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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Pół me tek wa ka cji już za na mi, za na mi rów nież pierw sze we ry fi ka cje mi ster nie bu do wa nych urlo po wych pla nów.

Ma my na dzie ję, że trud wło żo ny w opra co wa nie pla nu pod ró ży i utka na z naj wy ższą sta ran no ścią lo gi sty ka w prak -
ty ce oka za ły się strza łem w dzie siąt kę, a ewen tu al ne drob ne po tknię cia zo sta ną za pa mię ta ne wy łącz nie ja ko za -
baw ne przy go dy, któ re nie dość, że nie po psu ły ro dzi nie wa ka cji, to jesz cze być mo że oka za ły się nie prze wi dzia ną
przy go dą. Część z nas już przy wio zła w ba ga żu po wrot nym peł ną do ku men ta cję po twier dza ją cą speł nia nie nur ko -
wych ma rzeń. Te raz, prócz nie śmia ło błą ka ją cych się z ty łu gło wy po my słów na ko lej ne wy pra wy, po zo sta ną wspo -
mnie nia i fo to gra fie, któ re tra fią na pul pit słu żbo wych kom pu te rów za raz po tym, jak wy słu cha cie kom ple men tów
do ty czą cych eg zo tycz nej opa le ni zny od bla dych, zmę czo nych upa ła mi współ pra cow ni ków. Tak, te raz ich ko lej, więc
gdy już prze ka żą Wam swo je obo wiąz ki i wy mie ni cie uścisk dło ni, ży cząc ko le gom uda ne go urlo pu, z ocho tą za -
bie rze cie się do pra cy... Tak, tak, wca le Wam to nie w gło wie, zwłasz cza w ob li czu pa nu ją cych w Pol sce tro pi ków,
my śli wciąż ucie ka ją do ko lo ro wych raf, wciąż sły szy cie ra do sne gło sy plu ska ją cych się w tur ku so wej wo dzie dzie -
cia ków i za chwi lę roz pocz nie cie wrzu ca nie wa ka cyj nych fo to gra fii, rzecz ja sna tych bar dziej uda nych ujęć, na por -
ta le spo łecz no ścio we, bo wcze śniej nie by ło na to cza su. A gdy by tak uzu peł nić fo to gra fie wspo mnie nia mi, opi sem
prze żyć, któ re to wa rzy szy ły Wam w mo men cie lub chwi lę przed tym, gdy się gnę li ście po apa rat czy ka me rę, aby
uwiecz nić wła śnie ten mo ment. Z pew no ścią do pie ro wte dy bę dzie cie mo gli w peł ni po dzie lić  się ze zna jo my mi
tym, co wciąż cho dzi po Wa szych gło wach. Cze ka my na Wa sze wspo mnie nia, rów nież chęt nie za mie ści my je na
na szych ła mach, mo że sta ną się in spi ra cją dla ko lej nych zdo byw ców głę bin?
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Wakacyjny konkurs Nuras.info
Główna nagroda - SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ - już czeka w redakcji na ZWYCIĘZCĘ!
Do wygrania są również latarki nurkowe, lusterka oraz inne cenne nagrody.

Jak ją zdobyć?
Wystarczy opisać swoje najwspanialsze nurkowanie, podzielić się podwodnymi emocjami i wrażeniami z głębin, które okazały
się czarujące, zaskakujące, przerażające, a z pewnością warte tego, by tam powrócić.

Jak powinien wyglądać konkursowy artykuł?
Pra sa cy fro wa nie zna ogra ni czeń, więc tekst mo że za wie rać do wol ną ilość zna ków, nie mniej szą jed nak niż 1000 słów. Ko niecz nie
do łącz do brej ja ko ści fo to gra fie, któ re nie tyl ko pod nio są wa lo ry tek stu, ale rów nież przy bli żą Cię do NA GRO DY GŁÓW NEJ. Mo żesz
do łą czyć ta kże film!

Gdzie i w jakim terminie należy przesłać artykuł?
Konkurs trwa przez całe wakacje, więc relacje można wysyłać najpóźniej do 15 października 2018.
Komplet materiałów prześlij przez naszą stronę: h6p://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
W razie problemów lub wątpliwości skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@nuras.info

Czy wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na łamach NURAS.INFO?
Na łamach Magazynu zamieścimy wszystkie prace konkursowe zaakceptowane przez Grono Redakcyjne.

W jaki sposób zostanie wyłoniony ZWYCIĘZCA?
Spośród wszystkich opublikowanych na łamach Nuras.info artykułów GŁÓWNĄ NAGRODĘ otrzyma autor najciekawszej relacji
wybranej przez Redakcję i Współpracowników Magazynu, przy czym za najlepszą pracę konkursową niekoniecznie zostanie
uznane najbardziej egzotyczne nurkowanie. Równie istotny jest sposób przedstawienia, lekkie pióro i efektowne fotografie.

Kiedy zostanie ogłoszony wynik?
SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ powędruje do ZWYCIĘZCY najpóźniej 30 października 2018.
Przewidziane są również drobne upominki dla autorów kolejnych pięciu najlepszych tekstów.

mailto:redakcja@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Sa mo lo tlą du je w Lon gy ear by en oko ło
20.30. Za nim od bie rze my wa liz ki i tra fi my
na nasz jacht mi nie oko ło 1,5 h. No cy nie
ma o tej po rze ro ku tak wiec czas tu nie
miał zna cze nia.

Jest czwar tek 11 lip ca.
Po za ku pach w skle pie spo żyw czym, za -

ła twie niu for mal no ści z wy po ży cze niem
bro ni i krót kim zwie dza niem mia stecz ka
od pły wa my wresz cie w na szą mor ską przy -
go dę. Jesz cze te go dnia ro bi my eks pe ry -

men tal nie nur ko wa nia w no wym miej scu
ja ko nur ko wa nie spraw dza ją ce. Miej sce
pod na zwą Gru mant by en. O! Ja kież by ło to
nie po ro zu mie nie. Czy to po sztor mie czy
też prą dy się tak po prze sta wia ły w ka żdym
bądź ra zie przej rzy stość wo dy nie prze kra -
cza ła me tra tak wiec cho ciaż ty le do bre go
ze ska fan dry nur ko we i ob cią że nie spraw -
dzo ne. Skąd ta ka przej rzy stość na Spits ber -
ge nie. Dla tych, któ rzy my ślą, iż wo da ma
tu wi zu re jak na  An tark ty dzie mu szę wy ja -

Spitsbergen 2018
– wyprawa badawczo-odkrywcza

.Jest li piec 2018 ro ku. Po dob nie jak rok wcze śniej ru szam z gru pą pa sjo na -
tów od kry wa nia no wych miejsc na świe cie na wy spę Sval bard na da le kiej pół -
no cy, bar dziej nam Po la kom zna nym ja ko Spits ber gen. Tym ra zem jed nak
pod łą czy ła się gru pa na ukow ców i pod sztan da rem Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic -
kie wi cza chło pa ki zbie rali prób ki z ró żnych miejsc, za rów no z dna mor skie go
jak i ze zbior ni ków słod ko wod nych na oko licz ność obec no ści tzw. bruzd nic.
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śnić, iż top nie ją ce lo dow ce są osa dzo ne na
gó rach. Gdy top nie ją cią gną za so bą ka mie -
nie i osad, któ ry wpa da do wo dy. Im bli żej
lo dow ca tym gor sza przej rzy stość a do te -
go do cho dzą rze ki spły wa ją ce z gór gdzie
wo da ma ko lor Cap puc ci no. No i te raz zo -
sta je py ta nie jak uło żę się prą dy i pły wy to

bę dzie my mie li al bo nur ko wa nie w czy stej
wo dzie 15-20 me trów al bo bar dziej zmą co -
nej. Do pły wa my do za to ki Co les da len buk -
ta gdzie wy cho dzi my na ląd po zwie dzać
opusz czo na osa dę ro syj ską z cza sów kie dy
Ro sja nie wy do by wa li tu wę giel. Kil ka do -
mów opusz czo nych, chat ka po lar ni ka. Chy -

ba naj więk szą atrak cją by ło to, iż ka żdy z
uczest ni ków mógł od dać 1-2 strza ły mau -
ze rem tak dla wpraw ki aby wie dzieć jak
bro nić się przed po ten cjal nym ata kiem nie -
dźwie dzia po lar ne go. Bez bro ni nie wol no
scho dzić na ląd na Spits ber ge nie. Po zwo le -
nie zdo by wa się u Gu ber na to ra (Sys sel ma -
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nen) w Lon gy ear by en. Na si ko le dzy na -
ukow cy do strze gli da le ko na ho ry zon cie je -
zio ro słod ko wod ne i strasz nie za pra gnę li
mieć prób kę z tam te go miej sca, a że roz -
dzie lić gru pa się nie mo że to wszy scy ra -
zem zro bi li śmy so bie dłu gi spa cer wzdłuż
daw ne go wo do cią gu, któ rym Ro sja nie z te -
go je zior ka za si la li swo ją , dziś opusz czo -

ną osa dę. Po dro dze re ni fe ry i kil ka rzad -
kich ga tun ków pta ków, a że ma my fa chow -
ców w swo ich sze re gach to chło pa ki
rzu ca ją na wet na zwa mi ła ciń ski mi na ka -
żde go wró bel ka któ ry la ta tu i tam.

Po do brych 4 go dzi nach wra ca my na
łódź i pły nie my da lej na pół noc. Do pły wa -
my do wej ścia do za to ki Ymer buk ta po dru -

giej stro nie fior du Is fjor den przy któ rym po -
ło żo ne jest lot ni sko w Lon gy ear by en. Ma łe
wy sta ją ce ska ły z mo rza spra wia ją wra że -
nie jak by miej sce mo gło być do bre do nur -
ko wa nia tyl ko ta przej rzy stość wo dy mnie
tro chę mar twi. Przy po wierzch ni oce niam
ją na 1-2 me try. Zda je so bie spra wę, że
słod ka wo da z top nie ją cych lo dow ców snu -



Nuras.info 7/2018

7

je się po po wierzch ni opie ra jąc się jak by o
gęst szą sło ną wo dę ale ostat nio był tu du ży
sztorm i za sta na wiam się czy nie spo wo do -
wa ło to wy mie sza nia wo dy do więk szych
głę bo ko ści. Wcho dzę z Krzyś kiem na nur -
ko wa nie oko ło 23.00, in nym, już się nie
chcia ło. Na szczę ście jest tak jak po dej rze -

wa łam. Po ni żej 6 me tra wo da już nor mal na
jak na tą część Mo rza Ark tycz ne go. Przej -
rzy stość oko ło 15 me trów, tem pe ra tu ra 2
stop nie. Krót ki nu rek, po bra nie pró bek dla
na ukow ców, kil ka ujęć pod wo dą ukwia -
łów, kra bów i zę ba cza i wra ca my po łań cu -
chu ko twicz nym na po kład. Jest oko ło

pół no cy. Jak wspo mnia łem czas nie ma tu
zna cze nia gdyż jest ca ły czas ja sno.

Ru sza my da lej do ko lej ne go punk tu
gdzie nie spo sób się nie za trzy mać – ko lo -
nii mor sów na piasz czy stym cy pel ku Po ole -
Pyn ten na wy spie Prin sKarls For tland. Do -
pły wa my tam oko ło 2 w „no cy”. Ra no pod -
pły wa my bli żej, ka żdy ro bi nie za po mnia ne
uję cia wsze la kie go ro dza ju no śni ka mi fo to -
gra ficz ny mi i ru sza my pod lo do wiec we
fior dzie St. Jopns fjor den. Wszy scy za chwy -
ce ni tą ogrom na ilo ścią lo du. Co nie któ rzy
na wet mor so wa li wo kół ło dzi, a gdy lo do -
wiec jesz cze ocie lił się po pra wej stro nie,
pu bli ka wręcz osza la ła z ra do ści. To trze ba
zo ba czyć. Nie da się te go opi sać ani wy ja -
śnić jak brzmi od głos pę ka ją ce go lo dow ca
i trzesz czą cych brył lo do wych wiel ko ści
blo ku 10 pię tro we go. Z re la cji lu dzi, któ rzy
zbyt bli sko pod pły wa li, a trze ba wie dzieć
ze lo kal ne pra wo za bra nia pod pły wa nia bli -
żej niż 200 me trów pod czo ło lo dow ca,
wiem, iż przy du żym cie le niu ma łe brył ki
lo du od pry sku ją ce pod czas spa da nia do
wo dy za cho wu ją się jak by ktoś strze lał z
ku lek lo do wych. Zresz tą wi docz ne jest to
na fil mach youtu be gdy ktoś do brze po szu -
ka. Mi mo, że jest to wi dok rów nie pięk ny
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jak i za trwa ża ją cy to jed nak trze ba zdać so -
bie spra wę, iż przy du żych cie le niach mo -
że wy two rzyć się mi ni fa lę tsu na mi, któ ra
nie ko niecz nie prze wró ci jed nost kę pły wa -
ją cą, ale mo że sku tecz nie po obi jać tu ry stów
we wnątrz niej. Ta ki przy kład był w in nym
fior dzie kie dy du ży sta tek wy ciecz ko wy
pod pły nął na prze pi so wą o dle głość jed nak
fa la ja ka zro bi ła się pod czas cie le nia po obi -
ja ła tu ry stów wśrod ku stat ku, któ rzy na wet
nie wie dzie li co dzie je się na ze wnątrz po -
kła du. He li kop ter mu siał od wo zić nie któ -
rych ze zła ma nym krę go słu pem i wstrzą -
śnię tym mó zgiem. 

Wy pły wa my z fior du przej mu jąc ka wa -
łek pły wa ją ce go lo du do drin ków oczy wi -
ście. No bo jak tu nie wy pić lamp ki wi na
czy whi sky bez lo du z lo dow ca. To chy ba
ta chwi la kie dy lód prze wy ższa war tość sa -
me go al ko ho lu. Kie ru jąc się na pół noc przy
uj ściu z fior du jest nie du ża pła ska wy sep ka.
Tam wła śnie nur ku je my od za chod niej stro -
ny. Tu po dob nie do głę bo ko ści oko ło 5 me -
trów przej rzy stość wo dy bar dzo sła ba ,
po ni żej znacz nie le piej. Dno opa da tu pod
ką tem 45 stop ni. Ta kie jak by osu wi sko.
Spo ro bru nat nic, kra bów. Wi dać na li ściach
bru nat nic pył któ ry opa da z po wierzch nio -

wych wód gdzie słod ka wo da z pod lo dow -
ca nie sie pył lo dow co wy. Przej rzy sto ści rzę -
du 30-40 me trów tu nie znaj dzie my. Za
bli sko top nie ją cych lo dow ców.

Da lej noc ny rejs do Mag da le ne fjor den
gdzie osią ga my sze ro ko ść ge ogra ficz ną
79,33. To chy ba je den z pięk niej szych fior -

dów tych oko lic. Ide al ne miej sce aby schro -
nić się przed sztor ma mi, a dwa lo dow ce
wciąż cie lą ce się spra wia ją, iż po fior dzie
pły wa spo ro kry i blo ków lo do wych , nie -
któ re więk sze od na sze go jach tu. Ta kie
praw dzi we gó ry lo do we na któ rej to Ty ta -
nic do ko nał swo je go ży wo ta. Ra no po śnia -
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da niu ru sza my na lą do wą wy ciecz kę pod
sa mo czo ło lo dow ca. Jest od pływ, a to spra -
wia iż mo że my dojść do słow nie pod sa mo
czo ło lo dow ca. 50 me tro wa ścia na lo du,
któ ra cią gle trzesz czy, pę ka, kru szy się i tu
i ów dzie cie li nie wiel ki mi ka wał ka mi lo du
za trwa ża mo je ser ce. Wiem,że nie tyl ko

mo je. Nie zli czę już ile zro bi li śmy przy stan -
ków pod czas te go spa ce ru na se sje fo to gra -
ficz ne, a achów i ochów by ło co nie mia ra.
I tu zna leź li się pa sjo na ci mor so wa nia.
Przy po mi nam, tem pe ra tu ra wo dy 2 stop nie,
na po wierzch ni 5. Pa miąt ka za cna, trze ba
przy znać. U wej ścia do fior du jest cmen ta -

rzy sko wie lo ryb ni ków. Po cho wa nych jest
130 ciał. Cho wa no tu lu dzi od po cząt ku
XVI wie ku do koń ca XVIII wie ku kie dy to
era po lo wa nia na wie lo ry by się skoń czy ła.
Zwy czaj nie wy tłu kli pra wie wszyst kie wie -
lo ry by głów nie ang. Gre en land Ri ght Wha -
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le. Nie zwy kle le ni wie pły ną ce. Ła twy łup
do upo lo wa nia. Miej sce dziś zwa ne Gra -
vne set czy li w wol nym tłu ma cze niu trze ba
by to na zwać cmen ta rzy sko. La tem sta cjo -
nu je tam dwóch stra żni ków w ma łej chat ce
po lar ni ków. Pil nu ją, ba da ją, ale przede

wszyst kim usu wa ją śmie cie, któ re spły wa ją
na pla że. Głów nie sie ci sta re i pla sti ko we
bu tel ki. Od nich wła śnie do wie dzie li śmy się
, iż u uj ścia z fior du na duń skiej wy sep ce
mo rze wy rzu ci ło ciel sko zde chłe go wie lo -
ry ba  na któ rym ży wi się nie dźwiedź po lar -

ny. Roz wa ża li śmy pod pły nię cie tam jed nak
cza so wo nie da li śmy ra dy. Tu war to wspo -
mnieć o osa dzie Sme eren bur gjesz cze da lej
na pół noc gdzie wie lo ryb ni cy miesz ka li w
ilo ści 200 mę żczyzn i to tyl ko w okre sie let -
nim, a ów cze sne  me dia po da wa ły iż w
miej sco wo ści tej ży je bli sko 20000 osób
opi su jąc re stau ra cje, za kła dy rze mieśl ni cze,
pięk ne da my cho dzą ce po uli cach, a na wet
ko ścio ły. Sło wem roz kwi ta ją ce mia sto. Ba!
Na wet ry sun ki i ma lo wi dła miej sco wo ści są
po ka zu ją ce atrak cje i urok po ło że nia mia -
stecz ka mie dzy pięk ny mi lo dow ca mi.
Wszyst ko po to aby ścią gnąć tam lud ność i
za chę cić do za miesz ka nia tam tych te re -
nów. Nie ste ty wszyst ko to by ła jak by śmy
dzi siaj po wie dzie li „ście ma”. Zresz tą sa mo
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zim no znie chę ca ło, znie chę ca i da lej bę -
dzie znie chę cać przy szłe po ko le nia do za -
sie dle nia tej sze ro ko ści geo gra ficz nej.

Wy pły wa my z Mag da le ne fjor dem i już
ciur kiem pły nie my do Kongs fjor den wzdłuż
Zie mi Alb ner ta I, gdzie o 12 w no cy ro bi my
nu ra przy ścian ce Kva den hu ken.Ta ścia na to
zde cy do wa nie naj lep sze miej sce nur ko we
w tych oko li cach. Prze pięk ne ścia ny ob ro -
śnię te ukwia ła mi i za wsze do bra wi docz -

ność wo dy. Mo men ta mi wy glą da to pięk -
niej i bo ga ciej niż w Chor wa cji. Mi ja my
cha rak te ry stycz ny cy pel  Kapp Mi tra gdzie
wy da je mi się, iż tam jest ro sną cy wul kan i
wpły wa my o 2 w no cy do Ny -Ale sund, naj -
da lej na pół noc za miesz ka ła osa da z ży ją -
cy mi ludź mi.  Ra no zwie dza nie i pły nie my
pod lo do wiec, któ ry jest naj pięk niej szym w
tym fior dzie gdzie le ży Ny -Ale sund. Pi sa łem
już o tej osa dzie gdzie miesz ka ją tyl ko na -

ukow cy we wcze śniej szej re la cji. Na pew -
no wszy scy bro nią się tu przed roz kwi tem
tu ry sty ki i tak na przy kład przy bi cie jach tem
do na brze ża przy Ny -Ale sund jest 6 ra zy
dro ższe niż w Lon gy ear by en, a i tak w 2013
ro ku sa mo ob słu go we mu zeum w tej miej -
sco wo ści od wie dzi ło 34 tyś tu ry stów.
Głów nie są to tu ry ści scho dzą cy z wiel kich
stat ków wy ciecz ko wych coś jak Co sta Con -
cor dia. Cza sa mi jed no ra zo wo do mia stecz -
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ka wy le wa się 1000 osób na raz. Przy po -
mnij my w osa dzie jest jed na sto łów ka, je -
den bu tik, jed no mu zeum i je den bar
otwie ra ny wie czo ra mi i pro wa dzo ny na
zmia ny przez na ukow ców. Ta kie jak by dy -
żu ry ma ją. Oko ło 16.00 ro bi my nur ko wa -
nie przy wy spie na prze ciw ko Ny -Ale sund z

cha rak te ry stycz ny mi gro ta mi wi docz ny mi
na po wierzch ni wo dy. Przy wy spie Blom -
stran dha lvoya nur ko wa łem już w ze szłym
ro ku i tu wi dzia łem na płyt kiej wo dzie la sy
bru nat nic i od oko ło 12 me trów ścian ka
pod ką tem 45 stop ni opa da ła bar dzo ostro
w dół. W tym ro ku sta nę li śmy mo że 100-

200 me trów nie co w le wo i cha rak te ry sty ka
dna by ła in na. Ko twi ca le ży na 10 me trach.
Scho dzi my po łań cu chu ko twicz nym, a tam
pia sek z nie licz ny mi bru nat ni ca mi. Pły nie -
my w trzy oso by tj. ja To mek i Da rek w kie -
run ku więk szej głę bo ko ści. Nie ste ty w tym
ro ku przej rzy stość w tym miej scu nie roz -
piesz cza. By ło mo że 8 me trów wi zu ry. Wi -
dać pył na li ściach bru nat nic. 

