
250 ton bursztynu rocznie.
Po śmierci Stalina Kombinat
nr 9 przeszedł pod jurysdykcję cywilną. Dwie katastrofy,
w 1957 i 1958 roku, na szczęście
bez śmiertelnych ofiar, zniszczyły
sprzęt wydobywczy i transportowy, i wymusiły zmiany. Rosjanie
wprowadzili nową metodę poszukiwania, nazywaną hydromechanizacją – czyli wypłukiwanie
armatkami wodnymi, które uruchomiano, gdy ogromne koparki
natrafiły na złoże bursztynu.
Dziś to już wspomnienia, a większą
część kopalni zalały wody gruntowe i opadowe, tworząc ogromne
jezioro o wymiarach 700 metrów
na 1,5 km.
Z miastem i okresem wojny związane jest jeszcze jedno tragiczne
wydarzenie. 31 stycznia 1945 roku
w nocy, na plaży, hitlerowcy
rozstrzelali około czterech tysięcy
więźniów narodowości żydowskiej
z jednej ze wschodniopruskich
filii KL Stutthof, która znajdowała
się w obecnym Sępopolu, koło
Bartoszyc. Po tamtym wydarzeniu w Jantarnym wybudowano

pomnik, który ma upamiętniać te
tragiczne wydarzenia.

Jezioro
Ale dość historii. Poranek okazał
się uroczy. Gorące powietrze
zachęcało do nurkowania, więc
wkrótce po śniadaniu złożyliśmy
sprzęt, dokonaliśmy odprawy, podzieliliśmy się na grupy
i zeszliśmy na brzeg, z którego
wyprawiliśmy się pod wodę.
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Pierwsze zaskoczenie: niesamowita przejrzystość wody sprawia,
że nawet przy dnie latarki okazały
się zbędne. Po prawej stronie
plaży znajduje się płytka równina
porośnięta trawą i moczarką.
Żerują w niej ogromne ilości
raków, a także okonie, kiełbie
i szczupaki. Ciekawostką jeziora
Bursztynowego jest babka bycza,
ryba strefy przydennej, która
występuje naturalnie w wodach

słonych. Prawdopodobnie została
tu zawleczona z pobliskiego
Bałtyku. Co ciekawe, dorosłe
samce w okresie tarła są zupełnie
czarne, co mieliśmy okazję zaobserwować. Babka uważana jest
za szkodnika, ponieważ wyżera
narybek szlachetnych gatunków.
Nie polecam wprowadzania jej do
menu, ponieważ żywi się również
omułkami, które kumulują w sobie metale ciężkie.

Dno jeziora jest fantazyjnie
ukształtowane, wspomniana
równina kończy się nagle skarpą
i opada gwałtownie. Termoklina
znajduje się na około 8 metrach
i równo jak nożem odcina warstwę wody ogrzanej, nieco zmieszanej, od tej poniżej, wręcz krystalicznej. Widoczność to nawet
15 metrów. Na zboczach można
znaleźć zatopione, olbrzymie boje, a dalej w głąb jeziora, niespo-

dzianka. Prawdziwy podwodny
las. To miejsce, do którego chce
się wracać. Można je penetrować
i przemierzać w różnych kierunkach. Gdy uważniej przyjrzymy
się drzewom, zauważymy te same
olbrzymie raki wielkości langust
żerujące na drzewach. Widok zapiera dech w piersiach. Pod wodą
w różnych miejscach można natknąć się na pozostałości dawnej
kopalni, ogrodzenia, rusztowania,
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Pomnik upamiętniający tragedię z 31.01.1945 r.

jak również zapewne późniejsze
ślady działalności, zatopione
łodzie wiosłowe.
Niedaleko plaży znaleźć można
również przepiękny, wiekowy motocykl z koszem, chyba radzieckiej
produkcji, który właściciel wspaniałomyślnie postanowił pozostawić w wyrobisku ku uciesze ryb
i płetwonurków.

Pierwszy nurek dał nam już
wyobrażenie jak piękny i bogaty
jest to akwen i że nie zdążymy
go spenetrować podczas tego
wypadu. Oszołomieni, odpoczęliśmy, a po obiedzie wybraliśmy
się wspólnie na zwiedzanie
Jantarnego. Z premedytacją
ominęliśmy muzeum, skupiając
się na poznaniu miejscowości

i ciekawostek, takich jak architektura i oryginalny skandynawski
kwartał, zbudowany pod koniec
XIX wieku specjalnie dla robotników wydobywających jantar.
Domy cechowały się odpornością
na wiatr i mróz, i co ciekawe – są
zamieszkałe do dziś. Plaże Jantarnego są mniej skomercjalizowane
niż nasze, chociaż i tu znajdziemy
potrzebne wygody i miejsca,
gdzie można coś zjeść i wypić. Było cudownie słonecznie. Pogoda
jednak gwałtownie się zmienia
i gdy wracamy, zaskakuje nas
gęsta mgła znad morza, w której
znika jezioro.

Trzeba tu wrócić!
I już myślimy o nocnym nurku.
Schodzimy o zachodzie około
2200 i już pierwsze zaskoczenie.
Dywany roślinne dosłownie ruszają się od bogactwa ryb i raków.
zdjęcia: J. Kowalski, M. Dąbrowski

Wrażenie jest niesamowite. Z każdym metrem jest ciekawiej, małe
i duże ryby, żerujące drapieżniki,
szczupaki w pozie wyczekiwania na ofiarę, raki rozszarpujące
drobną zdobycz. Siedzimy ponad
godzinę. Nikomu nie chce się wychodzić, bo pod wodą ciekawiej
niż nad. Wszystko co dobre się
jednak kończy, więc skończyło
się powietrze i trzeba wychodzić.
Oddajemy jak najszybciej flaszki
do ładowania i idziemy ogrzać się
do ogniska. Umawiamy się na porannego nurka. Jednak rozmowy
się toczą, a wraz z nimi rozważania
o pobudce. W końcu idziemy spać.
Wyjątkowo tego roku zmienna
pogoda ściąga w środku nocy
potężną burzę, namiotem targa
na wszystkie strony. Rano cudem
zrywamy się na równe nogi
i w deszczu składamy sprzęt. Jezioro wygląda jak bułka z kruszonką.
A pod wodą ciemniej niż w nocy.
Widoki wciąż jednak niesamowite.
Fantazyjnie pofałdowane dno,
wąwozy, urwiska, wypłaszczenia
nie pozwalają się nudzić. Jednak
w tym labiryncie można się zgubić.
Kończymy nurkowanie i kończy się
deszcz. Złośliwość losu. Na szczęście wysychają namioty, śpiwory,
można się spakować i przygotować do powrotu. W drodze
powrotnej rzut oka na Kaliningrad,
stolicę obwodu, która w ostatnich
latach zmienia się nie do poznania
– jest coraz bardziej europejska –
i do domu. Rosja zaskakuje nas do
końca. W pełnym słońcu o 2000
obsługa stacji benzynowej przy
granicy rozpoczyna nocną zmianę.
Zostajemy grzecznie wyproszeni
na zewnątrz. Towary podaje się
z okienka. Rosja nie pozwala się
nudzić, dlatego postanawiamy, że
na pewno wrócimy co najmniej
jeszcze raz. Bo warto. 