Zde cy do wa nie jest to osad z roz pusz cza -
ją cych się brył lo do wych z po bli skie go lo -
dow ca. Pod wo dą oprócz wszech obec nych
kra bów wi dzie li śmy pięk ną płaszcz kę, cha -
rak te ry stycz ną na tę część lo do wa tych ark -
tycz nych wód. Po nur ko wa niu kie ru je my
się do nie praw do po dob nie ma low ni cze go
fior du Kros fjor den, któ ry głę biej roz cho dzi
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się na dwa. My pły nie my do te go po le wej
stro nie o na zwie Lil lie ho ok gdzie lo do wiec
Lil lie ho ok bre em za my ka fiord na ca łej sze -
ro ko ści. Ten aku rat wy jąt ko wo się cie li bo
po ca łym fior dzie pły wa mnó stwo gór lo do -
wych brył, kry i jak zwą to tu taj droł le rów
czy li wła śnie pły ną cych ol brzy mich brył lo -
do wych. Po go da zim na bo wiem od pół no -
cy wie je nie zwy kle lo do wy wiatr ale za to
ma my pięk ne błę kit ne nie bo. Zdję cia gór
lo do wych dry fu ją cych w kie run ku oce anu
na tle oświe tlo nych gór wy cho dzą na wet na
te le fo nie, jak opra wio ne wcze śniej szą ma -
ni pu la cją gra fi ka kom pu te ro we go w pho to -
sho pie. Oko ło 2 w no cy ko twi czy my w
za tocz ce. Przy po ran ku część eki py idzie na
po bli ską gó rę po dzi wiać gniaz du ją ce pta ki.

Głów nie Nu ży ki Po lar ne i Al czy ki (łać. Al -
lo al lo). Te pierw sze przy la tu ją na la to aż z
Bra zy lii. Kto by przy pusz czał, iż In dia nie z
dżun gli ama zoń skiej przy ozda bia ją pió ra -
mi pta ka, któ ry la ta aż na Spits ber gen. Oko -
ło 11.00 przy pły nął do nas szyb kim ri bem
Woj ciech Mo skal, pra cow nik Pań stwo wej
Aka de mii Na uk przy wy dzia le Oce ano gra -
fii. Opo wie dział nam wie le cie ka wo stek ale
naj więk szą a trak cją jed nak by ło to, iż za brał
nas swo im szyb kim ri bem pod lo do wiec.
Na szym jach tem za ję ło by to oko ło 2 go -
dzin, ri bem w 30 mi nut za ła twi li śmy ca łą
wy ciecz kę. War to by ło. Lo do wiec prze -
ogrom ny, na fior dzie mnó stwo pły wa ją cych
brył lo do wych i na do da tek przy nas ocie lił
się ol brzy mią bry łą lo do wą. I zno wu pu bli -
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ka osza la ła, bły ski fle szy apa ra tów fo to gra -
ficz nych nie usta wa ły.

Po wy ciecz ce wresz cie za czy na się nas
po wrót do miej sca skąd od le ci my sa mo lo -
tem do Pol ski.

Po 3 go dzi nach pły nię cia ro bi my nur ko -
wa nie w peł nym słoń cu przy ścia nie KVA -

DE HU KEN. Tym ra zem jed nak od za chod -
niej stro ny. Baj ka. Od oko ło 12 me trów głę -
bo ko ści dna usko ka mi , jak by ta kie scho dy,
opa da sys te ma tycz nie co raz głę biej. Im głę -
biej tym czyst sza wo da. Na 30 me trach
mia ła oko ło 25 me trów wi docz no ści. Ca łe
ścian ki ob sy pa ne ukwia ła mi, je żow ca mi,

kra ba mi. Ja kieś po je dyn cze ry by da ło się
wy pa trzyć, a na wet pięk ne ark tycz ne kre -
wet ki. Miej sce zde cy do wa nie god ne za nur -
ko wa nia. Ru sza my do Ba rents bur ku. Przed
na mi ja kieś 15 go dzin pły nię cia. Pły nie my
prze smy kiem o na zwie For land sun det. Po
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pra wej wy spa, po le wej zie mia Oscva ra II.
Za rów no po le wej jak i po pra wej spek ta -
ku lar ne lo dow ce opa da ją ce do prze smy ku
w pro mie niach nie za cho dzą ce go słoń ca
kar mią na sze oczy stwo rze niem Bo ga. Po
dro dze pięk ne i naj więk sze lo dow ce Eidem -

bre em i Ve nom bre em do słow nie za pie ra ją
dech w pier siach. Ca ły czas ma my pięk ne
słoń ce, lek ki wiatr w ple cy i tem pe ra tu rę do
10 stop ni. Lep szych wa run ków nie mo gli -
śmy so bie wy ma rzyć na tak dłu gi prze bieg.
2 w no cy wpły wa my do Ba rents bur gu -  ro -
syj skie go mia stecz ka gdzie czas za trzy mał

się w la tach 70. Tu naj więk szą atrak cją jest
sau na gdzie wresz cie mo żna się po rząd nie
wy ką pać i wy grzać. Po wy pły nię ciu z tej -
ma łej mie ści ny gdzie wy do by wa ją wę giel
ka mien ny pły nie my oko ło go dzi ny na pół -
noc ny wschód wzdłuż brze gu, któ ry tu no -
si na zwę He ero den i na wy so ko ści
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opusz czo nych bu dyn ków gdzie też jest je -
den z szy bów do ko pal ni w kie run ku Ba -
rents bur gu za nu rza my się na ostat nie
nur ko wa nie pod czas te go rej su. Miej sce na -
zy wa się Gru man be er. W ze szłym ro ku pa -
mię tam na dnie le ża ły ry by, coś po dob ne go
do dor sza jed nak ja kiś in ny ga tu nek. Wów -
czas część scho dzi ła na nur ko wa nie od
stro ny ru fy, a od stro ny dzio bu węd ka rze
wy cią ga li na obiad ry by. Tym ra zem jed nak
ryb nie  by ło. Po je dyn cze sztu ki le żą ce na
dnie, cośz ro dzi ny skor pe no wa tych,
płaszcz ka, zę bacz. Dno dość ła god nie opa -
da w kie run ku głę bin, na to miast na ok 13
me trach za czy na się mi ni ścian ka po ro śnię -
ta pięk nie ukwia ła mi, a na sa mym szczy cie
tej ścian ki (oko ło 7 me trów) za czy na się las
bru nat nic, któ ry cią gnie się aż do brze gu.
Do 6 me trów przej rzy stość wo dy by ła
mniej sza przez roz ta pia ją cy się lód z oko -
licz nych lo dow ców. Po ni żej tej głę bo ko ści,
spo koj nie by ło ko ło 15 me trów. Je den z
uczest ni ków wi dział i na grał ka me rą Go Pro
bar dzo rzad kie za cho wa nie płaszcz ki. Ta,
gdy ewi dent nie prze stra szy ła się czy to
świa tła od ka mer czy nur ków, za miast ucie -
kać zwi nę ła się w ku lę. Przy znam, ta kiej re -
ak cji obron nej u płaszcz ki się nie
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spo dzie wa łem. Po nur ko wa niu ru sza my do
opusz cza ne go mia stecz ka Py ra mi den. Od -
ku pio ne w 1932 ro ku od Szwe dów przez
Ro sjan te re ny, któ re mia ły być naj dal szym
na pół noc przy czół kiem ro syj skim gdzie
wy do by wa li wę giel ka mien ny. Ofi cjal ną in -
for ma cją ze stro ny Ro sjan by ło to, iż zło ża
wę gla ukła da ją się tak, iż nie opła ca się już
wię cej eks plo ato wać tych złóż i w 1989 ro -
ku wy wieź li wszyst kich miesz kań ców z po -
wro tem do kra ju. Ja ka by ła praw da, nie
wia do mo. Cie ka wost ką jest to, iż wszyst kie
dzie ci po dwóch la tach miesz ka nia w Py ra -
mi den umie ra ły. Klą twa ja kaś? Pro mie nio -
wa nie? Pew nie się nie do wie my. Tak czy
owak dziś tyl ko wy ciecz ki tu ry stycz ne opro -
wa dza ją po tym opusz czo nym mia stecz ku.
A że jest kan ty na, w za sa dzie je dy ne ży ją ce
miej sce w tej osa dzie to i na szej gru py tam
nie za bra kło. Po wrót na jacht o 2.00 w no -
cy i o 9.00 wy ciecz ka na kil ka go dzin do
sta cji ba daw czej „Pe tu nia” Uni wer sy te tu
im. Ada ma Mic kie wi cza.

Przy po mnę,że je ste śmy w stre fie gdzie
nie ma za się gu te le fo nów ko mór ko wych.
Jed nak cie ka wost ką jest, iż za sięg LTE jest
po wy żej 500 m. Wy star czy wejść za tem na
do wol ną gó rę i jest szan sa na za te le fo no wa -
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nie. To tak na wy pa dek gdy by ktoś za błą -
dził. W czwar tek 19 lip ca o 16.00 wy pły -
wa my z kei przy Py ra mi den pod lo do wiec
Nor den skiul de bre enw tym sa mym fior dzie i
wra ca my do Lon gy ear by en. Ra no sły sza łem
jak lo do wiec dwa ra zy się cie lił. Mo że bę -

dzie my mie li i tym ra zem szczę ście zo ba -
cze nia cie lą ce go się lo dow ca. Wi dok jest
za iste za trwa ża ją cy. A za tem pły nie my na
ostat nią wy ciecz kę te go rej su. Po go da na
ko niec nie ste ty się po psu ła i za czął pa dać
deszcz. Z na dzie ją w ser cu wy pa try wa li śmy

bie łu gi, któ re pod tym lo dow cem są czę sto
wi dy wa ne. Nie ste ty nie da ły nam tej sa tys -
fak cji. Wy pły wa my z fior du przy prak tycz -
nie flau cie i lek kim desz czy ku i kie ru je my
się na Lon gy ear by en. Tam po go da z grub -
sza in na. Bocz ny wiatr za czął tar gać na sza
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łód ką , iż szklan ki i wszyst ko co by ło nie za -
bez pie czo ne za czę ło fru wać. Trud no, nie
ma ra dy. Trze ba do pły nąć. Za ło ga  w więk -
szo ści za le gła na ko jach. Tak le piej prze -
trwać bu ja nie.

Słów kil ka o węd ko wa niu. W lip cu 2017

ro ku za iste ło wi li śmy dor sze i w za sa dzie
by ła to znacz na część po sił ków pod czas
rej su. Jed nak w tym ro ku coś się sta ło i od
wspo mnia ne go Wojt ka Mo ska la do wie dzie -
li śmy się, że fak tycz nie nie ma dor sza. Pró -
bo wa li śmy ło wić w ró żnych miej scach i

nic. Śmie ję się, że zło wi łem je dy ne go dor -
sza we fior dach, któ ry za błą kał się tu z nie
wia do mo skąd. Czy to wo da za zim na, czy
lo dow ce za bar dzo się roz pusz cza ją i za
du żo słod kiej wo dy jest w tych oko li cach –
nie wia do mo. Tak sa mo na ukow cy za ob ser -
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wo wa li, iż nie po ja wi ły się wie lo ry by o tej
po rze ro ku gdzie ka żde go ro ku by ły. Coś się
dzie je nie do bre go. Zresz tą trze ba by być
nie wi dzą cym i nie sły szą cym aby nie do -
strzec na wła sne oczy zmian kli ma tycz nych
na ca łym świe cie. Tu wi dać to czar ne na

bia łym jak szyb ko top nie ją lo dow ce. Spiesz
się za tem zo ba czyć to wy jąt ko we miej sce
bo w nie któ rych fior dach co fa ją się po kil -
ka dzie siąt me trów rocz nie. Ży jesz w cza -
sach kie dy lo dow ce dra stycz nie top nie ją,
zmie nia się kli mat, a rzą dzą cy naj więk szy -

mi kor po ra cja mi świa ta bę dą Ci za ciem niać
praw dę bo nie wi dzą w tym pie nią dza.
Spiesz się – lo dow ce zni ka ją!

Ru di Stan kie wicz

fot.: autor



http://tecline.com.pl
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Azo ry? To por tu gal ski ar chi pe lag na
środ ku Oce anu Atlan tyc kie go. Wy spy
to czub ki wul ka nów, na dal dzia ła ją -
cych. Są tu i kal de ry (je zio ra wul ka -
nicz ne), i go rą ce źró dła, a ta kże
szcze li ny, z któ rych ca ły czas wy do -
by wa ją się siar ko we wy zie wy. Re jon
jest ak tyw ny sej smicz nie, ale więk -
szość wstrzą sów jest nie od czu wal na. 

Na stęp ne go dnia po sta no wi li śmy obej -
rzeć śro dek wy spy. Za czę li śmy od fa bry ki
ce ra mi ki – Cerâmi ca Vie ira. In te re su ją cy
jest fakt, że do wszyst kich ma nu fak tur wstęp
jest bez płat ny, w za sa dzie wszę dzie mo żna
się pę tać sa mo pas, pod glą da jąc pra cę lu dzi,
i ni ko mu to nie prze szka dza. Dla nas jest to

nie do po my śle nia, dla te go też po fa bry ce
ce ra mi ki cho dzi li śmy wła ści wie na pa lusz -

kach. Ja kie goś du że go ru chu w in te re sie nie
za uwa ży li śmy, rap tem dwie pa nie ro bią ce

Azory, São Miguel 
– punkt widokowy cz. 2

Fabryka Cerâmica Vieira
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z gli ny na ko le ja kieś dzban ki, ale by ło spo -
ro rze czy go to wych. Od tra dy cyj nych por -
tu gal skich pły tek z nie bie ski mi wzor ka mi,
przez dzba nusz ki, na czy nia ku chen ne, po
do ni ce i fi gur ki. Oczy wi ście zaj rze li śmy do
skle pu, gdzie nasz ba gaż pod ręcz ny po -
więk szył się o kie lisz ki na jaj ka Ka żdy z
wła snym cer ty fi ka tem au ten tycz no ści! Po -
tem przy szedł czas na przy ro dę i wi do ki.
Na ma pie przy La goa do Fo go mel du ją się
dwa mi ra dor ki, w rze czy wi sto ści by ło ich
tam z osiem, po ło żo nych co 200 me trów.
Za trzy my wa li śmy się na ka żdym. I na ka -
żdym mie li śmy in ną po go dę! 

Na sa mej gó rze by ło po twor nie zim no i
wiał kosz mar ny wiatr, sta li śmy na prze łę -
czy, szczyt po bli skie go wzgó rza to nął w
chmu rach, nie bo by ło sza re, świat był sza -
ry, wi docz ność by ła żad na, a tem pe ra tu ra
bli ska ze ru. Od mó wi łam oglą da nia chmur i
za mknę łam się w sa mo cho dzie, cze ka jąc,
aż Wil czy po ga pi się w sza rość. Wró cił w
koń cu, prze wiózł mnie te 200 me trów da -
lej, za za kręt i za trzy mał au to. Ła ska wie wy -
szłam, wi docz ność się po pra wi ła zna czą co,
tem pe ra tu ra wzro sła do 15 stop ni, a gdzie -
nie gdzie prze świ ty wa ło słoń ce. I tak jesz cze
kil ka ra zy… 

W środku jest kilka pomieszczeń z półproduktami

A te już po szkliwieniu. Wszystko ręcznie robione



Widok z jednego z punktów widokowych
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A naj pięk niej by ło w miej scu, z któ re go
wi dać by ło bli sko je zio ro, a da lej oce an. No
na praw dę, wi dok ro bił wra że nie. Opu ści li -
śmy w koń cu tę wil got ną nie co przy ro dę i
zje cha li śmy ze wzgórz w dół, do Ri be ira

Gran de. Ład nie brzmi, ale nie o mia stecz -
ko nam cho dzi ło, tyl ko o… Fábri ca de Li -
co res – A Mul her de Ca po te, czy li fa bry kę
li kie rów, z któ rych sły ną Azo ry. W lo go ma -
ją po stać ko bie ty w płasz czu i kap tu rze,

przy po mi na ono nie co lo go San de ma na,
acz ró żni cę wi dać na pierw szy rzut oka. Tu -
taj nie po zwo lo no nam się szwen dać sa mo -
pas, za opie ko wał się na mi je den z pra co-
w ni ków, któ ry opro wa dził nas po jed nej

Z przodu jezioro, dalej ocean. Na różnych poziomach
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sal ce z becz ka mi i… skle pie, wy ciecz ka za -
koń czy ła się oczy wi ście de gu sta cją li kie ru
(ze słod kie go ry żu!) i za ku pa mi. To jest pie -
kło dla pod ró żu ją cych z ba ga żem pod ręcz -

Fabrica de licores Mulher de Capote

Jednak jest trochę drobiazgów do bagażu podręcznego
Flaszki w kształcie Mulher de Capote, czyli
kobiety w kapocie (płaszczu, no dobra)
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nym! Tam są ta kie pięk ne rze czy, któ rych
nie mo żna za brać do do mu... Na po cie sze -
nie po je cha li śmy na obiad do re stau ra cji
nad mo rzem, z wi do kiem na fa le, któ re mia -
ły się gdzie roz pę dzić, więc by ły dłu -
uuuuugie i kon kret ne. Re stau ra cja Ala bo te
wła śnie się otwo rzy ła, za mó wi li śmy gril lo -

wa ną ka szan kę z ana na sem w ra mach przy -
staw ki – re we la cja, ge nial ne po łą cze nie
sma ków, a przy oka zji wy glą da ło to tro chę
jak ka wa łek la wy na ta le rzu W ra mach da -
nia głów ne go wy stą pi ła ca ta pla na, da nie z
Por tu ga lii lą do wej: ko cio łek z ry ba mi, owo -
ca mi mo rza, ziem nia ka mi i wa rzy wa mi.

Bar dzo do bre, cho ciaż nie co za sło ne i nie -
bez piecz ne, bo ry by by ły z ość mi. Trze ba
by ło jeść po wo li. Przez ko lej ny mi ra do rek
z fa la mi po je cha li śmy do pierw szej plan ta -
cji her ba ty. Chá Por to For mo so to ci sza,
spo kój, zie lo ność i oce an w tle. Mo żna po -
spa ce ro wać mię dzy krze wa mi, mo żna też
na pić się her ba ty na miej scu, w ka me ral nej
sal ce – pa nie pa rzą ją spe cjal nie dla nas i
po da ją w pięk nych, por ce la no wych fi li żan -
kach. Na miej scu dzia ła też mi ni skle pik, w
któ rym mo żna ku pić pro duk cję plan ta cji.
Do wy bo ru ma my oran ge pe koe (her ba ta z
naj wy ższe go list ka), pe koe (dru gi z ko lei li -

Alabote. Cataplana dla dwojga.

Morcela com ananas
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stek), bro ken le af (trze ci i po zo sta łe list ki) i
ho me blend (pierw szy zbiór w ro ku, za wie -
ra wszyst kie list ki). I na praw dę, wszyst kie są
wy śmie ni te. Ale za raz obok dzia ła Chá Gor -
re ana. Zde cy do wa nie więk sze i bar dziej tu -
ry stycz ne miej sce. Mo żna obej rzeć ma szy-
ny pro duk cji an giel skiej, mo żna zo ba czyć
su szar nię i po dej rzeć pra cę rąk ludz kich. A
na ko niec – na pić się oczy wi ście her bat ki
Tyl ko tu taj to już jest sa mo ob słu ga. Do wy -
bo ru ma my her ba tę czar ną i zie lo ną, zie lo -
na jest za ska ku ją co do bra. I sklep, w któ rym
po za her ba tą ku pi my sło dy cze, pa miąt ki z

Azo rów, a na wet ko sme ty ki. At mos fe ra tu -
ry stycz ne go prze mia łu, du żo przy jem niej
by ło w Chá Por to For mo so, ale her ba tę ma -
ją do brą i tu, i tu. War to wziąć do do mu.
Wra ca my przez ka pli cę de Nos sa Sen ho ra
da Paz. Stoi na wzgó rzu nad Vi la Fran ca do
Cam po i ja dąc au to stra dą mi ja my ją po pra -
wej stro nie, ale ni gdzie nie ma zjaz du. W
koń cu zje żdża my do mia stecz ka i klu cząc

Ekologiczna azorska herbatka Pola herbaciane w Porto Formoso

Napar z tych najwyższych listków pijemy
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wą ski mi ulicz ka mi sta ra my się tra fić na ja kiś
prze jazd pod au to stra dą. Uda je się, da lej
pro wa dzi nas wą ziut ka dro ga pod gó rę, bar -

dzo pod gó rę, na szczę ście nic nie je dzie z
prze ciw ka. Na gó rze, pod ko ścio łem, jest
ma lut ki par king, da lej trze ba gra mo lić się

po scho dach na pie cho tę. Miej sce jest nie -
sa mo wi te, do sko na le utrzy ma ne, scho dy
zwień czo ne ka pli cą ro bią wra że nie, a wi -

Widok ze szczytu
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dok ze szczy tu roz cią ga się fan ta stycz ny. Z
mo rza na prze ciw ko nas wy sta je ko lej ny ka -
wa łek wul ka nu. Po go da jak zwy kle: raz coś
kro pi, raz świe ci słoń ce. Wra ca my. Ostat -
nim punk tem dzi siej szej wy ciecz ki jest

plan ta cja ana na sów. Wszak Azo ry ana na -
sa mi sto ją Tu też, jak wszę dzie do tąd, mo -
że my plą tać się po ca łym te re nie i za glą dać
wszę dzie i ni ko mu to nie wa dzi. Zwie dza -
my szklar nie, gdzie nie gdzie są już du że

owo ce na krzacz kach, nie któ re na wet żół te,
ale w więk szo ści wi dzi my pu ste krzacz ki.
Na ko niec pcha my się oczy wi ście do skle -
pu, w któ rym jest mnó stwo… ubrań, sza li,
szma tek, pro duk tów ze skó ry i… de gu sta cja

Nossa Senhora da Paz
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li kie ru ana na so we go. Do sko na ły, ale po -
twor nie dro gi, więc na de gu sta cji się koń -

czy Wie czór spę dza my w ta wer nie, przy
piw ku i ta pa sach. Ja koś nie do sta li śmy kar -

ty po an giel sku, tyl ko po por tu gal sku, więc
za mó wi li śmy nie co na pa łę, mniej wię cej
orien tu jąc się, co po win ni śmy do stać i ow -
szem, mniej wię cej to do sta li śmy. Czte ry
pa sty do grza nek i se ra: z cho ri zo, z ja mon,
z dor sza i jed na nie zna na Do te go fon due
se ro wo -mię sne (z grzan ka mi, rzecz ja sna) i
oliw ki. I oliw ki by ły pa skud ne, a resz ta cał -
kiem OK, tyl ko za pcha li śmy się tym i za kle -
ili śmy. Pań stwo przy in nych sto li kach
do sta wa li ma łe, prze no śne gril le i sa mo -
dziel nie gril lo wa li so bie ry by i mię so. Wy -
glą da ło to za chę ca ją co, po sta no wi li śmy, że
mu si my te go spró bo wać. A tym cza sem, że -
by nie wra cać jesz cze do ho te lu, po szli śmy
do na sze go pierw sze go ba ru na pi wo i usi -
ło wa li śmy usta lić plan zwie dza nia na ju tro,
ale nie mo gli śmy się do ga dać i chy ba sta -
no wi li śmy atrak cję dla miej sco wych, kłó cąc
się po pol sku. 

Za raz po tem po je cha li śmy do ko ści nie -
zgo dy, czy li do wo do spa du w Pa rque Na -
tu ral Da Ri be ira Dos Cal de irőes. To o
go dzi nę obej rze nia te go wo do spa du się kłó -
ci li śmy dnia po przed nie go i oka za ło się, że
jed nak le piej by ło by go oglą dać po po łu -
dniu, bo był by wów czas oświe tlo ny słoń -
cem. 

Ananasy dojrzewają

Punkt wypoczynkowy
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Tym cza sem obe szli śmy so bie wo do spad
bocz kiem, wdra pa li śmy się na wzgó rze, z
któ re go spły wał i od kry li śmy nad nim… ru -
rę. Czy żby wo do spad był do star cza ny ru rą?
Nie uda ło nam się te go od kryć na pew no,
ale tak to tro chę wy glą-  da ło… Na prze ciw -
ko wo do spa du by ła resz ta par ku, za wę dro -
wa li śmy do sta re go mły na, w któ rym re zy -
do wa ła pa ni, któ rej chy ba się moc no nu dzi -
ło, bo wcią gnę ła nas do środ ka i usi ło wa ła
coś tłu ma czyć po por tu gal sku, jed no cze śnie
wci ska jąc nam w rę ce po dro żdżo wej słod -
kiej buł ce. Buł ka by ła OK, a po tem się oka -
za ło, że kosz to wa ła pół to ra eu ro. Po za tym
w par ku by ło kil ka sta wów, fon tan ny, ryb ki,
ge ne ral nie ład nie (i sklep z pa miąt ka mi). Ale
ru szy li śmy da lej, do Nor de ste, na ciast ko,
ka wę i bu łę. Atrak cją Nor de ste jest Pon te
dos Ar cos, sied mio łu ko wy most, zbu do wa -
ny w 1883 ro ku. Jak wszyst ko, jest bie lo ny
i ma czar ne ob ra mów ki, wy glą da obłęd nie
Za raz za Nor de ste jest ko lej na la tar nia mor -
ska – Fa rol do Ar nel. Wil czy jed na kże od -
mó wił wje cha nia w dro gę do niej
pro wa dzą cą. Coś tam mam ro tał o lu dziach
i dro gach opusz czo nych przez wszyst kich
bo gów. Być mo że cho dzi ło o to, że dro ga
pro wa dzi ła nie mal pio no wo w dół, skła da -

Okolice wodospadu

Park naprzeciwko wodospadu
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ła się z sa mych ser pen tyn, by ła wą ziut ka i
mia ła dziw ną na wierzch nię? W ka żdym ra -
zie la tar nię obej rze li śmy z punk tu wi do ko -
we go i w su mie to wy star czy ło. Wil czy

usi ło wał wy pa trzyć jesz cze ja kieś wie lo ry -
by, ale one chy ba zna ły ka len darz, bo ża -
den się nie po ka zał. A la tar nia by ła ład na
też z da le ka. Ko lej nym punk tem pro gra mu

miał być park Re se rva Flo re stal de Re cre io
da Can ce la do Cin ze iro. Pi sa li w prze wod -
ni ku, że ła two nie bę dzie, ale po sta no wi li -
śmy spró bo wać. 

Ponte dos Arcos
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Zje cha li śmy więc z haj łe ja w dro gę pod -
rzęd ną, któ ra pew nie kie dyś mia ła ja kiś as -
falt, ale to daw no by ło. Te raz skła da ła się
głów nie z kro wie go łaj na. Nic to, je dzie my
da lej, do je cha li śmy do ja kichś ro bot ni ków,

któ rzy nas kom plet nie nie za uwa ży li, a nam
by ło głu pio trą bić, więc tak sta li śmy, aż się
zo rien to wa li. Po ja kichś ko lej nych 300 me -
trach my też się zo rien to wa li śmy, że je dzie -
my złą dro gą. Wró ci li śmy. Wje cha li śmy w

do brą dro gę, któ ra by ła jesz cze bar dziej
kro wia niż po przed nia. W koń cu do je cha li -
śmy do tych krów, któ re już ani my śla ły w
ogó le ustą pić nam pierw szeń stwa. Wil czy
stwier dził, że ma dość kro wich plac ków,
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za wró cił i po je cha li śmy da lej haj łe jem, re -
zy gnu jąc z par ku i wi docz ków. Za to za -
trzy ma li śmy się na ko lej nym mi ra dor ku i
tam się oka za ło, że coś strasz nie śmier dzi.

Po krót kim śledz twie wy szło na jaw, że to
nasz sa mo chód… Te raz już by ło ja sne, że
bez myj ni się nie obej dzie. Tym cza sem spo -
tka li śmy ko ta, któ ry czoł gał się po wierz chu

ży wo pło tu. Łap ki mu wpa da ły w dziu ry
mię dzy ga łąz ka mi, brzu chem szo ro wał po
ży wo pło cie, ale parł na przód. Dziw ny ja -
kiś. 

Miradouro da Ponta do Sossego
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Na wjeź dzie do mia sta Fur nas na szczę -
ście by ła myj nia. Tro chę to trwa ło, za nim
wy czy ści li śmy nad ko la i pod wo zie z te go
na wo zu, ale osta tecz nie mo gli śmy wje chać

do mia sta bez wsty du. Z dru giej stro ny mia -
sto sa mo po tę żnie śmier dzia ło siar ką, bo co
ka wa łek ma ją tu dziu rę w zie mi z bul go czą -
cym, go rą cym bło tem. Tak, to czyn ny wul -

kan, w któ re go środ ku stoi so bie mia ste- cz -
ko… 

Za raz na wjeź dzie jest ca ła ma sa dy mią -
cych fu ma ro li, więc za trzy ma li śmy się je

Miradouro da Ponta do Sossego
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po oglą dać. Nie da ło się ukryć, że je ste śmy
w wul ka nie, śmier dzia ło nie ziem sko, nasz
sa mo chód przy tym to w ogó le nic. Wil czy
przy ssał się do prze rdze wia łej krat ki od pły -
wo wej i przy glą dał się, jak ją rdza żre na

bie żą co (z krat ki też dy mi ło swo ją dro gą).
Ja po dzi wia łam cal de ry z go tu ją cą się wo -
dą. Jak już nam po wie trze zbrzy dło, prze je -
cha li śmy się po ulicz kach mia stecz ka,
zaj rze li śmy do ogro du bo ta nicz ne go i po je -

cha li śmy nad je zio ro. La goa das Fur nas jest
oto czo ne wzgó rza mi, więc oko licz no ści
przy ro dy by ły pięk ne. Za wjazd na oko licz -
ny te ren pik ni ko wy trze ba za pła cić eu ra ska,
da lej jest na praw dę du ży par king, je den fo -

Caldeiras das Furnas
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od truck, je den skle pik z pa miąt ka mi i sta do
gę si, ka czek i ko tów, któ re ży ją z ptac twem
w sym bio zie. Oraz ko lej ne kal de ry, po któ -
rych mo żna spa ce ro wać wy zna czo ny mi

ście żka mi. To tu taj nie któ re re stau ra cje go -
tu ją po tra wy dla swo ich klien tów, ma ją
swo je dziu ry w zie mi, pa ku ją tam wia dro z
ziem nia ka mi, mię sem i wa rzy wa mi i po tem

po da ją to ja ko da nie re gio nal ne o na zwie
co zi do. Mo żna krę cić biz nes na wet na wul -
ka nie. Po spa ce rze w siar ko wych wy zie -
wach oczy wi ście po je cha li śmy spró bo wać

Kaldery przy jeziorze Furnas
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spe cja łu. W re stau ra cji O Mi ro ma do sta li -
śmy wiel ką mi chę peł ną wszyst kie go: ziem -
nia ków, mar chew ki, ka pu sty, kieł ba sy,

ka szan ki, ka wał ków mię sa wo ło we go, wie -
przo we go i dro biu. Na wet by ło smacz ne,
cho ciaż ciut za chłod ne. Wi docz nie przy -

do mo wy wul kan wła śnie wy ga sał. W so bo -
tę nie mu sie li śmy się tak zry wać o po ran ku,
bo już nic nie zwie dza li śmy za mia stem.

Drzewko w Furnas
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Po sta no wi li śmy na to miast wy ci snąć z Pon -
ta Del ga da ile się da. Za czę li śmy od ogro du
bo ta nicz ne go José do Can to, gdzie pra wie
wleź li śmy bez bi le tów, bo ni ko go nie by ło

w bud ce, ale pa ni jed nak przy szła, drap nę -
ła nas dzie sięć me trów od wej ścia i ska so -
wa ła po czte ry eu ro od gło wy. My wi no
tań sze ku pu je my! A w środ ku by ło bar dzo

pięk nie i zie lo no, na wet gdy nie mie li śmy
po ję cia, co to za drzew ka wła śnie oglą da -
my. Był las bam bu so wy i drze wo o gi gan -
tycz nych ko rze niach, by ły dwa sta wy,

Las bambusowy
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ogród ró ża ny z po ob ci na ny mi kwia ta mi
(zo sta wi li czte ry sztu ki, pew nie że by wie -
dzieć, ja ki ko lor gdzie ro śnie), by ły pal my,

ba na now ce i ho tel na koń cu ogro du. Uro -
czo. Spę dzi li śmy tam mnó stwo cza su, ma -
ca jąc zie lo ność i na wet kro ple desz czu nam

nie prze szko dzi ły. Na stęp nym punk tem
pro gra mu mia ła być gro ta w ska łach wul ka -
nicz nych, ale jak do szli śmy na miej sce

To są korzenie drzewa…;)
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(przez cu kier nię, bo dro ga da le ka i pod gór -
kę), to oka za ło się, że na stęp ne wej ście bę -
dzie za pół to rej go dzi ny. Zre zy gno wa ni

wró ci li śmy na głów ną dro gę i zaj rze li śmy
do re stau ra cji Xi ta ka. Przy pad kiem sta nę ła
nam na dro dze. Tak dłu go za sta na wia li śmy

się przy kar cie dań przed wej ściem, aż w
koń cu wy szedł po nas ktoś z ob słu gi i za -
czął opo wia dać o tym, co ma ją do bre go.

Światłem malowane
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No i jed nak przy tej ośmior ni cy nie wy trzy -
ma łam, we szli śmy i oka za ło się, że to był
bar dzo do bry wy bór! Zu pę ryb ną do sta li -
śmy po dzie lo ną na dwie por cje, ośmior ni ca
by ła prze pysz na, de li kat na i mię ciut ka, po -
da na z ziem niacz ka mi i czymś po dej rza -
nym zie lo nym, pew nie to ta ich ka pu sta.
Wszyst ko bar dzo do bre, a jesz cze wi no do
te go i w ogó le jak w nie bie. A na ko niec do -
sta li śmy in for ma cję, że gdy by śmy chcie li
wy pić u nich bu tel kę wi na, to oni nas po -
tem bez pro ble mu od wio zą do ho te lu! Bo
fakt, knaj pa jest na koń cu świa ta… Wresz -
cie mo gli śmy wró cić do Gru ta do Carvăo.
Wej ście kosz tu je pięć eu ro, na gło wę trze -
ba za ło żyć kask. Ka ski śmier dzą jak dia bli,
są prze po co ne i na wet jed no ra zo we czep ki
nie po ma ga ją. Ale bez nich nie wpusz cza -
ją do ja ski ni. W środ ku są dwa kie run ki:
ma ła grot ka po jed nej stro nie, więk sza po
dru giej, wszę dzie trze ba uwa żać, bo chod -
ni ków ra czej nie ma. Gro ta jest w ska le wul -
ka nicz nej, więc bar dzo ży znej, co by ło
wi dać od ra zu, bo tam, gdzie by ło za mon -
to wa ne sztucz ne świa tło, ro sły już ja kieś ro -
ślin ki. Ko ry tarz pod zie mią pro wa dził
po dob no kie dyś aż do mo rza, ale ró żne
frag men ty się za wa li ły i te raz mo żna oglą -

Xitaka. Danie główne – ośmiornica, podana z ziemniakami i kapustą, rewelacja! Mięciutka i przepyszna.
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dać tyl ko ta ki ma lut ki frag ment pod au to -
stra dą na lot ni sko. A na wy spie ta kich grot
jest dwa dzie ścia sie dem. Jak wy szli śmy na
po wierzch nię, oka za ło się, że w mię dzy -
cza sie prze szedł so bie desz czyk. A że nam
by ło ma ło zie lo ne go, po szli śmy do ko lej ne -

go ogro du – Jar dim An tó nio Bor ges. Ten już
jest do stęp ny pu blicz nie za dar mo, w środ -
ku ma ja kieś grot ki, stru mycz ki, świą ty nie
du ma nia, wy sep ki na sta wach i w ogó le jest
in te re su ją cy ar chi tek to nicz nie, acz kol wiek
ciut za nie dba ny. Sta wy brud ne, w gro tach

śmie ci. Ale las bam bu so wy i to a le ta by ły.
Po nie waż zno wu coś pa da ło, we szli śmy

do her ba ciar ni na her bat kę z Azo rów. I nie
ro zu miem, cze mu lu dzie w her ba ciar ni za -
ma wia ją ka wę, na praw dę nie ro zu miem. A
po tem spa ce rem po wę dro wa li śmy na

Grota wulkaniczna
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wschód, przez mi ra do rek z ko ściół kiem i
za cho dem słoń ca do Re stau ran te O Ga le go
na po dob no naj lep sze go ste ka na wy spie. I
spo tkał nas zonk, bo oka za ło się, że po win -

ni śmy mieć re zer wa cję. To wte dy się zo -
rien to wa łam, że jest so bo ta wie czór. Ale
głu pi (i głod ny) to jed nak ma szczę ście,
obie ca li śmy, że uwi nie my się ze ste ka mi w

go dzin kę i jed nak nas po sa dzi li przy sto li -
ku. Ste ki by ły fak tycz nie ge nial ne! Śred nio
wy sma żo ne, z fryt ka mi, jaj kiem i czosn -
kiem. Je den mię ciut ki, dru gi tro chę mniej,

Ermida da Măe de Deus. Tu widzieliśmy piękny zachód słońca
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ale sma ko wa ły wy śmie ni cie. Naja dłam się
pod ko re czek, a ten ban dy ta Wil czy za ży -
czył so bie de se ru! No to prze cież ja też mu -
sia łam wziąć de ser. W re zul ta cie wzię li śmy
jesz cze cia sto z fa so li (bar dzo do bre) i cia -
sto z ma ra kui (re we la cyj ne). I wi no, czy
wspo mnia łam o wi nie? Wy tur la li śmy się
stam tąd i po tur la li śmy się w stro nę do mu,
cał kiem okrą glut cy i ge ne ral nie z prze -

świad cze niem, że mo że my umie rać, bo zje -
dli śmy już naj lep sze ste ki na świe cie. Wie -
czór za koń czy li śmy w knajp ce nie da le ko
ho te lu, gdzie we szli śmy już tyl ko na wi no i
Wil czy do stał więk szy kie li szek niż ja. Pro -
te stu ję! W nie dzie lę po śnia da niu Wil czy
na rze kał, że nie bę dzie my mie li co ro bić,
bo już wszyst ko zro bi li śmy i wszyst ko zo -
ba czy li śmy i w ogó le zmar nu je my dzień.

Usi ło wa łam zwró cić je go uwa gę na
dźwięk, któ ry od ja kie goś cza su by ło sły -
chać z ze wnątrz, a któ ry brzmiał jak sy re na
okrę to wa, ale tak był za ję ty wi zją zmar no -
wa ne go dnia, że uznał, że to wier tar ka al bo
w ru rach wy je. W koń cu wyj rzał przez
okno i mó wi: „Ra da ry wi dać!”. Oka za ło się,
że ma my wy ciecz ko wiec w por cie. No i już
by ło co ro bić, po szli śmy oglą dać wy ciecz -
ko wiec! Ven tu ra mo że za brać na po kład
3200 pa sa że rów w je de na stu ty pach ka bin,
ma na po kła dzie dwa na ście re stau ra cji i ca -
łą ma sę atrak cji ty pu SPA, bo iska spor to we
czy miej sca za baw dla dzie ci, a wszyst ko to
na pięt na stu po kła dach. To ogrom ny blok
miesz kal ny, tym ra zem wra ca ją cy chy ba
gdzieś z Ka ra ibów i wio zą cy głów nie an -
giel skich eme ry tów. Tu ry ści, z któ rych
znacz na część by ła na wóz kach lub z cho -
dzi ka mi i la ska mi, wę dro wa li na brze żem,
za glą da jąc do naj bli ższych skle pów, a my
wę dro wa li śmy po por cie, oglą da jąc ma lun -
ki na ka mie niach i sam prom. Bar dzo bym
chcia ła w ta kim wie ku móc so bie po zwo lić
na rejs na Ka ra iby (cho ciaż wca le nie chcę
pły nąć tam ta kim pro mem).

Na znak pro te stu we szli śmy do knaj py,
któ ra ob ja wi ła nam się znie nac ka, bo szli -

O Galego. Wspaniały stek ze szczęśliwej krowy. Naprawdę!
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śmy zu peł nie gdzie in dziej, ale na Tri pa dvi -
so rze pi sa li, że tu do brze kar mią, więc mu -
sie li śmy spró bo wać. Oka za ło się, że
fak tycz nie do brze! Wzię li śmy wiel kie kre -
wet ki gril lo wa ne i la pa sy, ma lut kie śli macz -
ki w musz lach. O ra ny, ale to by ło do bre! A
w do dat ku na ścia nie nad na szym sto li kiem
wi siał ob raz, któ ry ide al nie by mi do sa lo nu
pa so wał… Nie opra co wa li śmy jed nak me -
to dy nie po strze żo ne go wyj ścia z knaj py z
wiel kim ob ra zem pod pa chą, więc ob raz
tam na dal wi si, a my przez her ba ciar nię (to
bar dzo mi łe miej sce jest, na praw dę, i ciast -
ka ma ją faj ne) po szli śmy po ma chać eme ry -
tom, któ rzy już od pły wa li swo ją Ven tu rą i
ma cha li fla ga mi na pa tycz kach z gór ne go
po kła du w rytm mu zy ki. Za sta na wia li śmy
się nad lo gi sty ką ta kie go rej su, oni mu sie li
prze cież ja koś spraw dzić, że ma ją wszyst -
kich pa sa że rów na po kła dzie. To ta ka kro -
wa jest, że cię żko by jej by ło wró cić po
za po mnia ne go dziad ka… Ale my nie by wa -
my na wy jaz dach zor ga ni zo wa nych, więc
pew nie wie le jesz cze nie wie my.

To nasz ostat ni wie czór na Azo rach, więc
mu sie li śmy spraw dzić jesz cze te go gril la na
sto li ku. Po szli śmy więc do Açores Grill, bo
bli sko by ło. W me nu mie li por cje dla

dwóch osób, wy bra li śmy wer sję bar dziej
wy pa sio ną, do te go fryt ki i wi no. Pan przy -
niósł na nasz sto lik kil ka bu te lek wi na i ka -
zał so bie wy brać, jed no cze śnie in for mu jąc,
któ re to jest wi no lo kal ne. Oczy wi ście wy -
bra li śmy lo kal ne, kosz to wa ło jak za zbo że –
sie dem eu ro za bu tel kę, ale by ło wy śmie ni -
te! Jed nak wi no z Pi co mo że być do bre. Po -

tem na nasz stół przy był grill, po sta wio no
go pod wy cią giem i do sta li śmy mię sko oraz
sos. Mię sko na tych miast wrzu ci li śmy na
gril la, niech się ro bi. Oka za ło się, że wła -
sno ręcz ne gril lo wa nie w knaj pie to faj na za -
ba wa A przy oka zji nie mo żna mieć
pre ten sji do ob słu gi, że coś jest nie do kład -
nie wy sma żo ne. Oka za ło się też, że ta ka

O Corisco. Lapas, ślimaczki morskie, genialne
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jed na por cja to dla nas za ma ło, więc wzię -
li śmy jesz cze tę dru gą, mniej szą, tym ra zem
z sa ła tą. Na je dli śmy się zno wu do roz pę ku
i by li śmy szczę śli wi. Bra ko wa ło tyl ko ja kie -
goś ana na ska al bo ba na na na tym gril lu, bo
cho ciaż sos był wy śmie ni ty, to czymś by się
jesz cze prze ła ma ło smak te go mię cha.

W ho te lu chcie li śmy za mó wić tak sów kę
na ra no i śnia da nie. Oka za ło się, że pa ni w

re cep cji roz ma wia przez te le fon, ale na
nasz wi dok po wie dzia ła, że ona roz ma wia
pry wat nie i do koń czy po tem, w ogó le nie
ma żad ne go pro ble mu! I że by śmy nie za po -
mnie li o se rze, któ ry trzy ma my u nich w lo -
dów ce... To na praw dę naj mil szy na ród na
świe cie! 

Oka za ło się, że śnia da nie przy go tu je
nam pan w ba rze i to od ra zu, że by śmy mo -

gli so bie je ra no zjeść w po ko ju przed wy -
jaz dem. Do sta li śmy sok po ma rań czo wy, ka -
nap ki i jo gurt Do pchnę li śmy to li kie rem
ana na so wym i po szli śmy spać.

Tak sów kę mie li śmy za mó wio ną na 4 ra -
no, bo o 6:15 mie li śmy sa mo lot do Li zbo ny.
No i tak mniej wię cej 4:15 by li śmy na lot ni -
sku. I od bi li śmy się od za mknię tych drzwi…
NIKT nam nie po wie dział, że lot ni sko jest o
tej po rze za mknię te! W przed sion kach ko -
czo wa li lu dzie, któ rzy tak jak my przy by li
dwie go dzi ny przed od lo tem. Na szczę ście
kil ka mi nut póź niej ktoś otwo rzył drzwi i
mo żna by ło wejść do środ ka, co nie wie le
zmie ni ło, bo ca ła resz ta lot ni ska za czę ła
dzia łać ko ło 5 ra no. Za pa mię tać: w Pon ta
Del ga da wy star czy być go dzi nę przed od -
lo tem na lot ni sku!

W Li zbo nie strasz nie dłu go cze ka li śmy
na ba ga że, wy je cha ły na sa mym koń cu i to
w ku wet kach, ale wy je cha ły i mo gli śmy po -
gnać do mia sta, do oce ana rium. Fakt, że w
mię dzy cza sie zro bi łam się głod na i za cią -
gnę łam Wil cze go do cen trum han dlo we go
na ka nap ki. Ale war to by ło! A oce ana rium
nie ucie kło i wkrót ce bę dzie cie mo gli o nim
po czy tać.

Be ata psy che Ci szew ska
Açores Grill. Grillujemy



Nuras.info 7/2018

51

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja
elek tro nicz na) po szu ku je au to -
rów ar ty ku łów. Je że li znasz się
na fo to gra fii pod wod nej, nur ko -
wa niu, sprzę cie nur ko wym, szko -
le niu płe two nur ków  i chcesz
za ist nieć w świe cie na pisz do
nas. Twój ar ty kuł mo że być opu -
bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi
nie jest od płat na. W za mian za
to ofe ru je my Ci jed nak pro mo -
cję w re no mo wa nym ma ga zy -
nie, za miesz cze nie Two je go
zdję cia oraz da nych kon tak to -
wych. Na ar ty ku ły cze ka my do
20 każ de go mie sią ca pod ad -
re sem http://nu ras.in fo/?wy sy la -
nie -ar ty ku low,8.

Redakcja Magazynu 
Nuras.info - kontak:
wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.dziecisos.org
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Mor świ ny – obok del fi nów, orek i
ka sza lo tów – na le żą do pod rzę du
wa le ni uzę bio nych. Ze wzglę du na to,
że pre fe ru ją zwy kle sa mot ny tryb ży -
cia bądź funk cjo nu ją w nie wiel kich,
li czą cych dwa do trzech osob ni ków
sta dach, nie zwy kle trud no je spo tkać. 

Zda rza się jed nak, że pod czas wę dró wek
lub że ro wa nia prze gru po wu ją się w znacz -
nie więk sze kon gre ga cje li czą ce do na wet
50 osob ni ków. Cie ka wost ką jest, że ten je -
dy ny ga tu nek wa le nia, sta le za sie dla ją cy
Mo rze Bał tyc kie, za li cza się ja ko od se pa ro -
wa ną po pu la cję za miesz ku ją cych pół noc -
ny Atlan tyk wa le ni z pod ga tun ku Pho co ena
pho co ena.

Ogra ni czo ne roz miesz cze nie mor świ -
nów w przy brze żnej stre fie wód umiar ko -
wa nych i chłod nych pół ku li pół noc nej
spra wia, że przy pad ki ich po ja wia nia się w
za się gu ludz kie go wzro ku są spo ra dycz ne.
Mniej sze, po roz dzie la ne po pu la cje tych

ssa ków, po za Bał ty kiem i atlan tyc ki mi wy -
brze ża mi Ame ry ki Pół noc nej, za miesz ku ją
rów nież Mo rze Czar ne i Pół noc ne. Na te re -
nie Mo rza Bał tyc kie go re gu lar nie po ja wia ją
się u wy brze ży Pol ski, po łu dnio wej Szwe -
cji, Nie miec i Da nii. W pol skiej czę ści mo -
rza naj czę ściej ich obec ność od no to wu je
się w re jo nie Za to ki Po mor skiej, Puc kiej i

Gdań skiej. Są to przy pad ki nie zwy kle rzad -
kie, acz kol wiek ich obec ność mo żna po -
twier dzić wy pa tru jąc wy nu rza ją cej się na
krót ko gór nej czę ści gło wy z otwo rem no so -
wym oraz trój kąt nej, nie du żej, czar nej płe -
twy grzbie to wej. Z re gu ły nie trwa to dłu żej
niż dwie se kun dy. Mor świ ny po ru sza ją się
po wo li, w gra ni cach 9-12 wę złów. Po tra fią

Na ratunek morświnom!
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nur ko wać do 90 me trów, przy czym czas
za nu rze nia do cho dzi do 12 mi nut. Nie wiel -
ka ilość bał tyc kich mor świ nów spra wia, że
głów nym wskaź ni kiem ich obec no ści w
Bał ty ku są nie licz ne ra por ty z okre su wio -
sny i zi my o zna le zie niu mar twych osob ni -
ków na brze gu lub w sie ciach ry bac kich.

Na le ży pod kre ślić, że do znacz ne go
zmniej sze nia li czeb no ści mor świ nów bał -
tyc kich przy czy ni ły się głów nie nad mier ne
po lo wa nia na te zwie rzę ta. Mor świ ny po ła -
wia no szcze gól nie dla ich tłusz czu i mię sa.
W okre sie XVIII i XIX wie ku za bi ja no śred -
nio 981 do na wet 1278 osob ni ków rocz nie.
Jesz cze pierw sza po ło wa XX wie ku sły nę ła
z licz nej po pu la cji mor świ nów, jed nak w
Pol sce uzna wa no je za kon ku ren ta do za -
so bów ryb i nisz czy cie la sie ci ry bac kich,
więc ry ba cy za ka żde go upo lo wa ne go mor -
świ na otrzy my wa li 2 zł, a póź niej 5zł pre -
mii. Do pro wa dzi ło to do te go, że rocz nie
ło wio no oko ło 600 osob ni ków. W la tach
1950-1996 licz ba odło wio nych mor świ nów
li czy ła już tyl ko śred nio trzy do czte rech
osob ni ków rocz nie. Tak dra stycz ny spa dek
ilo ści mor świ nów w pol skich wo dach oka -
zał się gwoź dziem do trum ny dla przy szło -
ści te go ga tun ku.

Współ cze śnie uwa ża się, że głów ną
przy czy ną wy so kiej śmier tel no ści zdzie siąt -
ko wa nych mor świ nów są sto so wa ne w bał -
tyc kim ry bo łów stwie dor szo we i ło so sio we
staw ne sie ci skrze lo we. Wy trzy ma łe, a za ra -
zem bar dzo cien kie, ny lo no we przę dze sie -
ci są nie mo żli we do hy dro lo ka cyj ne go
roz po zna nia dla mor świ nów. Z te go wzglę -
du, w po god ni za ry ba mi, wpa da ją w nie i
czę sto gi ną. Naj bar dziej śmier tel ne dla mor -

świ nów oka za ły się pław ni ce, znaj du ją ce
się przy sa mej po wierzch ni wo dy. Ich
oczka są na ty le du że, że pysk mor świ na
bez pro ble mu się przez nie prze ci ska i bez -
pow rot nie blo ku je zwie rzę. Pod czas prób
wy do sta nia się je go cia ło opla ta ne jest ko -
lej ny mi war stwa mi, w wy ni ku cze go zwięk -
sza się de fi cyt tle no wy, któ ry w efek cie
pro wa dzi do śmier ci ssa ków. Że glu ga, agre -
syw na tu ry sty ka mo to ro wod na i de to na cje
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na mor skich po li go nach rów nież nie po zo -
sta ją bez wpły wu na ży cie mor świ nów.
Two rzo ne przez nie za kłó ce nia aku stycz ne
pło szą zwie rzę ta z ich do tych cza so wych
sie dlisk, co pro wa dzi do trud no ści w zdo -
by ciu po kar mu przez mor świ ny. Za gro że -
nia ja kie mor świ ny spo tka ły na swo jej
dro dze do pro wa dzi ły do te go, że cał ko wi ta
po pu la cja bał tyc ka li czy ła za le d wie 450
osob ni ków.

W Pol sce, na mo cy Kon wen cji Boń skiej,
Po ro zu mie nia o Ochro nie Ma łych Wa le ni
Bał ty ku i Mo rza Pół noc ne go (ASCO BANS),
mor świ ny chro ni się pra wem już od 1984
ro ku. Zgod nie z za le ce nia mi nie zbęd ne jest
po dej mo wa nie form ak tyw nej ochro ny
mor świ nów, cho cia żby przez ochro nę ich
sie dlisk, za po bie ga nie wpusz cza niu do mo -
rza sub stan cji sta no wią cych za gro że nie dla
te go ga tun ku, iden ty fi ka cję nie bez pie czeń -

stwa ze stro ny ry bo łów stwa, tu ry sty ki i
trans por tu mor skie go oraz do star cza nie od -
po wied niej wie dzy po zwa la ją cej spo łe -
czeń stwu zro zu mieć ko niecz ność po par cia
idei ochro ny tych ssa ków. Nie bez zna cze -
nia jest ta kże bie żą cy mo ni to ring sta nu śro -
do wi ska i zdro wia mor świ nów pro wa dzo ny
przez ośrod ki na uko we, któ re umie jęt nie
po dej mu ją nie zbęd ne za bie gi lecz ni cze i
re ha bi li ta cyj ne wo bec osob ni ków po trze bu -
ją cych ludz kiej po mo cy. Ak tyw ne dzia ła nia
pro wa dzą ce do ochro ny mor świ nów bał -
tyc kich są trud ne nie tyl ko z uwa gi na ich
nie wiel ką li czeb ność, ale rów nież ze wzglę -
du na nie zwy kle pło chli wy cha rak ter tych
zwie rząt, uni ka nie lu dzi. Pod sta wo wym
spo so bem ochro ny ży cia mor świ nów jest
więc przede wszyst kim eg ze kwo wa nie ist -
nie ją ce go pra wa ochro ny ga tun ko wej i
przy rod ni czej. Zmniej sze nie za nie czysz -
czeń i ha ła su w stre fie przy brze żnej Mo rza
Bał tyc kie go, wpro wa dze nie okre sów
ochron nych w re jo nach sie dlisk i roz ro du
mor świ nów oraz wy mia na sprzę tu ry bac -
kie go na mniej za gra ża ją cy mor świ nom.

Kin ga Za toń

fot.: pi xa bay.com
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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

tel.: 32 253 66 05
tel. kom. Ania: 609 767 787

tel. kom. Paweł: 602 619 807

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl

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

e-sklep: www.frog� sh.pl        
www.hydrozagadka.pl

http://scubatech.pl
http://www.hydrozagadka.pl
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.bestdivers.pl
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Nie miec kie Mu zeum Oce ano gra ficz -
ne w Stral sun dzie roz po czę ło swo ją
dzia łal ność w 1951 ro ku. Wów czas
znaj do wa ła się tam nie wiel ka ko lek -
cja lo kal ne go mu zeum przy rod ni cze -
go. Je go po pu lar ność ro sła, a wraz z
upad kiem ko mu ni zmu mu zeum sta ło
się fun da cją dzia ła ją cą pod obec ną
na zwą.

Mu zeum ma czte ry od dzia ły:
Me ere smu zeum – jest to głów na sie dzi -

ba mu zeum, znaj du ją ca się w daw nym
klasz to rze św. Ka ta rzy ny. Zo ba czyć tam
mo żna mię dzy in ny mi ol brzy mi szkie let fin -
wa la oraz akwa ria tro pi kal ne;

Na tu reum – pre zen tu je eks po zy cje do ty -
czą ce wy brze ża Bał ty ku oraz zwie rząt ży ją -
cych w re gio nie Darßer Ort. Część mu zeum
to daw ny dom la tar ni ka i la tar nia mor ska;

Ozeaneum w Stralsund – podwodny

świat pełen niezwykłych wrażeń
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Na uti neum – od dział po ło żo ny na wy -
spie Dänholm (znaj du je się mię dzy sta łym
lą dem a Ru gią), po sia da wiel ko for ma to we
eks po na ty z dzie dzi ny ry bo łów stwa i ba dań
mor skich, mo żna ta kże zo ba czyć od środ ka
pod wod ne la bo ra to rium „Hel go land”;

Oze aneum – znaj du je się w por cie miej -
skim, ma za chę cać do po zna wa nia pod -
wod ne go świa ta w spo sób in te rak tyw ny,

pro mo wać wie dzę o mo rzu i o śro do wi sku
na tu ral nym.

W Oze aneum znaj dzie my sie dem eks po -
zy cji te ma tycz nych:

Mo rza Świat – czy li ró żno rod ność ży cia
w mo rzu. Są tam stric te na uko we in for ma -
cje o mo rzu, do ty czą ce mię dzy in ny mi roz -
wo ju geo lo gicz ne go oraz obie gu wo dy.
Oglą da my ska mie nia ło ści daw nych miesz -

kań ców mórz oraz frag men ty obec ne go
pod wod ne go świa ta;

Bał tyk – cze ka tu na nas mię dzy in ny mi
in te rak tyw ny stół wie dzy. Znaj dzie my tu
rów nież in for ma cje o mor świ nach, fo kach,
pta kach ży ją cych na wy brze żach Bał ty ku;

Akwa rium Bał tyc kie – głów ną atrak cją tej
eks po zy cji są ogrom ne akwa ria, w któ rych
pły wa ją po szcze gól ne ga tun ki ryb, mię dzy
in ny mi dor sze, tur bo ty, pstrą gi, szczu pa ki,
wę go rze, oko nie;

Ba da nia i eks plo ata cja mórz – czy li zdo -
by wa nie głę bin przez czło wie ka. Tu taj po -
zna je my spo so by ba da nia dna mor skie go
oraz po dzi wia my wy sta wę kon te ne row ców
i lo do ła ma czy;

Akwa rium Mo rza Pół noc ne go i Pół noc -
ne go Atlan ty ku – w ogrom nych akwa riach
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ma my oka zję zo ba czyć płaszcz ki czy re ki -
ny pla mi ste. Na koń cu cze ka na nas ogrom -
na atrak cja – ba sen ryb ła wi co wych, któ ry
ma sie dem na ście me trów sze ro ko ści, dzie -
więć me trów głę bo ko ści i zaj mu je dwie
kon dy gna cje bu dyn ku;

Mo rze dla dzie ci – coś eks tra dla na szych
po ciech, są tam tu ne le przy go do we, na sa -
mej gó rze znaj du je się sta cja ba daw cza. Za -
miesz ku ją tam rów nież pin gwi ny
Hum bol ta;

Ol brzy my mórz – od naj dzie my tu eks po -
na ty wa le ni w ory gi nal nych pro por cjach.
Dwu dzie sto sze ścio me tro wy płe twal błę kit -
ny, hum bak, or ka, ka sza lot oraz ka ła mar ni -
ca ol brzy mia. Wszyst kie są za wie szo ne pod
su fi tem.

Wi zy ta w Oze aneum w Stral sun dzie to
nie zwy kła pod wod na pod róż przez akwa -
ria mórz zim nych: Bał ty ku, Mo rze Pół noc -
ne, aż po otwar ty Atlan tyk i Mo rze
Ark tycz ne. To przy go da, któ rą po le cam ka -
żde mu.

Na ta lia Ka sow ska

fot.: Mi chał Mar cin kie wicz



https://www.olympus.pl/site/pl/c/cameras/
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Dla cze go cza sa mi ry by gi ną w sta -
wach? W dzi siej szym ar ty ku le po sta -
ram się przy bli żyć pro blem przy du chy
na przy kła dzie je zior ka Ru sał ka, któ -
re znaj du je się w Par ku Ka spro wi cza
w Szcze ci nie. Aby zro zu mieć ca łe
za gad nie nie, war to za cząć od pod -
staw. 

Za rów no w okre sie zi mo wym, jak rów -
nież w cza sie la ta ry by oraz in ne or ga ni zmy
za miesz ku ją ce zbior ni ki wod ne na ra żo ne
są na nie ko rzyst ny wpływ śro do wi ska. Dłu -
go utrzy mu ją ca się war stwa lo du, czy też
wy so kie tem pe ra tu ry po wie trza od ci na ją
do stęp po wie trza, co mo że po wo do wać
zja wi sko przy du chy, czy li de fi cy tu tle nu w
wo dzie. Co za tym idzie, ry by ma ją ob ni żo -
ną od por ność. Ze wzglę du na za bu rze nie
pro ce sów prze mia ny ma te rii i zwol nie nie
ca łe go cy klu me ta bo li zmu, są one na ra żo ne
na ne ga tyw ne dzia ła nie ró żnych czyn ni -
ków. Koń co wy efekt to ma so we śnię cie ryb.
Naj bar dziej na ra żo ne są naj więk sze osob -

ni ki. W pierw szej ko lej no ści gi ną ry by wy -
ma ga ją ce ogrom nej za war to ści tle nu: san -

dacz, okoń, szczu pak, na stęp nie leszcz,
krąp, wzdrę ga, płoć, karp i amur. Za zwy -

Podwodny koszmar w jeziorze Rusałka
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czaj prze trwa ją tyl ko ka ra sie od por ne na
de fi cyt tle nu. Naj więk sze stra ty w wy ni ku
przy du chy od no to wu ją wła ści cie le sta wów
ho dow la nych za ry bia nych je sie nią. Jed nak
zja wi sko do ty ka rów nież nie wiel kich, płyt -
kich i za mu lo nych zbior ni ków, gdzie wo da
za wie ra nie wie le roz pusz czo ne go tle nu. Ta -
kim zbior ni kiem jest wła śnie je zior ko Ru sał -
ka w Szcze ci nie. Nie daw no po wsta ła tam
przy du cha, w wy ni ku któ rej pa dło kil ka na -
ście ryb i na dal są wy ła wia ne ko lej ne osob -
ni ki. Na szczę ście upa ły usta ją, a co za tym
idzie pro ces przy du chy rów nież po wi nien
ustą pić. Na środ ku je zio ra jest fon tan na –
do tąd by ła ak tyw na tyl ko przez dwie go -
dzin ny dzien nie, te raz przy upa łach pra cu -
je ca łą do bę. Ru sał ka jest płyt kim i bar dzo
za mu lo nym zbior ni kiem, więc sło necz na i
cie pła po go da po wo du je, że w szyb kim
tem pie roz wi ja ją się tam glo ny, któ re po -
chła nia ją ogrom ne ilo ści tle nu. Brak wia tru
jest ko lej nym mi nu sem, po nie waż po szcze -
gól ne war stwy wo dy nie mie sza ją się i nie
do cho dzi do do star cze nia tle nu. Szcze gól -
ny mi ozna ka mi przy du chy, na któ re war to
zwró cić uwa gę, są po cząt ko wo: za nie po ko -
je nie ryb ob ja wia ją ce się gwał tow ny mi ru -
cha mi, szyb kim pod pły wa niem do
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po wierzch ni wo dy i dziur ko wa niem. Na -
stęp nie bled nie im skó ra i skrze la – po ja wia
się tzw. mlecz ny śluz i wy trzeszcz oczu.
Po tem na stę pu je ogól ne osła bie nie, utra ta
rów no wa gi i na koń cu śnię cie. Kon cen tra -
cja tle nu spa da wów czas do 3-4 mg/dm3.
Jak za tem za po bie gać zja wi sku przy du chy?
Sto su je się na po wie trza nie wo dy. Jest ono
efek tyw ne, je że li roz pocz nie się je w mo -

men cie, gdy za war tość tle nu nie jest jesz -
cze zbyt ni ska. Do na po wie trza nia wo dy
wy ko rzy stu je się gu mo we wę że z po wy ci -
na ny mi otwo ra mi, pod łą czo ne do agre ga tu
lub pom py wy twa rza ją cej po wie trze. Ru ry
te umiesz cza się np. na dnie sta wu. W
szcze gól nych przy pad kach ja ko źró dło po -
wie trza mo żna rów nież wy ko rzy stać bu tlę
z tle nem (spa wal ni czą). Za wór bu tli na le ży

otwo rzyć mi ni mal nie, tak aby tlen wy do sta -
wał się po wo li. Ko lej ną me to dą za po bie ga -
nia de fi cy tom tle nu jest usta wie nie snop ków
ze sło my lub si to wia w to ni wod nej. Za bieg
ten na le ży wy ko nać przed za mar z nię ciem
zbior ni ka. W osta tecz no ści mo żna w lo dzie
wy kuć prze rę ble, jed nak me to da ta nie jest
za le ca na ze wzglę du na ni ską efek tyw ność,
a ta kże stre so wa nie ryb i in nych zwie rząt
ży ją cych w da nym zbior ni ku.

Na ta lia Ka sow ska

fot.: fa ce bo ok.com

www.szcze cin non stop.pl
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Wakacyjny konkurs Nuras.info
Główna nagroda - SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ - już czeka w redakcji na ZWYCIĘZCĘ!
Do wygrania są również latarki nurkowe, lusterka oraz inne cenne nagrody.

Jak ją zdobyć?
Wystarczy opisać swoje najwspanialsze nurkowanie, podzielić się podwodnymi emocjami i wrażeniami z głębin, które okazały
się czarujące, zaskakujące, przerażające, a z pewnością warte tego, by tam powrócić.

Jak powinien wyglądać konkursowy artykuł?
Pra sa cy fro wa nie zna ogra ni czeń, więc tekst mo że za wie rać do wol ną ilość zna ków, nie mniej szą jed nak niż 1000 słów. Ko niecz nie
do łącz do brej ja ko ści fo to gra fie, któ re nie tyl ko pod nio są wa lo ry tek stu, ale rów nież przy bli żą Cię do NA GRO DY GŁÓW NEJ. Mo żesz
do łą czyć ta kże film!

Gdzie i w jakim terminie należy przesłać artykuł?
Konkurs trwa przez całe wakacje, więc relacje można wysyłać najpóźniej do 15 października 2018.
Komplet materiałów prześlij przez naszą stronę: h6p://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
W razie problemów lub wątpliwości skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@nuras.info

Czy wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na łamach NURAS.INFO?
Na łamach Magazynu zamieścimy wszystkie prace konkursowe zaakceptowane przez Grono Redakcyjne.

W jaki sposób zostanie wyłoniony ZWYCIĘZCA?
Spośród wszystkich opublikowanych na łamach Nuras.info artykułów GŁÓWNĄ NAGRODĘ otrzyma autor najciekawszej relacji
wybranej przez Redakcję i Współpracowników Magazynu, przy czym za najlepszą pracę konkursową niekoniecznie zostanie
uznane najbardziej egzotyczne nurkowanie. Równie istotny jest sposób przedstawienia, lekkie pióro i efektowne fotografie.

Kiedy zostanie ogłoszony wynik?
SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ powędruje do ZWYCIĘZCY najpóźniej 30 października 2018.
Przewidziane są również drobne upominki dla autorów kolejnych pięciu najlepszych tekstów.

mailto:redakcja@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8


Nuras.info 7/2018

64

To już pew ne, pod ko niec wrze śnia
po raz pią ty wy ru szy eks pe dy cja
„SAN TI Od na leźć Or ła”, któ rej ce lem
jest od na le zie nie wra ku okrę tu pod -
wod ne go ORP „Orzeł”. Te go rocz ne
po szu ki wa nia skon cen tro wa ne bę dą w
re jo nie po ło żo nym 100 mil od Szko -
cji i 200 mil od wy brze ży Da nii i
kon ty nu owa ne w ra mach we ry fi ka cji
hi po te zy tzw. „frien dly fi re” we dług
któ rej 3 czerw ca 1940 ro ku okręt
padł ofia rą bra to bój cze go ata ku lot -
nic twa bry tyj skie go. 

Tym ra zem eki pa po raz pierw szy roz -
pocz nie wy pra wę wy ru sza jąc z wy brze ży
Da nii. Nie bez zna cze nia jest fakt, iż człon -
kom eki py uda ło się do trzeć i na wią zać
kon tak ty z duń ski mi ry ba ka mi, któ rzy są
naj bar dziej ak tyw na gru pą na Mo rzy Pół -
noc nym. Ich wie dza, mo że oka zać się zna -
czą ca w po szu ki wa niach na ob ra nym
ob sza rze. „W tym ro ku po sze rzy li śmy nasz

ob szar po szu ki wań, po le cie li śmy do Da nii,
gdzie wie le cza su spę dzi li śmy z ry ba ka mi,
szu ka jąc in for ma cji, któ re mo gły by rzu cić
no we świa tło na na sze dzia ła nia” ko men tu -
je To masz Sta chu ra, szef pro jek tu.

Za ło ga wy pły nie na ku trze, któ ry  od po -
wied nio do sto so wa ny i wy po sa żo ny przez
In sty tut Mor ski w Gdań sku, zo sta nie prze -

kształ co ny na czas trwa nia wy pra wy w sta tek
ba daw czy. „Dys po nu je my świa to wej kla sy
sprzę tem, ma my od po wied nie za ple cze
tech nicz ne, je ste śmy bar dzo zde ter mi no wa -
ni, mu si nam się udać” ko men tu je dr Be ne -
dykt Hac, szef ze spo łu hy dro gra ficz ne go. 

"SAN TI Od na leźć Or ła" to dłu go ter mi no -
wy pro jekt. Jest pry wat ną ini cja ty wą gru py

Santi – Odnaleźć Orła
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kil ku na stu osób – pro fe sjo nal nych nur ków,
eks per tów w dzie dzi nie hy dro gra fii oraz hi -
sto rii, któ rzy w tym ce lu po wo ła li z pry wat -
nych środ ków fun da cję o na zwie
„Od na leźć Or ła”. Pro jekt bę dzie pro wa dzo -
ny nie tyl ko do mo men tu od na le zie nia
miej sca spo czyn ku wra ku „Or ła”, ale do
chwi li wy ja śnie nia przy czy ny za to nię cia
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okrę tu. Przed się wzię cie, któ re go spon so rem
ty tu lar nym jest gdyń ska fir ma „SAN TI”, za -
kła da suk ce syw ne ba da nie dna Mo rza Pół -
noc ne go w re jo nach, w któ rych, we dle
przy ję tych hi po tez z naj więk szym praw do -
po do bień stwem mo że za le gać wrak ORP
„Orzeł”.

Isto tą funk cjo no wa nia pro jek tu jest pro -
wa dze nie ba dań za rów no pod czas eks pe -
dy cji mor skich, jak rów nież w po zo sta łych
mie sią cach na lą dzie, dla te go eki pa po świę -
ca znacz ną część cza su na po szu ki wa nie
ró żnych źró deł in for ma cji, nie tyl ko tych
znaj du ją cych się w ar chi wach. „Na dal

uwa żam, że kon se kwen cja jest źró dłem ka -
żde go suk ce su, stąd li czę, że na sza de ter -
mi na cja do pro wa dzi w koń cu do od kry cia
„Or ła”, do da je To masz Sta chu ra, szef pro -
jek tu. 

Ka ta rzy na Pią tek 

katarzyna@santidiving.com
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All the best!

Rudi
Stankiewicz

Padi Staff no. 610805
www.bestdivers.pl

tel.601321557

PierszaPomocPrzedmedyczna.pl

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

http://www.nalofoty.pl/wyjazdy
mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/
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Jest sier pień 2018 ro ku. Po la tach
od za koń cze nia ka rie ry zno wu wsze -
dłem do wo dy w akwa lun gu. Pew ne -
mu chłop cu na war szaw skich Bie la-
nach w Sta wie Bru st ma na uto nę ła
mo to rów ka ste ro wa na ra diem. Miesz -
kam po są siedz ku już 40 lat, więc
do brze znam ten staw. Ma pra wie
trzy me try głę bo ko ści, a po nie waż
kie dyś spusz czo no z nie go wo dę,
mo głem do kład nie obej rzeć ca łe dno.
Przej rzy stość la tem jest tam ta ka, że
w za sa dzie war to za mknąć oczy, ła -
twiej się wów czas sku pić na ma ca -
niu dna rę ka mi. Dla nur ka wy szko -
lo ne go w pol skich wo dach to żad na
trud ność i nic no we go.

Wsze dłem do wo dy sam, bo dziec ko pła -
ka ło i trze ba by ło mu pil nie po móc, a nie
zna la złem na szyb ko part ne ra. Oczy wi ście
ka żde nur ko wa nie po win no być zor ga ni zo -
wa ne i uwzględ niać ase ku ra cję part ner ską,
jed nak stan wy ższej ko niecz no ści – jak po -

wszech nie wia do mo – wy łą cza te nor my.
Mo im zda niem, płacz dziec ka to jest stan
wy ższej ko niecz no ści, a kto te go nie ro zu -
mie, ten chy ba nie miał dzie ci i trud no bę -
dzie nam się po ro zu mieć.

Dla cze go o tym pi szę? Otóż dla te go, że
tra dy cyj nie zna la zło się kil ka osób, któ re
uwa ża ją, że zła ma łem re gu ły ase ku ra cji,
wcho dząc na nie ca łe trzy me try do zna ne -
go akwe nu po łód kę dla pła czą ce go dziec -

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
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ka. Mo im zda niem, pła czą ce dziec ko wy ja -
śnia spra wę, na to miast – i to jest ge ne ral na
uwa ga do ty czą ca wszel kich sto sun ków
mię dzy ludz kich, w tym obec nej pol skiej sy -
tu acji po li tycz nej – ist nie je pe wien szcze -
gól ny ga tu nek złych lu dzi, któ rym nie da się
w ża den spo sób pew nych spraw wy ja śnić.
Nie da się i już, więc szko da cza su na dys -
ku to wa nie z ni mi. Trze ba ro bić swo je, bu -
do wać rze czy wi stość me to dą fak tów
do ko na nych, zaś na dys ku sje nie tra cić cza -
su i ener gii. Mo je ży cie by ło by prost sze i ła -
twiej sze, gdy bym już daw no te mu po znał
tę pro stą praw dę.

Za czy na się od te go, że ma my do brą wo -
lę – pra wie ka żdy ją ma na po cząt ku – i ro -
bi my to, co uwa ża my, że trze ba ro bić.
Po tem ktoś za da je zło śli we py ta nie, bo nas
nie lu bi i chce nam spra wić przy krość. Od -
po wia da my wy czer pu ją co, bo za le ży nam,
że by zro zu miał, jed nak je mu to nie wy star -
cza. On nie chce zro zu mieć, ma in ny cel –
chce spra wić nam przy krość – i cel ten kon -
se kwent nie re ali zu je. Zno wu py ta, a my
zno wu od po wia da my, w tro chę in ny spo -
sób, wie rząc, że po przed niej od po wie dzi
nie zro zu miał. Sta ra my się, aby na szą wy -
po wiedź uczy nić bar dziej zro zu mia łą, uwa -

ża jąc, że to praw do po dob nie na sza wi na.
Mo że wy ra zi li śmy się nie dość ja sno, więc
jak te raz do pre cy zu je my, to py ta ją cy wresz -
cie zro zu mie. Nie po ro zu mie nie po le ga na

tym, że zdro wo roz sąd ko wo za kła da my, że
sko ro ktoś o coś py ta, to wi docz nie cze goś
nie wie lub nie ro zu mie, więc jak od po wie -
my i się do wie, to się ucie szy, po dzię ku je i
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na stą pi era po wszech nej szczę śli wo ści
ludz ko ści. Praw da jed nak jest ta ka, że on
do sko na le ro zu mie, tyl ko uda je, że nie –
czy li po pro stu kła mie – zaś je go ce lem nie
jest uzy ska nie zro zu mie nia, tyl ko spra wie -
nie nam przy kro ści. Bo to zły czło wiek jest.
Na iw nie od po wia da jąc osob ni ko wi, któ ry
na ka żdą na szą od po wiedź ma swą kontr -
od po wiedź mo że my dys ku to wać w nie -

skoń czo ność tra cąc nasz czas i ener gię. Źle
czy ni my. Trze ba od pu ścić, niech so bie ta ki
ktoś opo wia da ko rzy sta jąc z wol no ści sło -
wa, a słu chacz lub czy tel nik niech sam roz -
po zna, kto ro bi złą ro bo tę, a kto do brą. Tak
na le ży po stę po wać. Dzię ku ję Ci, Pa nie Bo -
że, za to, że na resz cie to wiem.

Wkrót ce wy bo ry sa mo rzą do we. Bę dę
kan dy do wał do Ra dy Dziel ni cy Bie la ny w

War sza wie z li sty PiS. Na przy kład ten Staw
Bru st ma na trze ba by oczy ścić, że by przy -
wró cić mu przej rzy stość. War to też coś zro -
bić z psi mi od cho da mi na traw ni kach, że by
dzie ci się mo gły ba wić bez ry zy ka. Trze ba
rów nież zwięk szyć licz bę miejsc par kin go -
wych. I skoń czyć dys ku sje ze zło śli wą opo -
zy cją, bo szko da cza su i ener gii. Te go
na uczy ło mnie nur ko wa nie, a zwłasz cza
nur ko we gru py dys ku syj ne. Bo nur ko wa nie
to szko ła ży cia, a nie tyl ko ma cha nie płe -
twa mi pod wo dą. I jesz cze spo sób na to, jak
spra wić, że by pła czą ce dziec ko za czę ło się
zno wu śmiać. Przy naj mniej wresz cie ja kiś
po ży tek z te go nur ko wa nia ca łe go...

To masz Stru gal ski

Ksią żki te go au to ra mo żna ku pić tu: http://ksie gar -

nia.iknt.pl/se arch/se arch?qu ery=STRU GAL SKI

Au tor jest in struk to rem nur ko wa nia, a ta kże ad wo ka -

tem, dok to rem na uk praw nych, pro wa dzi wła sną Kan ce -

la rię Ad wo kac ką www.ad wo kat.stru gal ski.pl Jest

zwo len ni kiem su ro wej, wy so kiej od po wie dzial no ści or -

ga ni za to rów spor tu czy re kre acji za bez pie czeń stwo

uczest ni ków. W cza sach gdy pro wa dził ba zy nur ko we,

w pro wa dzo nych przez nie go ba zach w Pol sce i za gra -

ni cą, przez bli sko 20 lat ni gdy nie zda rzył się wy pa dek.

http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=STRUGALSKI
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=STRUGALSKI


http://www.dziecisos.org
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20 lip ca w miej sco wo ści Ką ty Ry -
bac kie mo rze wy rzu ci ło na brzeg
mar twe go wie lo ry ba o dłu go ści oko -
ło pię ciu me trów, wa żą ce go trzy to -
ny. Ze wzglę du na to, że pla ża jest
w se zo nie bar dzo uczęsz cza na, od
ra zu pod ję to ak cję usu nię cia zwie rzę -
cia. 

Przed uty li za cją wie lo ryb zo sta nie pod -
da ny oglę dzi nom przez na ukow ców ze Sta -
cji Mor skiej w He lu. Wstęp ne usta le nia
opar te na za po zna niu się ze zdję cia mi od -
na le zio ne go ssa ka po twier dza ją, że jest to
wie lo ryb, jed nak na ten mo ment na ukow cy
nie są w sta nie okre ślić je go ga tun ku. W cią -
gu 40 lat jest to już trze ci przy pa dek, gdy na

pol skim wy brze żu zna le zio no mar twe go
wie lo ry ba. Dwie po przed nie sy tu acje mia ły
miej sce w 2013 i 2015 ro ku. Pięć lat te mu
na tra fio no na wie lo ry ba na pla ży Unie ścia
(woj. za chod nio po mor skie), na to miast trzy
la ta te mu mar twe go ssa ka mo rze wy rzu ci ło
w oko li cach Ste gny (woj. po mor skie) –
wów czas ów osob nik wa żył oko ło dzie się -

Kolejny wieloryb w Morzu Bałtyckim
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ciu ton i mie rzył kil ka na ście me trów. Wie -
lo ry by w na szym mo rzu to nic nad zwy czaj -
ne go, ogrom ne ssa ki od wie dza ły nas nie
raz, jed nak Bał tyk nie jest mo rzem dla tych
ma je sta tycz nych zwie rząt. 

Wa le nie ni gdy nie za miesz ki wa ły tu na
sta łe, ich wi zy ty za wsze by ły przy pad ko we.
Mo rze Bał tyc kie jest nie mal cał ko wi cie za -
mknię te, pro wa dzą do nie go je dy nie dwie

nie wiel kie cie śni ny duń skie. Wie lo ryb, któ -
ry nie opacz nie przez nie prze pły nie, czę sto
ma póź niej pro blem z od na le zie niem dro gi
po wrot nej. Po nie waż są to bar dzo wra żli -
we ssa ki, stres wy wo ła ny nie mo żno ścią po -
wro tu mo że przy czy nić się na wet do
śmier ci. 

Wa le nie gi ną rów nież w wy ni ku ko li zji
ze stat ka mi, ku tra mi czy mo to rów ka mi.

Szyb kość tych jed no stek wciąż ro śnie, zaś
zdol ność re ak cji zwie rząt jest nie zmien na.
Nie ste ty wo dy Mo rza Bał tyc kie go za czy na -
ją nie od wra cal nie przy po mi nać wo dę je -
zior ną, co skut ku je po wol ną zmia ną
eko sys te mu. Na pół no cy wy brze ża po ja -
wia ją się gi gan tycz ne trzci no wi ska, w to ni
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wo dy do mi nu ją śle dzie i szpro ty. Ta ka ba za
po kar mo wa od po wia da tyl ko jed nej gru pie
wiel kich ssa ków – mor świ nom. Je że li do
Bał ty ku nie bę dzie do pły wa ła wy star cza ją -
ca ilość wo dy z Mo rza Pół noc ne go, a my
nie ogra ni czy my na pły wu na wo zów, już
wkrót ce mo że się oka zać, że na dnie za -
cznie się po więk szać war stwa mu li ste go or -

ga nicz ne go osa du, a dry fu ją ce przy po -
wierzch ni glo ny ode tną do stęp do świa tła
mor skim ro śli nom, bę dą cym dziś sie dli -
skiem wie lu or ga ni zmów. Te zmia ny już są
wi docz ne. 

Z mor skie go dna cał ko wi cie znik nął
morsz czyn, wi dlik oraz tra wa mor ska. Nie -
dłu go dno zmie ni się w pu sty nię, a to bę -

dzie ozna cza ło ko niec ży cia dla wie lu sko -
ru pia ków czy mię cza ków, któ re są nie tyl ko
po kar mem dla ryb, ale rów nież bio fil trem.
Wte dy wa le ni, ma łych czy du żych, w Bał ty -
ku już nie zo ba czy my.

Na ta lia Ka sow ska

fot.: fa ce bo ok.com



http://aquadiver.pl
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Od kąd przy zwo itej ja ko ści apa ra ty
cy fro we zna leźć mo żna w więk szo ści
smart fo nów, ry nek kom pak tów za ła -
mał się. Wie lu pro du cen tów zu peł nie
znik nę ło z bra nży, a in ni wy co fa -
li się z te go seg men tu pro duk tów. Na
szczę ście, po mi mo trud nych lat wciąż
co ja kiś czas mo że my li czyć na pre -
mie ry no wych kom pak tów. 

Są to jed nak naj czę ściej dość za awan so -
wa ne mo de le z ma try ca mi więk szy mi niż
1/2.3 ca la, in nym ra zem apa ra ty pod ró żni -
cze z du żym zoo mem lub wy trzy ma łe kon -
struk cje, któ rym nie jest strasz ne za nu rze nie
pod wo dę na wet na głę bo kość kil ku na stu
me trów. Te ostat nie od lat te stu je my i by -
wa ły okre sy, że na wio snę i je sie nią wy bie -
ra li śmy się do Egip tu, by prze te sto wać
wszyst kie mo de le po ja wia ją ce się w cią gu
ro ku na ryn ku. Te cza sy już ra czej nie wró -
cą, ale wciąż w skle pach mo że my zna leźć
kil ka cie ka wych pro po zy cji dla mi ło śni ków
ak tyw ne go wy po czyn ku. Jed ną z nich jest

z pew no ścią Olym pus TG -5, któ re go te sto -
wa li śmy rok te mu. Tym ra zem nie co bli żej
po sta no wi li śmy przyj rzeć się mo de lom Fu -
ji film Fi ne Pix XP130 oraz Ni kon Co ol pix
W300. W tym ce lu wy bra li śmy się z apa ra -
ta mi na nur ko wa nia do Chor wa cji, oraz ze -
szli śmy z ni mi pod po wierzch nię ka szub -
skie go je zio ra Kłod no. W pla nach mie li śmy

też prze te sto wa nie za pre zen to wa ne go nie -
daw no Pa na so ni ka LU MIX FT7, jed nak mo -
del ten nie do tarł to Pol ski przed na szym
wy jaz dem. 

Za nim przej dzie my do dal szej czę ści te -
stu war to rzu cić okiem na ta be lę, w któ rej
ze sta wi li śmy pa ra me try wspo mnia nych tu
mo de li. 

Test dwóch aparatów podwodnych
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Wię cej o spo so bie te sto wa nia przez nas
wo do od por nych kom pak tów i wy ko ny wa -
niu zdjęć w śro do wi sku wod nym mo żna
prze czy tać we wstę pie do te stu z 2011 ro -
ku. 

Fu ji film Fi ne Pix XP130
Choć w ofer cie Fu ji film nie znaj dzie my

już lu strza nek ani apa ra tów kom pak to wych
kla sy me ga zo om, to pro du cent suk ce syw -
nie roz bu do wu je se rie pro duk tów Fu ji film
X, a ta kże co ja kiś czas ra czy nas no wym
wo do od por nym kom pak tem z ro dzi ny Fi ne -
Pix XP. Nie ina czej by ło w stycz niu te go ro -
ku, gdy po zna li śmy mo del XP130.
Po rów nu jąc naj now szy pro dukt z je go od -
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po wied ni ka mi pre zen to wa ny mi do kład nie
co 12 mie się cy od 2014 ro ku wi dać, że pro -
du cent nie wpro wa dza tu re wo lu cyj nych
zmian. Na wet sło wo ewo lu cja jest w ty wy -
pad ku nie co na wy rost, bo wiem wpro wa -
dza ne ka żde go ro ku zmia ny są w za sa dzie
ko sme tycz ne - a to po więk szo ny zo sta je

ekran LCD, a to zwięk sza się je go roz dziel -
czość. In nym ra zem do sta je my drob ne
ulep sze nie w try bie wi deo, lub nie co po pra -
wia się tryb zdjęć se ryj nych. Z pew no ścią
jed nak cie szy fakt, że od 2014 ro ku aż dwu -
krot nie zwięk szy ła się głę bo kość, na ja ką
mo że my za nur ko wać z apa ra tem. Nie ste ty

od lat nie wi dać ja kiś ró żnić w pa ra me trach
ma try cy, czy obiek ty wu i aż się pro si, aby
w koń cu tchnąć w se rię XP ja kiś po wiew
świe żo ści. 

Pó ki co po zo sta je nam się przyj rzeć bli -
żej mo de lo wi XP130, w któ re go wnę trzu
pra cu je 16-me ga pik se lo wa ma try ca CMOS
for ma tu 1/2.3“, na któ rej po wierzch nię kie -
ru je świa tło obiek tyw o od po wied ni ku ogni -
sko wych 28–140 mm i świe tle f/3.9 - 4.9. 

Bu do wa i ja kość wy ko na nia
Fi ne Pix XP130 wy glą da dość nie po zor -

nie. Pa trząc na nie go ma się wra że nie, że to
pro dukt wy ko na ny ni sko bu dże to wo ze sła -
bej ja ko ści ma te ria łów. Jed nak w przy pad -
ku te go mo de lu ko lej ny raz prze ko nu je my
się, że nie war to oce niać rze czy po wy glą -
dzie. Wy star czy wziąć apa rat do rę ki by
prze ko nać się, że je go kon struk cja jest bar -
dzo so lid na. Co praw da w kor pu sie za sto -
so wa no tyl ko pla sti ko we ele men ty, to nie
mo żna mieć naj mniej szych za strze żeń do
ich ja ko ści i twar do ści. Nie co go rzej jest z
ich spa so wa niem, choć ca łość wy glą da na
do brze po łą czo ną, to pod na ci skiem da ją
się sły szeć lek kie skrzy pie nia. 

W te ma cie “kla wi szo lo gii” w se rii XP w
za sa dzie nic się nie zmie nia od lat. Układ i
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funk cje przy ci sków są do kład nie ta kie sa me
jak w te sto wa nym przez nas w 2014 ro ku
mo de lu XP70. W gór nej czę ści obu do wy

zna lazł się spust mi gaw ki oraz włącz nik i
gu zik uru cha mia ją cy tryb wi deo, a na tyl nej
ścian ce (pa trząc o gó ry) ma my: 

– przy ci ski zmia ny ogni sko wej, 
– przy cisk uru cha mia ją cy tryb pod glą du

zdjęć, 
– wy bie rak kie run ko wy da ją cy też do stęp

do usta wień kom pen sa cji eks po zy cji, try bu
ma kro, lam py bły sko wej i sa mo wy zwa la -
cza, 

– przy cisk ME NU/OK uru cha mia ją cy me -
nu głów ne i za twier dza ją cy wy bo ry, 

– przy cisk do uru cha mia nia try bu zdjęć
se ryj nych i trans mi sji bez prze wo do wej, 

– przy cisk DISP/BACK zmie nia ją cy in for -
ma cje wy świe tla ne na ekra nie i uła twia ją cy
na wi ga cję po me nu. 

Oprócz ma ni pu la to rów na obu do wie
znaj dzie my też du żą klap kę, pod któ rą
ukry to aku mu la tor li to wo -jo no wy NP -45S o
wy daj ność ok. 210 zdjęć, slot na kar tę pa -
mię ci SD/SDHC/SDXC oraz złą cze Mi kro
USB 2.0 Hi -spe ed i wyj ście mi kro HDMI ty -
pu D. 

Cie szy fakt, że kon struk to rzy Fu ji film
wciąż sto su ją naj lep szy na szym zda niem
me cha nizm za my ka nia klap ki, któ ry ba zu je
na sa mo blo ku ją cym się po krę tle. Aby otwo -
rzyć klap kę wy star czy na ci snąć znaj du ją cy
się we wnątrz po krę tła przy cisk zwol nie nia
blo ka dy i prze krę cić pier ścień w od po wied -
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nim kie run ku. Za my ka nie jest rów nie pro -
ste, bo wiem wy star czy prze krę cić pier ścień
w dru gą stro nę do opo ru, a blo ka da sa ma
się za łą czy unie mo żli wia jąc przy pad ko we
otwar cie klap ki. 

Na po chwa lę za słu gu je też szyb ka chro -
nią ca ekran LCD. Na wet na gra nicz nej głę -
bo ko ści 20 me trów prak tycz nie nie ugi na
się ona w ogó le, więc z apa ra tem mo że my
śmia ło nur ko wać w peł nym do pusz czal nym
przez pro du cen ta za kre sie głę bo ko ści, bez
obaw, że uszko dzi my mo ni tor. 

Na ko niec tra dy cyj nie war to wspo mnieć
o pla sti ko wym gwin cie sta ty wo wym, któ ry
umiesz czo no nie mal cen tral nie na dol nej
ścian ce obu do wy. 
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Eks plo ata cja
Pod wzglę dem eks plo ata cji apa rat nie

spra wiał więk szych pro ble mów. Nur ko wa -
nia w Ad ria ty ku prze szedł bez więk szych
skaz, a pod czas ty go dnio we go wy jaz du nie
za wiódł ani ra zu. W su mie dwa ty go dnie
użyt ko wa nia nie po zo sta wi ły na nim zna -
czą cych uszczerb ków. Brak na kor pu sie ja -
kich kol wiek więk szych wgnie ceń czy rys i
je dy ne na ekra nie LCD po ja wi ło się kil ka
po wierz chow nych za dra pań. 

Je śli cho dzi o utrzy ma nie XP130 w czy -
sto ści, to nie mie li śmy na tym po lu więk -
szych pro ble mów. Pla sti ko we ele men ty są
dość śli skie, co za po bie ga ło osa dza niu się
na nich so li. W re zul ta cie czysz cze nie opi -

sy wa ne go Fi ne Pik sa prze bie ga ło bez więk -
szych za strze żeń. Je dy nie cza sem iry to wa ła
wo da, któ ra po tra fi ła wy cie kać spod przy -
ci sków na wet w dwa dni po nur ko wa niu.
Na szczę ście nie za ob ser wo wa li śmy, ja -
kich kol wiek ob ja wów z za ci na ją cy mi się
gu zi ka mi, tak jak to mia ło miej sce w przy -
pad ku XP70. 

Funk cje do dat ko we
W XP130 znaj dzie my kil ka przy dat nych

funk cji do dat ko wych. Jed ną z nich jest bez
wąt pie nia mo żli wość ko mu ni ka cji apa ra tu
ze smart fo nem. Dzię ki in ter fej som Wi Fi
oraz Blu eto oth i apli ka cji Fu ji film Cam Re -
mo te mo że my z po zio mu smart fo na ste ro -

wać apa ra tem, prze glą dać i udo stęp niać
zdję cia, a ta kże je geo ta go wać. 

Ko mu ni ka cja oraz pa ro wa nie od by wa ją
się bez naj mniej szych pro ble mów. 

W apa ra cie za im ple men to wa no rów nież
tryb zdjęć HDR oraz tryb zdjęć pa no ra -

Zdjęcie wykonane w trybie P

Zdjęcie wykonane w trybie HDR
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micz nych. W pierw szym przy pad ku apa rat
wy ko nu je se rię ujęć, któ re au to ma tycz nie
skła da w wy ni ko wą fo to gra fię o zwięk szo -
nej dy na mi ce to nal nej. Nie ste ty efekt jest
nie zbyt spek ta ku lar ny, a po nad to wy ni ko -
wa fo to gra fia ma roz dziel czość ogra ni czo ną
do 8 Mpix. 

Ko mu ni ka cja oraz pa ro wa nie od by wa ją
się bez naj mniej szych pro ble mów. 

W apa ra cie za im ple men to wa no rów nież
tryb zdjęć HDR oraz tryb zdjęć pa no ra -
micz nych. W pierw szym przy pad ku apa rat
wy ko nu je se rię ujęć, któ re au to ma tycz nie
skła da w wy ni ko wą fo to gra fię o zwięk szo -
nej dy na mi ce to nal nej. Nie ste ty efekt jest
nie zbyt spek ta ku lar ny, a po nad to wy ni ko -
wa fo to gra fia ma roz dziel czość ogra ni czo ną
do 8 Mpix. 

Użyt ko wa nie pod wo dą
Struk tu ra i wy gląd me nu głów ne go nie

zmie ni ły się od cza sów mo de lu XP10, któ -
re go te sto wa li śmy w 2010 ro ku, przez co
wy glą da ono dość ar cha icz nie. 

Po dob nie jak to mia ło miej sce we wcze -
śniej szych mo de lach, apa rat ofe ru je w dwa
try by prze zna co zne do fo to gra fii pod wod -
nej. Są to: 
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– Pod wo dą – do fo to gra fii pod wod nej
(do ty czy fil mów), 

– Pod wo dą (ma kro) – do zbli żeń fo to gra -
fii pod wod nej (do ty czy fil mów). 

Nie ste ty prze łą cza nie się po mię dzy try -
ba mi jest dość ucią żli we, gdyż wy ma ga

wej ścia do me nu głów ne go, wci śnię cia
przy ci sku kie run ko we go w pra wo w ce lu
wej ścia do me nu try bu fo to gra fo wa nia i tam
wy bo ru (strzał ka mi gó ra -dół) od po wied nie -
go try bu oraz za twier dze nia go przy ci skiem
OK. Nie ste ty li sta do stęp nych try bów jest
dość dłu ga i wszyst ko to zaj mu je spo ro cza -

su. Chcąc uzy skać pod wo dą do brą ska lę
od wzo ro wa nia nie ste ty mu si my przejść ca -
łą tę pro ce du rę po now nie, po nie waż tryb
„Pod wo dą (ma kro)” wy raź nie zmniej sza
mi ni mal ną od le głość ostrze nia. 

Na szczę ście chcąc wy ko nać szyb ko
zdję cie po wy nu rze niu się z wo dy nie mu -
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si my grze bać w me nu i prze bi jać się przez
dłu gą li stę try bów te ma tycz nych, bo wiem
mo że my wy ko nać fo to gra fię w któ rymś z
try bów pod wod nych. Zdję cie bę dzie wów -
czas wła ści wie na świe tlo ne, a je go ko lo ry -
sty ce trud no co kol wiek za rzu cić, co
po twier dza po ni ższy przy kład. 

Choć pla sti ki za sto so wa ne w kor pu sie
XP130 są dość śli skie, to apa rat do brze trzy -
ma się w mo krych dło niach. Do bry chwyt
uła twia gu mo wy ele ment na przed niej ścian -
ce i wy raź ne kar bo wa nie w miej scu, gdzie
spo czy wa kciuk. Przy ci ski są dość ma łe, jed -
nak nie by ło więk szych pro ble mów, by ob -

słu gi wać apa rat w su chym ska fan drze i po -
dwój nych rę ka wi cach. Za strze że nia mo żna
mieć na to miast do ulo ko wa nia przy ci sku od -
po wie dzial ne go za uru cha mia nie try bu wi -
deo, gdyż trud no go ob słu gi wać trzy ma jąc
apa rat jed ną rę ką - cię żko go się gnąć pal cem
wska zu ją cym i do te go zo stał dość głę bo ko
osa dzo ny w obu do wie. 

Nie ste ty spo ro za strze żeń ma my do dzia -
ła nia au to fo ku su. W wie lu sy tu acjach apa -
rat w ogó le nie był w sta nie usta wić ostro ści
i nie po zwa lał zro bić zdję cia. Dzia ło się to
nie tyl ko pod czas nur ko wa nia w je zio rze,
gdzie przej rzy stość nie jest naj lep sza, ale
rów nież pod czas nur ko wa nia i snor ke lin gu
w czy stych wo dach Ad ria ty ku. W re zul ta -
cie czę sto chcąc zro bić zdję cie trze ba by ło
szu kać w ka drze kon tra sto we go ele men tu i
na nim ostrzyć. Pro ble my te ilu stru je film. 

Sła bo pod wo dą spi su je się też ekran
LCD. Wy świe tla ny na nim ob raz jest zde cy -
do wa nie za ciem ny, a do te go to, co wi dzi -
my na nim pod czas ka dro wa nia, od bie ga
od te go, co po tem po ja wia się na pod glą -
dzie zdję cia. Wy świe tla na fo to gra fia jest
jesz cze ciem niej sza, co utrud nia jej oce nę. 

Zau wa ży li śmy też tro chę pro ble mów z
wbu do wa nym w apa ra cie czuj ni kiem po ło -

https://www.youtube.com/watch?v=TIl2U2dhARw
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że nia. Do myśl nie jest on włą czo ny i za pi -
su je in for ma cje do me ta da nych zdjęć i fil -
mów. Nie ste ty zu peł nie wa riu je pod wo dą
i czę sto zdję cia ro bio ne w po zio mie trak tu -
je ja ko pio no we, lub ja ko zro bio ne do gó ry
no ga mi. W re zul ta cie ko rzy sta jąc z prze glą -
dar ki zdjęć uwzględ nia ją cej orien ta cję spo -
ro zdjęć jest wy świe tla nych nie wła ści wie,
co wi dać na  scre enie z Ado be Li gh tro om. 

O ile z ob ró ce niem zdjęć nie ma my pro -
ble mów, to w przy pad ku fil mów jest już
nie co go rzej. W ta kiej sy tu acji naj le piej wy -
łą czyć w me nu apa ra tu opcję “AUT. OBR.
OB RA ZU”, a je śli tak jak my, za pi sze cie już
kil ka fil mów z włą czo nym czuj ni kiem po -
ło że nia, to war to ko rzy stać z play era, któ ry
nie uwzględ nia orien ta cji w me ta da nych. 

Na ko niec war to wspo mnieć o do da wa -
nej w ze sta wie z apa ra tem opa sce na nad -
gar stek, któ ra dzię ki wy po sa że niu w
za pin kę spra wia, iż apa rat mo że my za wie -
sić na rę ce bez oba wy, że zgu bi się pod czas
pły wa nia. 

Ja kość zdjęć i fil mów pod wod nych
Pod czas te stów dość szyb ko oka za ło się,

iż XP130 naj le piej spi su je się pod czas snor -
klo wa nia, lub nur ko wa nia na nie wiel kich
głę bo ko ściach. Tyl ko wte dy mo że my li czyć
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na w mia rę przy zwo ite od wzo ro wa nie ko -
lo rów. A naj lep sze efek ty uzy ski wa li śmy na
ba se nie, gdyż wów czas ko lo ry sty ka i na -
świe tle nie zdjęć by ły pra wi dło we. Nur ku -
jąc z ma ską i rur ką w wo dach otwar tych
choć od wzo ro wa nie barw by ło przy zwo ite,
to nie mal wszyst kie zdję cia by ły nie do świe -

tlo ne. Wraz ze wzro stem głę bo ko ści Fu ji -
film nie ra dzi so bie zu peł nie z ba lan sem
bie li i na kar cie za pi su je fo to gra fie o sil nie
nie bie skiej do mi nan cie. Dzie je się tak już
na głę bo ko ści na wet 3 me trów. 

Na zdję ciach da je się też za uwa żyć dość
szyb ki spa dek ja ko ści ob ra zu w mia rę od -

da la nia się od cen trum ka dru. W re zul ta cie
na brze gach wi dać już dość moc ne znie -
kształ ce nia. 

Nur ku jąc z apa ra tem w zie lo nych wo dach
mu si my li czyć się z fak tem, że zdję cia rów -
nież bę dą moc no nie do świe tlo ne, a do te go
po ja wi się na nich zie lo na do mi nan ta. 

XP130 do brze ra dzi so bie w try bie ma -
kro. Po zwa la on na uzy ska nie bar dzo przy -
zwo itej ska li od wzo ro wa nia, a do te go
mo że my cza sem po sił ko wać się wbu do wa -
ną lam pą bły sko wą, któ ra na wet z nie wiel -
kiej od le gło ści pra wi dło wo po tra fi do świe-
tlić fo to gra fo wa ny obiekt. 

Na fil mach krę co nych pod wo dą da ją się
za uwa żyć po dob ne pro ble my za rów no z

Zdjęcie wykonane w trybie makro
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ko lo ry sty ką, jak i spad kiem ja ko ści na brze -
gu ka dru. Na szczę ście nie ma aż tak du -
żych pro ble mów z nie do świe tle niem ob ra-
zu. Nie ste ty na wet w uję ciach re je stro wa -
nych na ba se nie wi dać dość du żą kom pre -
sję, przez co ob raz tra ci na szcze gó ło wo ści.

War to też wspo mnieć o pro ble mach z usta -
wia niem ostro ści, któ re po ja wia ją się pod -
czas ogni sko wa nia. 

Pod su mo wa nie
Naj pierw przyj rzyj my się li ście wad i za -

let te sto wa ne go apa ra tu. 

Za le ty: 
– sztyw na i wy trzy ma ła szyb ka chro nią ca

ekran LCD, 
– so lid na obu do wa, 
– funk cjo nal ny pa sek w ze sta wie, 
– pew ne trzy ma nie apa ra tu na wet w mo -

krych dło niach, 
– do bry tryb zdjęć pa no ra micz nych, 
– do bra współ pra ca ze smart fo nem po -

przez Wi Fi i Blu eto oth, 
– przy zwo ity tryb ma kro, 
– do bra ko lo ry sty ka zdjęć wy ko ny wa -

nych na ba se nie, 
– lam pa bły sko wa nie wpro wa dza du że -

go wi nie to wa nia, 
– pra wi dło wa ko lo ry sty ka zdjęć wy ko na -

nych na po wierzch ni w try bie pod wod nym, 
– wy god ny sys tem za my ka nia klap ki

chro nią cej złą cza. 
Wa dy: 
– try by te ma tycz ne scho wa ne głę bo ko w

me nu, 
– gu bie nie ostro ści fil mu pod czas zmia ny

ogni sko wej, 
– sła ba ko lo ry sty ka zdjęć w cie płych wo -

dach, 
– sła ba ko lo ry sty ka fil mów w cie płych

wo dach, 

Zdjęcie bez użycia lampy

Zdjęcie wykonane z lampą błyskową

Zdjęcie bez użycia lampy

Zdjęcie wykonane z lampą błyskową
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– sła be od wzo ro wa nie de ta li na zdję -
ciach i fil mach pod wod nych, 

– pro ble my z au to fo ku sem, 
– sła by tryb HDR, 
– pro ble my z czuj ni kiem po ło że nia apa ra tu, 
– nie do świe tlo ne zdję cia w try bie pod -

wod nym. 
Czy ta jąc ni niej szy roz dział mo żna od -

nieść wra że nie, że Fu ji film XP130 to pro -
dukt nie zbyt uda ny. Jed nak nie mo że my go
oce niać w ode rwa niu od je go ce ny. Obec -
nie apa rat mo że my ku pić za oko ło 850 zł
co sta no wi nie wie le po nad po ło wę te go, co
mu si my za pła cić za Ni ko na W300. Na to -
miast Olym pus TG -5 kosz tu je obec nie oko -
ło 1800 zł. Te sto wa ne go Fi ne Pik sa na le ży
więc trak to wać ja ko pro dukt ni sko bu dże to -
wy. Mi mo to ku pu ją cy otrzy mu je apa rat za -
mknię ty w so lid nym kor pu sie, z któ rym
mo że nur ko wać bez obaw na głę bo ko ści 20
me trów, a któ ry bez pro ble mów zmie ści mu
się w nie wiel kiej kie sze ni. Po wy ższa li sta
za let i wad po ka zu je, iż na wet w nie dro gim
pro duk cie mo że my zna leźć spo ro po zy tyw -
nych cech. Nie ste ty te ne ga tyw ne do ty czą
w głów nej mie rze ja ko ści zdjęć i fil mów, a
prze cież czę sto to jest naj wa żniej sze kry te -
rium, któ rym kie ru je my się przed za ku pem. 

Ni kon Co ol pix W300
Od 2011 ro ku fir ma Ni kon mia ła w swo -

jej ofer cie wo do od por ne apa ra ty kom pak -
to we z ro dzi ny Co ol pix AW. Jed nak ja kiś
czas te mu ktoś wpadł na po mysł, aby na -
mie szać nie co w na zew nic twie i za miast
AW140, któ ry wy da wał się oczy wi stym na -

stęp cą mo de lu AW130 w ma ju ubie głe go
ro ku po zna li śmy Co ol pik sa W300. Ana li zu -
ją cza miesz czo ną na ko lej nych stro nach  ta -
be lę nie ma my jed nak wąt pli wo ści, że
W300 to na stęp ca AW130, bo wiem apa rat
odzie dzi czył po swo im poprzed ni ku 16-
me ga pi ske lo wą ma try cę for ma tu 1/2.3”,
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obiek tyw o od po wied ni ku ogni sko wych 24-
120 mm i świe tle f/2.8-4.9, a ta kże 3-ca lo -
wy ekran LCD o roz dziel czo ści 921 tys.
punk tów. Mi mo to w apa ra cie za szło kil ka
zmian. Przede wszyst kim po ja wił się tryb

wi deo 4K, wzmoc nio no nie co obu do wę,
któ ra choć wciąż jest wo dosz czel na do 30
me trów, to jed nak wy trzy mu je upa dek z
nie co więk szej wy so ko ści. Zgod nie z naj -
now szy mi tren da mi w apa ra cie zna lazł się

też in ter fejs Blu eto oth, któ ry ma uła twiać
ko mu ni ka cję ze smart fo nem. Czy jesz cze
coś się zmie ni ło? By od po wie dzieć na to
py ta nie, po sta no wi li śmy przyj rzeć się Ni ko -
no wi nie co bli żej. 
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Bu do wa i ja kość wy ko na nia
Co ol pix W300 zo stał wy ko na ny z do brej

ja ko ści pla sti ków, a wszyst kie ele men ty
skła da ją ce się na je go kor pus spa so wa no na
ty le do brze, że obu do wa za cho wu je od po -
wied nią sztyw ność i nic w niej nie skrzy pi.
Ni ko na AW130 w na szym te ście sta wia li -
śmy za wzór so lid no ści wy ko na nia, a w
przy pad ku opi sy wa ne go mo de lu nie mo że
być ina czej, bo wiem apa rat trzy ma ten sam
po ziom. 

Praw do po dob nie jest to spo wo do wa ne
tym, iż kor pus nie uległ więk szym mo dy fi -
ka cjom. Nie mal do złu dze nia przy po mi na
on swo je go star sze go bra ta, a oprócz nie co
zmo dy fi ko wa ne go gri pa naj bar dziej wi -
docz ną zmia ną jest kształt gór nej ścian ki,
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któ ra jest te raz pła ska na ca łej dłu go ści i nie
po sia da wy sta ją ce go ele men tu, któ ry praw -
do po dob nie za wie rał an te ny GPS i Wi Fi. 

W ukła dzie przy ci sków nie do strze gli śmy
ja kich kol wiek zmian w sto sun ku do po -
przed ni ka. Na gór nej ścian ce apa ra tu znaj -

dzie my za tem włącz nik oraz spust mi gaw ki,
a na tyl nej umiesz czo no (idąc od gó ry):

– dźwi gnię zmia ny ogni sko wej,
– przy cisk uru cha mia ją cy tryb wi deo,
– przy cisk wy bo ru try bu fo to gra ficz ne go

SCE NE,
– przy cisk włą cza ją cy pod gląd zdjęć,
– przy ci ski kie run ko we po zwa la ją ce też

na zmia nę usta wień lam py bły sko wej, sa -
mo wy zwa la cza, try bu ma kro i kom pen sa -
cję eks po zy cji,

– przy cisk OK do za twier dza nia wy bo -
rów,

– przy cisk ME NU,
– przy cisk ko sza do usu wa nia zdjęć.
Wzo rem po przed ni ka, na jed nej z bocz -

nych ścia nek umiesz czo no do dat ko we gu -
zi ki, jed nak przy pi sa ne im funk cje ule gły
zmia nom. Pierw szy z nich od po wia da za
wy świe tle nie na ekra nie kom pa su lecz nie
uru cho mi my za je go po mo cą wi do ku ma -
py, bo wiem W300 w od ró żnie niu do swo -
je go po przed ni ka nie po sia da wgra nej
ma py świa ta. Dru gi gu zik po zwa la ak ty wo -
wać ob słu gę apa ra tu za po mo cą po trzą sa -
nia i stu ka nia, a trze ci włą cza dio dę na
przed niej ścian ce, któ ra mo że słu żyć ja ko
la tar ka.
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Na dru giej z bocz nych ścia nek znaj dzie -
my po kaź nych roz mia rów klap kę za my ka -
ną za po mo cą ob ro to we go za trza sku, za

któ rą umiesz czo no slot na kar tę pa mię ci
SD/SDHC/SDXC, uni wer sal ne złą cze USB
2.0 Hi -spe ed (MTP, PTP) / wyj ście au dio -wi -

deo (PAL/NTSC), wyj ście mi kro HDMI, a ta -
kże aku mu la tor li to wo -jo no wy EN -EL12 o
po jem no ści 1050 mAh. Tak jak w przy pad -
ku Fu ji film XP130, rów nież i tu mu si my na -
pi sać kil ka słów po chwa ły na te mat
me cha ni zmu za my ka nia i blo ka dy wspo -
mnia nej klap ki. Te go ty pu roz wią za nie naj -
le piej spraw dza się w wo dosz czel nych
kom pak tach – po zwa la ono bo wiem na
szyb kie i ła twe za mknię cie klap ki i jed no -
cze sne jej za blo ko wa nie. Otwie ra nie ta kże
jest dzie cin nie pro ste, bo wiem blo ka dę
zwal nia się po przez na ci śnię cie okrą głe go
przy ci sku we wnątrz za trza sku. 

Sztyw ność szyb ki chro nią cej ekran LCD
spraw dza li śmy na głę bo ko ści 20 me trów,
gdzie prak tycz nie nie ule ga ła ona ugię ciu,
co za słu gu je na po chwa ły. 
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Na ko niec war to jesz cze wspo mnieć o
gwin cie sta ty wo wym, któ ry zo stał nie mal
cen tral nie umiesz czo ny na dol nej ścian ce.

Eks plo ata cja

Pod wzglę dem eks plo ata cji W300 wy pa -
da po dob nie jak je go po przed nik. Naj bar -
dziej po dat na na uszko dze nia jest przed nia
ścian ka, któ ra lu bi się ry so wać, a na nie sio -
ne na niej na pi sy nie są zbyt trwa łe. Ko lej -
ną bo lącz ką jest ekran LCD, na któ rym dość
szyb ko po ja wia się du żo rys. Na szczę ście
in nych pro ble mów z trwa ło ścią kor pu su nie
do świad czy li śmy 

Utrzy ma nie apa ra tu w czy sto ści ta kże nie
spra wia ło więk szych pro ble mów. Obu do -
wa W300 co praw da peł na jest za ła mań i

za ka mar ków, gdzie mo gą gro ma dzić się
osa dy z so li, jed nak o dzi wo pro blem ten
zbyt nio nie do skwie rał pod czas użyt ko wa -
nia. War to do dać, ze w ze sta wie z apa ra -
tem pro du cent ofe ru je spe cjal ną szczo te-
cz kę, któ ra ma uła twiać czysz cze nie.

Ma łe za strze że nia mo żna mieć je dy nie
do przy ci sków, pod któ ry mi lu bi gro ma dzić
się wo da. Zda rza ło się, że na wet dzień po
nur ko wa niu wy pły wa ła ona z obu do wy.

Funk cje do dat ko we
Ni kon W300 zo stał wy po sa żo ny w licz -

ne funk cje do dat ko we, któ ry mi mo gli śmy
się cie szyć już w przy pad ku je go po przed -
ni ka.Choć, jak już wspo mi na li śmy, za bra -
kło w nim wbu do wa nych map, to i tak pod
wzglę dem mno go ści funk cji nie ma po wo -
dów do wsty du. Oprócz kom pa su i od bior -
ni ka GPS w apa ra cie znaj dzie my spraw nie
dzia ła ją cy głę bo ko ścio mierz/wy so ko ścio -
mierz i ci śnie nio mierz. Zmie rzo ne przez te
urzą dze nia war to ści są za pi sy wa ne do me -
ta da nych zdjęć, więc po po wro cie z nur ko -
wa nia bez pro ble mów mo że my spraw dzić,
na ja kiej głę bo ko ści wy ko na li śmy da ne
zdję cie. Jest to tym bar dziej po moc ne, że
głę bo ko ścio mierz dzia ła bar dzo do kład nie i
nie za ob ser wo wa li śmy od chy łek więk szych

niż 1 metr w sto sun ku do wska zań kom pu -
te ra nur ko we go. 

W apa ra cie nie mo gło za brak nąć rów -
nież in ter fej sów Blu eto oth oraz Wi Fi, któ re
po zwa la ją na współ pra cę z urzą dze nia mi
mo bil ny mi. Ko mu ni ka cja od by wa się za po -
śred nic twem apli ka cji Snap Brid ge, a gdy
przej dzie my przez bar dzo pro stą pro ce du rę
pa ro wa nia urzą dzeń bę dą się one ko mu ni -
ko wać sw peł ni au to ma tycz nie dzię ki utrzy -
ma niu łącz no ści po przez Blu eto oth. W
ra zie ko niecz no ści wzna wia na jest łącz ność
Wi Fi i zdję cia z apa ra tu są au to ma tycz nie
prze sy ła nie do smart fo na lub ta ble ta. Dzię -
ki ta kie mu roz wią za niu nie mu si my za przą -
tać so bie gło wy ka żdo ra zo wym na wią zy -
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wa niem ko mu ni ka cji po przez Wi Fi, a przy
tym oszczę dza my ba te rie w na szych urzą -
dza niach. Oczy wi ście Snap Brid ge po zwa -
la też na zdal ne ste ro wa nie apa ra tem. 

W Ni ko nie W300 znaj dzie my rów nież
tryb zdjęć HDR. Dzia ła on w peł ni au to ma -
tycz nie skła da jąc kil ka ka drów zro bio nych
na ró żnych pa ra me trach eks po zy cji w try -
bie se ryj nym. Efekt nie jest spek ta ku lar ny,

jed nak wi dać wy raź ne do świe tle nie ciem -
nych par tii ka dru oraz wię cej szcze gó łów z
czę ściach, gdzie na tra dy cyj nym zdję ciu
by ły już tyl ko prze pa le nia. Tryb ten spi su je
się więc du żo le piej niż w Fu ji film XP130, a
do te go wy ni ko we zdję cie jest w peł nej roz -
dziel czo ści. 

Przy zwo icie spi su je się też tryb zdjęć pa -
no ra micz nych. Fo to gra fie są skła da ne pra -
wi dło wo, jed nak w przy pad ku Ni ko na du żo
trud niej by ło nam za re je stro wać zdję cia po -
kry wa ją ce 360 stop ni, gdyż czę sto apa rat
prze ry wał pra cę nie ra dząc so bie ze skła da -
niem pa no ram w przy pad ku trud niej szych
scen. 

Użyt ko wa nie pod wo dą
W tej ka te go rii w za sa dzie mo że my na pi -

sać do kład nie to sa mo, co pi sa li śmy w przy -
pad ku mo de lu AW130. Ni kon W300 nie

Zdjęcie wykonane w trybie P

Zdjęcie wykonane w trybie HDR
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spra wia naj mniej szych pro ble mów je śli
cho dzi o szyb kość dzia ła nia. Wszyst kie
funk cje uru cha mia ją się bez zbęd nych

opóź nień, a za pis na kar tę trwa uła mek se -
kun dy. Rów nież au to fo kus spi su je się bez
za rzu tów - dzia ła bar dzo szyb ko i cel nie. 

Nie ste ty w te sto wa nym Co ol pik sie znaj -
dzie my też kil ka po wo dów do na rze kań.
Pierw szy po ja wia się już po wy ję ciu apa ra tu
z pu deł ka, bo wiem wzo rem wcze śniej szych
mo de li w kar to ni ku nie znaj dzie my opa ski
na nad gar stek, a zu peł nie bez sen sow ny i
bez u ży tecz ny pa sek. Je go nie wiel ka dłu gość
i sze ro kość spra wia ją, że apa rat no si się na
szyi nie wy god nie, a jed no cze śnie nie po -
zwa la on na prze wie sze nie apa ra tu na rę ku.
Nie wy obra żam też so bie nur ko wa nia z apa -
ra tem po wie szo nym na szyi i w re zul ta cie
trze ba by ło po sił ko wać się opa ską na nad -
gar stek po ży czo ną z in ne go apa ra tu. 
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W sto sun ku do po przed nie go mo de lu nie
zmie ni ła się bu do wa me nu i apa rat na dal
ofe ru je tyl ko je den tryb do zdjęć pod wod -
nych, któ ry zo stał dość głę bo ko scho wa ny i
je go uru cho mie nie wy ma ga na ci śnię cia
przy ci sku SCE NE, a na stęp nie wy bra nia
dru giej ikon ki od gó ry, co wy świe tli nam
dłu gą li stę try bów te ma tycz nych, wśród któ -
rych znaj du je się ten prze zna czo ny do fo -
to gra fii pod wod nej. Gdy chce my wró cić do
try bu P lub AU TO znów mu si my się tro chę
na kli kać, a nie ste ty przy ci ski są umiesz czo -
ne dość bli sko sie bie, przez co ich ob słu ga
w su chym ska fan drze nie na le ży do naj ła -
twiej szych. 

Nie ste ty chcąc szyb ko zro bić zdję cie na
po wierzch ni mu si my ko rzy stać z try bu P

lub AU TO, bo wiem fo to gra fia zro bio na w
try bie zdjęć pod wod nych bę dzie mia ła
dość sil ny pur pu ro wy za farb, co ilu stru je
po ni ższy przy kład. 

Sko ro już na rze ka my na uło że nie przy ci -
sków, to war to też wspo mnieć o dźwi gni do

zmia ny ogni sko wej. Ope ru jąc nią mu si my
prze su nąć kciuk, przez co apa rat trzy ma się
nie wy god nie i nie zbyt pew nie. Ma jąc ubra -
ne rę ka wi ce od su che go ska fan dra mu si my
w tych oko licz no ściach wspo ma gać się dru -
gą rę ką. Zde cy do wa nie mo żna by ło za sto -
so wać tu ja kieś in ne roz wią za nie. 

Uży ty w Ni ko nie W300 ekran LCD jest
bar dzo do brej ja ko ści. Wy świe tla ny na nim
ob raz jest ja sny i do brze wi docz ny na wet w
sil nym słoń cu. Nie ste ty gór na kra wędź
szyb ki chro nią cej mo ni tor po tra fi rzu cić na
ekran wi docz ny od blask, któ ry nie co utrud -
nia ka dro wa nie pod czas snor klo wa nia. 

Ja kość zdjęć i fil mów pod wod nych
Scho dząc pod wo dę z Ni ko nem W300 w

za sa dzie mo że my być pew ni, że za re je stro -
wa ne nim zdję cia bę dą pra wi dło wo na -
świe tlo ne, bo ga te w szcze gó ły, a spa dek
ja ko ści ob ra zu na brze gach ka dru nie wiel -
ki. I to nie za le żnie, czy bę dzie my nur ko wać
w cie płych, czy w zim nych wo dach, czy
też na ba se nie. Te sto wa ny Co ol pix w za sa -
dzie w ka żdych wa run kach po ra dzi so bie
bar dzo do brze. 

Nie ste ty z od wzo ro wa niem ko lo rów nie
jest już tak do brze. Na ba se nie mu si my li -
czyć się z lek kim pur pu ro wym za far bem na
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zdję ciach. Apa rat sta ra się zu peł nie nie po -
trzeb nie ni we lo wać nie bie ską do mi nan tę,
któ ra w czy stej ba se no wej wo dzie i na nie -
wiel kich głę bo ko ściach w ogó le nie da je się
we zna ki. Gdy z Ni ko nem wej dzie my do
otwar te go akwe nu ce lem snor klo wa nia w
cie płych wo dach, znów na po tka my na pro -

ble my z od wzo ro wa niem ko lo rów. Al bo
po now nie po ja wi się na nich pur pu ro wy za -
farb, al bo ba lans bie li bę dzie pra co wał w
spo sób bar dzo przy pad ko wy da jąc zu peł -
nie ró żne efek ty pod czas fo to gra fo wa nia
tych sa mych ka drów. Pro ble my te ilu stru ją
zdję cia zamieszczone obok. 
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W Ni ko nie nie znaj dzie my try bu prze -
zna czo ne go do pod wod nej ma kro fo to gra fii
i dla te go chcąc wy ko ny wać zdję cie z nie -
wiel kiej od le gło ści mu si my w try bie do
zdjęć pod wod nych prze łą czyć AF w tryb
ma kro. Uzy ska na w ten spo sób ska la od -

wzo ro wa nia jest wy raź nie lep sza niż mia ło
to miej sce w Fu ji film XP130. Jed nak w
W300 nie mo że my już tak śmia ło ko rzy stać
z lam py bły sko wej, gdyż przy nie wiel kich
od le gło ściach od fo to gra fo wa ne go obiek tu
po tra fi ona wpro wa dzić spo re prze pa le nia. 

Do tej po ry te sto wa li śmy już je den wo -
dosz czel ny apa rat kom pak to wy wy po sa żo -
ny w tryb wi deo 4K. Był to Olym pus TG -5,
jed nak nie po zwa lał on na sko rzy sta nie z tej
roz dziel czo ści w try bie pod wod nym. W Ni -
ko nie W300 już te go pro ble mu nie ma i 4K

Zdjęcie wykonane w trybie makro

Zdjęcie bez użycia lampy
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jest do stęp ne rów nież w try bie pod wod -
nym. Dzię ki te mu mo że my cie szyć się fil -
ma mi o do sko na łym od wzo ro wa niu szcze -
gó łów, któ re jest nie osią gal ne przez wszyst -
kie do tej po ry te sto wa ne przez nas kom -
pak ty do fo to gra fii pod wod nej. Nie mo żna

mieć za strze żeń ta kże do po zio mu na świe -
tle nia fil mów, bo wiem apa rat pra wi - dło wo
do bie ra pa ra me try eks po zy cji. Rów nież
pro ble my z ba lan sem bie li nie są tak ucią -
żli we jak w przy pad ku try bu zdję cio we go,
przez co fil my po sia da ją bar dzo do brą ko lo -
ry sty kę, o ile nie zej dzie my zbyt głę bo ko,

bo wiem od oko ło 10 me tra po ja wia się
moc na nie bie ska do mi nan ta. Fil my z nur ko -
wań w je zio rze, ta kże ce chu ją się do brą ko -
lo ry sty ką. 

Chcąc szu kać dziu ry w ca łym mo żna
zwró cić uwa gę na pro ble my z usta wia niem
ostro ści pod czas zoo mo wa nia. 

Zdjęcie wykonane z lampą błyskową

Zdjęcie bez użycia lampy

Zdjęcie wykonane z lampą błyskową
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Pod su mo wa nie
Naj pierw przyj rzyj my się li ście wad i za -

let te sto wa ne go apa ra tu.
Za le ty:

– obu do wa wo dosz czel na do 30 m,
– wbu do wa ny od bior nik GPS,
– wbu do wa ny in ter fejs Wi Fi z NFC,
– uży tecz ny tryb zdjęć pa no ra micz nych,
– mo żli wość zdal ne go za rzą dza nia apa ra -
tem,
– przy zwo ity tryb ma kro 
– wbu do wa ny głę bo ko ścio mierz i wy so ko -
ścio mierz,

– wbu do wa ny kom pas,
– geo ta go wa nie zdjęć pod wod nych, 
– bar dzo do brej ja ko ści ekran LCD czy tel ny
w sil nym słoń cu,
– do bre od wzo ro wa nie szcze gó łów na
zdję ciach pod wod nych,
– do sko na łe od wzo ro wa nie szcze gó łów na
fil mach pod wod nych,
– do bra ko lo ry sty ka zdjęć wy ko ny wa nych
na głę bo ko ściach mniej szych niż 10 m,
– do bra ko lo ry sty ka zdjęć wy ko ny wa nych
w zie lo nych wo dach,
– do bra ko lo ry sty ka fil mów krę co nych w

zie lo nych wo dach,
– wy god ny sys tem za my ka nia klap ki chro -
nią cej złą cza,
– szyb ki i cel ny au to fo kus.

Wa dy:
– pro ble my z ba lan sem bie li w try bie pod -
wod nym pod czas snor klo wa nia,
– sła ba ko lo ry sty ka zdjęć wy ko ny wa nych
na ba se nie,
– sła ba ko lo ry sty ka zdjęć wy ko na nych na
po wierzch ni w try bie pod wod nym,
– sła ba ko lo ry sty ka zdjęć pod wod nych wy -
ko ny wa nych na głę bo ko ściach więk szych
od 10 m,
– sła ba ko lo ry sty ka fil mów pod wod nych re -
je stro wa nych na głę bo ko ściach więk szych
od 10 m,
– pro ble my z usta wia niem ostro ści pod czas
fil mo wa nia, po zmia nie ogni sko wej,
– try by te ma tycz ne scho wa ne w me nu,
– nie zbyt trwa łe na pi sy na obu do wie,
– brak pa ska na nad gar stek w ze sta wie.

Ni kon W300 to bez wąt pie nia bar dzo
uda ny apa rat. Trze ba go po chwa lić za
świet ny tryb wi deo, zna ko mi te od wzo ro wa -
nie szcze gó łów na zdję ciach oraz licz ne
funk cje do dat ko we i wo dosz czel ność do 30
me trów. Gdy do da my do te go do brej ja ko -
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ści ekran LCD, szyb ki i cel ny au to fo kus to
do sta je my apa rat nie mal ide al ny. Jest jed -
nak ły żka dzieg ciu w tej becz ce mio du i jest
nią ko lo ry sty ka zdjęć. Opi sa ne pro ble my z
ba lan sem bie li i sła be od wzo ro wa nie barw
na więk szych głę bo ko ściach mo gą sku sić
po ten cjal nych klien tów do po szu ki wa nia
al ter na tyw nych mo de li. 

Pod su mo wa nie
Po ra na pod su mo wa nie wy ni ków na sze -

go te stu. 
Pa ra me try
Pod wzglę dem pa ra me trów Ni kon W300

zde cy do wa nie za słu gu je na naj wy ższą oce -
nę. Apa rat jest wo dosz czel ny do 30 me trów
i po sia da ja sny obiek tyw o ogni sko wej za -
czy na ją cej się od peł no klat ko we go od po -
wied ni ka 24 mm. Nie za bra kło w nim też
wy so kiej kla sy ekra nu LCD i szyb kiej mi -
gaw ki. W przy pad ku Fu ji film XP130 jest już
nie co go rzej. Choć wo dosz czel ność do 20
me trów jest bar dzo przy zwo ita, to nie ste ty
apa rat du żo tra ci przez dość ciem ny obiek -
tyw, któ re go ogni sko wa za czy na się od od -
po wied ni ka 28 mm. 

Eks plo ata cja
W tej ka te go rii bar dzo po zy tyw nie wy ró -

żnił się Fi ne Pix. Apa rat nie spra wiał naj -

mniej szych pro ble mów, a na sze te sty nie
po zo sta wi ły na nim więk szych skaz. Do te -
go był bar dzo ła twy w czysz cze niu i z te go
po wo du za słu gu je na naj wy ższą no tę. Ni -
kon wy pa da nie co go rzej tra cąc pół punk tu
za po dat ny na za ry so wa nia ekran LCD i
nie byt trwa łe na pi sy na obu do wie. 

Funk cje do dat ko we
Ide ałem pod wzglę dem funk cji do dat ko -

wych był te sto wa ny przez nas Olym pus TG -
-5. Oka zu je się, że Ni kon nie wie le mu
ustę pu je, a je dy ne cze go za bra kło w Co ol -
pik sie to mo żli wość za pi su zdjęć w for ma -
cie RAW. Fu ji pre zen tu je tu prze cięt ny
po ziom ofe ru jąc funk cje, któ re sta ły się już
nie ja ko stan dar dem w tej kla sie apa ra tów. 

Użyt ko wa nie pod wo dą
Nie ste ty kon struk to rzy Ni ko na nie wy cią -

gnę li wnio sków i w sto sun ku do AW130 nie
wpro wa dzi li istot nych po pra wek. Z te go
wzglę du otrzy mu je my apa rat z try bem pod -
wod nym scho wa nym głę bo ko w me nu, z
nie zbyt wy god nym me cha ni zmem zoo mo -
wa nia i zu peł nie bez u ży tecz nym pa skiem.
Sy tu ację ra tu je spraw nie dzia ła ją cy AF. W
Fu ji przy naj mniej do sta je my funk cjo nal ną
opa skę na nad gar stek, jed nak w je go przy -
pad ku AF nie oka zał się ra tun kiem. Wręcz

prze ciw nie - zmu sił nas do od ję cia punk tu
w tej ka te go rii. 

Ja kość zdjęć pod wod nych
Choć Ni kon ofe ru je zdję cia bar dzo bo -

ga te w szcze gó ły, to nie ste ty pod wzglę dem
ich ko lo ry sty ki wy pa da nie co go rzej jak je -
go po przed nik. Opi sy wa ne pro ble my z ba -
lan sem zmu sza ją nas do wy sta wie nia nie co
ni ższej oce ny niż uzy skał AW130. Fi ne Pix
XP130 w tej ka te go rii zde cy do wa nie nie za -
chwy cił, a ja kość ge ne ro wa nych przez nie -
go zdjęć pod wod nych po zo sta wia wie le do
ży cze nia za rów no pod wzglę dem od wzo -
ro wa nia szcze gó łów, ko lo ry sty ki, czy na wet
po zio mu na świe tle nia. 

Ja kość fil mów pod wod nych
Tu taj Ni kon nie ma so bie rów nych. Tryb

wi deo 4K to du ży krok na przód w sto sun ku
do po przed ni ka. Choć fil my są bar dzo bo -
ga te w szcze gó ły, to do ide ału bra ku je lep -
szej ko lo ry sty ki i spraw niej sze go AF
pod czas zoo mo wa nia. Fu ji film nie ste ty
znów wy pa da nie naj le piej. Sła ba ko lo ry sty -
ka i od wzo ro wa nie szcze gó łów nie po zwa -
la ją przy znać wię cej niż po ło wę mo żli wych
punk tów. 

Ja kość zdjęć na po wierzch ni
XP130 nie za chwy cił nas ja ko ścią zdjęć
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za rów no na ni skich, jak i wy ższych czu ło -
ściach. Sil ne al go ryt my od szu mia ją ce wy -
raź nie po zba wia ją ob raz szcze gó łów, przez
co no ta nie mo że być w tym przy pad ku
zbyt wy so ka. Ni kon trzy ma do bry po ziom
za rów no w cen trum, jak i na brze gu ka dru,
jed nak w sto sun ku do po przed ni ka w za sa -
dzie nic się nie zmie ni ło. Wciąż bra ku je
spo ro do Olym pu sa TG -5 i dla te go zde cy -
do wa li śmy się przy znać ty le sa mo punk tów
co w przy pad ku AW130. 

Ja kość fil mów na po wierzch ni
To ko lej na ka te go ria w któ rej kom pakt

Fu ji film ob na żył swo je sła bo ści. Ni skie od -
wzo ro wa nie szcze gó łów, pro ble my z do -
sto so wy wa niem pa ra me trów eks po zy cji i
nie ra dze nie so bie w trud nych wa run kach
oświe tle nio wych nie po zwa la ją na wy sta -
wie nie zbyt wy so kiej no ty. Za to Ni kon po -
ka zał tu taj mo żli wo ści, ja kie nie sie ze so bą
roz dziel czość 4K. Ofe ru je on fil my zna ko -
mi tej ja ko ści i ra dzi so bie we wszyst kich
wa run kach oświe tle nio wych. 

Oce na koń co wa
Te sto wa nym apa ra tom po sta no wi li śmy

przy znać punk ty w ka żdej z po wy ższych
ka te go rii, we dług na stę pu ją cej ska li: 

Pa ra me try: 0–5 pkt, 

Eks plo ata cja: 0–4 pkt, 
Funk cje do dat ko we: 0–3 pkt, 
Użyt ko wa nie pod wo dą: 0–5 pkt, 
Ja kość zdjęć pod wod nych: 0–10 pkt, 
Ja kość fil mów pod wod nych: 0–10 pkt, 
Ja kość zdjęć na po wierzch ni: 0–10 pkt, 
Ja kość fil mów na po wierzch ni: 0–10 pkt. 

Zo bacz my więc, ile apa ra ty zdo by ły
punk tów, na 57 mo żli wych (w ta be li umie -
ści li śmy też wy ni ki Olym pu sa TG -5, któ ry
do tej po ry był naj wy żej oce nio nym przez
nas wo do od por nym kom pak tem): 

Wi dać, że ża den z te sto wa nych mo de li
nie prze bił Olym pu sa TG -5. Ni kon W300
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bar dzo zbli żył się do uzy ska ne go przez nie -
go wy ni ku, choć mo żna by ocze ki wać nie -
co wię cej, bo wiem w sto sun ku do swo je go
po przed ni ka uzy skał on tyl ko pół punk tu
wię cej. Zde cy do wa nie po mógł mu w tym
tryb wi deo 4K, jed nak pro ble my z ba lan sem
bie li wpły nę ły na nie co ni ższą oce nę ja ko -
ści zdjęć pod wod nych. Nie zmie nia to fak -
tu, iż jest to bar dzo uda ny apa rat, któ ry
dzię ki przy zwo itej ja ko ści zdjęć, do sko na -
łym fil mom oraz wy trzy ma łej do głę bo ko ści
30 me trów obu do wie za do wo li nie mal ka -
żde go nur ka re kre acyj ne go. Ko lej ną rze czą,
któ ra spra wia, iż Ni ko nem war to się za in te -
re so wać jest je go ce na. Apa rat jest wy raź nie
tań szy od TG -5, a do dat ko wo do koń ca
sierp nia br. trwa ak cja ca sh back, któ ra po -
zwa la uzy skać zwrot 215 zł i spra wia, że za

W300 pła ci my re al nie nie speł na 1300 zł. 
Oso by, któ re nie dys po nu ją tak du żym

bu dże tem, a chcą po nur ko wać z apa ra tem
mu szą szu kać tań szej al ter na ty wy. Z pew -
no ścią mo że nią być Fi ne Pix XP130, jed nak
ku pu jąc ten mo del, war to być świa do mym
je go nie do sko na ło ści. Mi mo to wy da je on
się on bar dzo roz sąd ną pro po zy cją, bo -
wiem tań sze od nie go są tyl ko Pa na so nic
FT30 oraz Ni kon W100. Ten pierw szy po -
zwa la nur ko wać tyl ko do 8 me trów, czy li
zde cy do wa nie po ni żej ocze ki wań ja kie go -
kol wiek nur ka, a ten dru gi, ze wzglę du na
ma lut ką ma try cę i sła by obiek tyw, na le ży
trak to wać bar dziej ja ko za baw kę dla dzie ci.
Szu ka jąc więc ta nie go kom pak tu pod wod -
ne go, war to za in te re so wać się XP130. 

Ro bert Olech

Czy nie myślałeś 
o wypromowaniu się 
na łamach gazety?
Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja elek tro nicz na) po -
szu ku je au to rów ar ty ku łów. Je że li znasz się na
fo to gra fii pod wod nej, nur ko wa niu, sprzę cie
nur ko wym, szko le niu płe two nur ków  i chcesz
za ist nieć w świe cie na pisz do nas. Twój ar ty kuł
mo że być opu bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi
nie jest od płat na. W za mian za to ofe ru je my Ci
jed nak pro mo cję w re no mo wa nym ma ga zy -
nie, za miesz cze nie Two je go zdję cia oraz da -
nych kon tak to wych. Na ar ty ku ły cze ka my do
20 każ de go mie sią ca pod ad re sem 
http://nu ras.in fo/.

Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak:

wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Uczest ni kiem Ak cji „Je zio ro Ta jem -
nic” mo że zo stać ka żdy.Trze ba je dy -
nie prze słać in for ma cję do ty czą cą
wąt ków Ak cji, zor ga ni zo wać im pre zę
w jej ra mach lub na de słać re la cję z
nur ko wa nia.

Wy star czy za ak cep to wać Re gu la min Ak -
cji (wraz z od po wied ni mi zgo da mi) i na de -
słać in for ma cję mo gą cą po móc w
ja ki kol wiek spo sób w Ak cji lub na de słać re -
la cję z nur ko wa nia w je zio rze Draw sko,
czy Lu bie. Zbie ra my wszel kie in for ma cje
mo gą ce po móc w roz wi kła niu ta jem nic głę -

Ka żdy mo że być w Ak cji!

fot. Janusz Olejniczak



Nuras.info 7/2018

117

bin je zio ra i je go naj bli ższych oko lic, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem in for ma cji o
za to pio nych ar te fak tach i dzia ła niach mi li -
tar nych. Sta re fo to gra fie i pocz tów ki, do ku -
men ty, ma py, wy cin ki pra so we, wspo mnie-
nia i su ge stie, prze ka zy wać mo żna za po -
mo cą for mu la rza: http://je zio ro ta jem -
nic.pl/zglos -in for ma cje/.

W za mian prze śle my Cer ty fi kat Uczest -
nic twa w Ak cji!

Ser decz nie za pra sza my ta kże do nad sy -
ła nia zdjęć z sym bo la mi Ak cji Je zio ro Ta -
jem nic. Po ka żcie, do kąd za wę dro wa ło to
przed się wzię cie. Był już Lon dyn, Bad
Schwar tau, Wło chy i War sza wa.Jed ną z
form uczest nic twa w Ak cji jest ta kże zwró -

ce nie się do Sta ro sty Draw skie go o Pa tro nat
nad im pre zą w ra mach Ak cji „Je zio ro Ta -
jem nic”. Nie od płat nie do dys po zy cji od da -
je my rów nież lo go „JT” – mo żna nim
opa try wać swo je pro duk ty i za ra biać na
zna nej już mar ce tu ry stycz nej. Za pra sza my
do współ pra cy!

Gdyń skie UFO i Je zio ro Ta jem nic
To naj pil niej strze żo ny se kret w Pol sce.

Do dziś nie wia do mo co w la tach pięć dzie -
sią tych roz bi ło się w gdyń skim ba se nie por -
to wym. Zrzą dze niem lo su te mat tra fił
rów nież do Eki py Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”.
Jest no wy trop w tej bez pre ce den so wej
spra wie. Pro wa dzi na Po je zie rze Draw skie!

Mo ty wem prze wod nim ostat niej No cy
Mu ze ów w Gdy ni by ła in wa zja ko smi tów
na Zie mię. Wszyst kie gdyń skie in sty tu cje
bio rą ce udział w ak cji po łą czył wspól ny
mo tyw po szu ki wa nia tro pów roz bi te go stat -
ku UFO. W ten spo sób Gdy nia, po dob nie
jak du żo wcze śniej po wiat draw ski (spra wa
za to pio ne go w je zio rze Draw sko U -Bo ota),
wy ko rzy sta ła do pro mo cji miej ską le gen dę,
w któ rej tkwi spo re ziar no praw dy. Te mat
ten za ist niał w Ak cji Je zio ro Ta jem nic za
spra wą pre lek cji Je rze go Jan czu ko wi cza,

fot. Janusz Olejniczak
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wy gło szo nej pod czas ostat niej kon fe ren cji
po pu lar no nau ko wej „Je zio ro Ta jem nic”,
któ ra od by ła się w lu tym br. w Cza plin ku.
Pi sze my o tym te raz,  z oka zji „Świa to we go
Dnia UFO”, któ ry przy pa dał 2 lip ca.

Gdyń skie UFO to praw dzi we wy da rze -
nie, o któ rym pi sa ła ów cze sna pra sa. 21
stycz nia 1959 ro ku pod czas sztor mu z nie -
ba spadł pło ną cy, czer wo nej bar wy obiekt.
Za to nął w ba se nie por to wym przy Na brze -
żu Pol skim. Obiekt ten roz bił się o ta flę wo -
dy, po czym zo stał wy do by ty przez woj sko
i Urząd Bez pie czeń stwa, a na stęp nie wy -

wie zio ny w nie zna nym kie run ku. Wo kół te -
go zda rze nia na ro sło mnó stwo le gend, do
któ rych po sta no wi li na wią zać or ga ni za to -
rzy No cy Mu ze ów. Co naj bar dziej in try gu -
ją ce, a pla ży miej skiej dzień po ka ta stro fie
wi dzia no ta jem ni czą, wy cień czo ną sze ścio -
pal cza stą isto tę, któ ra mia ła póź niej za koń -
czyć ży cie na sto le ope ra cyj nym w jed nym
z trój miej skich szpi ta li (nie wia do mo w któ -
rym).

Kil ka mie się cy te mu, bo w lu tym br., te -
mat za ist niał w Cza plin ku. Oka za ło się, że
uczest nik Ak cji „Je zio ro Ta jem nic” Je rzy

Jan czu ko wicz, le gen da pol skich po szu ki -
wań pod wod nych, był w tam tym cza sie
pro szo ny o udział w po szu ki wa niach za to -
pio ne go UFO. 

Co zo ba czył? O tym w dru giej czę ści ar -
ty ku łu. 

Na łow ców UFO i in nych se kre tów hi sto -
rii cze ka ją w po wie cie draw skim świet ne i
nie dro gie noc le gi w wie lu miej sco wych
ośrod kach. Po je zie rze Draw skie jest do sko -
na łą ba zą wy pa do wą do zwie dza nia ca łe -
go Po mo rza za chod nie go, a czas do jaz du
stąd nad Bał tyk to tyl ko go dzi na.

Trop naj pil niej strze żo ne go se kre tuw Pol -
sce pro wa dzi na Po je zie rze Draw skie, dwa -
dzie ścia ki lo me trów od Cza plin ka – do
„le śne go mia stecz ka”.

Kil ka mie się cy te mu pod czas do rocz nej
kon fe ren cji „Je zio ro Ta jem nic”w Cza plin ku
oka za ło się, że uczest nik Ak cji „JT” Je rzy
Jan czu ko wicz, le gen da pol skich po szu ki -
wań pod wod nych, był w la tach pięć dzie sią -
tych pro szo ny o udział w po szu ki wa niach
za to pio ne go Nie zi den ty fi ko wa ne go Obiek -
tu La ta ją ce go, któ ry roz bił się w gdyń skim
ba se nie por to wym 21 stycz nia 1959 ro ku.
Obiekt zo stał po dob no wy do by ty przez
woj sko i Urząd Bez pie czeń stwa, a na stęp -

Jerzy Janczukowicz mówi o swoim doświadczeniu z UFO
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nie wy wie zio ny w nie zna nym kie run ku. 
Pod czas lu to wej kon fe ren cji Pan Je rzy

po cząt ko wo miał opo wia dać o swo ich do -
świad cze niach w pe ne tra cji je zio ra Draw -
sko. Na sku tek próśb uczest ni ków szyb ko
jed nak zmie nił te mat i opo wie dział o in try -
gu ją cych wy da rze niach z Gdy ni:

- Pa mię tam, że otrzy ma li śmy proś bę od
or ga ni za to ra te go po szu ki wa nia, że jest po -
trzeb na eki pa nur ków ze sprzę tem do Gdy -
ni, w ce lu od szu ka nia cze goś, co spa dło do
ba se nu por to we go. Cho dzi ło o to, że kil ku
pra cow ni ków por to wych wi dzia ło, że ja kiś
obiekt bar dzo sil nie ema nu ją cy świa tłem,
spadł do wo dy. Na szym za da niem by ło zej -
ście w to miej sce, od szu ka nie i je śli to mo -
żli we – pod ję cie te go obiek tu.

Gru pa Pa na Je rze go by ła je dy ną ta ką w
Pol sce. Jak da lej wspo mi na, pro ble my pię -
trzy ły się od po cząt ku. Przede wszyst kim,
py ta ni o szcze gó ły pra cow ni cy por tu nie
by li zgod ni co do do kład nej lo ka li za cji ka -
ta stro fy. Po ka zy wa li ró żne miej sca, co
utrud nia ło po szu ki wa nia i po sze rza ło ich
ob szar. Pro ble mem w tym przy pad ku by ły
ogra ni czo ne za pa sy po wie trza. Głę bo kość
por to wa nie jest wiel ka (kil ka na ście me -
trów), ale por to we wo dy – szcze gól nie wte -

dy, by ły bar dzo brud ne.Wi docz ność by ła
ogra ni czo na do mi ni mum, nu rek wy cią ga -
ją cy dłoń le d wie ją do strze gał, dla te go mógł
prze pły nąć do słow nie obok obiek tu i go nie
wi dzieć.Do dat ko wo, nur ko wie nie po sia da -
li spe cja li stycz ne go sprzę tu, ani kom pa sów
pod wod nych, przy po mo cy któ rych mo żna
by ło by tę tra sę uczci wie zba dać.Z te go po -

wo du pas po szu ki wa nia był sto sun ko wo
nie wiel ki.

- W re zul ta cie nic tam nie zna leź li śmy.
Al bo na sze po szu ki wa nia nie wy glą da ły
tak, jak by śmy so bie ży czy li, al bo to coś
mo że wbi ło się w dno. Po wy jeź dzie z por -
tu spra wa prze sta ła nas in te re so wać – pod -
kre ślał Pan Je rzy.

UFO w Czaplinku
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Na za koń cze nie przy to czył wy po wie dzi
swo ich roz mów ców z sa li kon fe ren cyj nej.
We dług nich, a ta kże re la cji przy ta cza nych
w me diach, obiekt wiel ko ści becz ki zo stał
wy do by ty. We wnątrz znaj do wać miał się
nie okre ślo ny płyn. Poj ma no ta kże sze ścio -

pal cza stą isto tę, któ ra zmar ła w szpi ta lu po
zdję ciu z niej ska fan dra i bran so le ty. Po -
dob no po wy do by ty po jem nik zgło si li się
Ro sja nie. Mia no go za wieść do ba zy woj -
sko wej w… Bor nym Su li no wie, ok. 20 km
od Cza plin ka. Na miej scu, pod czas zdej -

mo wa nia po jem ni ka, miał się on sto czyć z
przy cze py lub wa go nu i roz sz czel nić. Wię -
cej na ten te mat nie wia do mo…

Jak do dał J. Jan czu ko wicz, tam to po szu -
ki wa nie by ło po wa dzo ne nie od płat nie, ale
z za cho wa niem sta ran no ści. Po la tach nie
po tra fi ta kże okre ślić oso by, któ ra zwró ci ła
się o po moc w tej spra wie – czy był to
urzęd nik Urzę du Bez pie czeń stwa, czy taj -
ny po li cjant lub pro fe sor z ja kiejś uczel ni
lub in sty tu tu mor skie go. 

Do daj my przy tej oka zji, że jed no z pierw -
szych na świe cie zdjęć nie zi den ty fi ko wa ne go
obiek tu la ta ją ce go wy ko na no w 1947 ro ku w
Cza plin ku. To ten sam rok, w któ rym do ko na -
no pierw szej współ cze snej ob ser wa cji te go
zja wi ska, a ta kże rok ta jem ni czych wy da rzeń
z Ro swell. Za czę ło się od do nie sie nia pi lo ta
Ken ne tha Ar nol da, któ ry po in for mo wał o
dzie wię ciu nie zwy kłych obiek tach la ta ją cych
za ob ser wo wa nych pod czas lo tu nad Gó ra mi
Ka ska do wy mi. Ich pręd kość osza co wał na
2500 km/h. Te go sa me go dnia w re jo nie pół -
noc no -wschod nie go Pa cy fi ku od no to wa no
ta kże 18 in nych ob ser wa cji nie zwy kłych
obiek tów la ta ją cych.

Jak do no si blog „pa ra nor mal na pol ska”,
„Cza pli nek był jed nym z pierw szych miejsc
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w Pol sce, gdzie za ob ser wo wa no UFO. (…)
La ta ją cy spodek uda ło się na wet sfo to gra fo -
wać. Zdję cie przed sta wia du żych roz mia -
rów dysk le cą cy ni sko nad zie mią. (…) W
la tach 40. nie umia no jesz cze tak ma ni pu -
lo wać zdję cia mi jak obec nie, więc przy -
pusz cza się, że uję cie jest au ten tycz ne. Nie
mo żna mieć jed nak peł nej pew no ści,
zwłasz cza, że au tor zdję cia już nie ży je.”.

Kto był au to rem zdję cia i w ja kich oko -
licz no ściach zo sta ło wy ko na ne? Pro si my o
in for ma cje!Ka żdą in for ma cję na gra dza my
Cer ty fi ka tem Uczest ni ka Ak cji „Je zio ro Ta -
jem nic”!

Na łow ców UFO i in nych se kre tów hi sto -
rii cze ka ją w po wie cie draw skim świet ne i
nie dro gie noc le gi w wie lu miej sco wych
ośrod kach. Po je zie rze Draw skie jest do sko -
na łą ba zą wy pa do wą do zwie dza nia ca łe -
go po mo rza za chod nie go, a czas do jaz du
stąd nad Bał tyk to tyl ko go dzi na.

Za pra sza my: www.je zio ro ta jem nic.pl

Ak cen ty w Pa ła cu
Pod czas ju bi le uszo wej pięt na stej edy cji

Dni Hen ry kow skich w Siem czy nie nie za -
bra kło ak cen tów zwią za nych z „Je zio rem
Ta jem nic”.

Na te re nie Pa ła cu Siem czy no – jed ne go z
uczest ni ków Ak cji „JT” – Hen ry kow skie Sto -
wa rzy sze nie w Siem czy nie zor ga ni zo wa ło
im pre zę z nie zwy kłym roz ma chem. Od 15
lat, rok rocz nie w Siem czy nie, po ło żo nym
mię dzy Cza plin kiem a Zło cień cem, nad Za -
to ką Hen ry kow ską Je zio ra Draw sko – od by -
wa ją się la tem Hen ry kow skie Dni w
Siem czy nie. In spi ra cją jest daw na na zwa

Siem czy na, czy li He in richs dorf (Wieś Hen -
ry ka). Na zwę tę nada no wsi na cześć jej le -
gen dar ne go za ło ży cie la He in ri cha, któ ry
słu żył w za ko nie tem pla riu szy. 

Ostat ni dzień im pre zy  od był się na wo -
dach je zio ra Draw sko, a do kład nie w Za to ce
Hen ry kow skiej. Ta przy po mi na ją ca fiord za -
to ka osią ga głę bo kość 30 m. Znaj du ją się
tam rów nież dwie wy spy – Le lum i Po le lum.

Ekipa Akcji ze Starosta Stanisławem Kuczyńskim

http://jeziorotajemnic.pl/wokol-akcji/baza-noclegowa/
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- Na pla ży szko ła nur ko wa nia AN DA tek,
Fir ma Di vers Se rvi ce s.c. oraz Sto wa rzy sze -
nie Hi sto rycz no - Kul tu ral ne „Tem pel burg”
przy go to wa ły po ka zy pro fe sjo nal ne go
sprzę tu nur ko we go oraz rej sy ło dzią po za -
to ce. Mo żna by ło za po znać się i przy mie -
rzyć za wo do wy sprzęt nur ko wy, ta ki jak
hełm, ska fan der, ma ska peł no twa rzo wa –

wy li cza Da riusz de Lorm, Am ba sa dor Ak cji
„Je zio ro Ta jem nic”. - Adam Brzu ska opo -
wia dał co do cze go słu ży, po ka zał sprzęt do
łącz no ści pod wod nej. Chęt ni wra żeń mo gli
za nur ko wać w ot chła ni wód je zio ra z do -
świad czo nym in struk to rem nur ko wa nia.
Człon ko wie SHK „Tem pel burg” ło dzią Je -
zio ra Ta jem nic pły wa li po za to ce, opo wia -

da jąc o Ak cji. By ła to VIII ak cja „Je zio ro Ta -
jem nic” w III se zo nie.

Po le ca my je den z od cin ków pro gra mu
AD VEN TU RE HD „Za nu rze nie” o se kre tach
Pa ła cu Siem czy no, któ ry jest spon so rem i
ak tyw nym uczest ni kiem Ak cji „Je zio ro Ta -
jem nic”: www.je zio ro ta jem nic.pl/

„Pa łac Siem czy no”: www.pa lac siem czy -
no.pl

Je zio ro Ta jem nic u Be atle sów
Ser decz nie za pra sza my do nad sy ła nia

zdjęć z sym bo la mi Ak cji Je zio ro Ta jem nic.
Po ka żcie, do kąd za wę dro wa ło to przed się -
wzię cie. Po Lon dy nie, Bad Schwar tau, Rzy -
mie i War sza wie, dziś przy szła ko lej na
Li ver po ol.

W Wiel kiej Bry ta nii Ak cję pro mo wał
przy po mo cy ko szul ki z jej lo go miesz ka -
niec gmi ny Cza pli nek Ka mil Ro gow ski, pry -
wat nie rów nież mi ło śnik nur ko wa nia.
Zdję cia wy ko nał w kil ku miej scach, jed nak
nam naj bar dziej do gu stu przy pa dło to z
rzeź bą człon ków ze spo łu The Be atles, świa -
to we go fe no me nu mu zycz ne go, któ ry tam
po wstał i wy stę po wał w klu bie The Ca vern.
Li ver po ol jest dru gim po Lon dy nie an giel -

http://www.palacsiemczyno.pl
http://www.palacsiemczyno.pl
http://jeziorotajemnic.pl/przygoda-z-palacem/
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skim ośrod kiem por to wym, a ta kże prze my -
sło wym, kul tu ral nym i na uko wym. 

Dzię ku je my za te fo to gra fie. Pro si my
Czy tel ni ków o wię cej!

Ci, któ rzy bę dą chcie li otrzy mać Cer ty fi -
kat uczest nic twa w Ak cji JT, po win ni prze -
słać zdję cie po przez spe cjal ny for mu larz:
http://je zio ro ta jem nic.pl/zglos -in for ma cje/

(w przy pad ku więk szej licz by zdjęć – pro si -
my o prze sy ła nie ich po je dyn czo).

Co skry wa draw ska zie mia
Wczo raj (19.07.2018 r.) po po łu dniu w

Draw sku Po mor skim przy ul. Zło cie niec kiej
po szu ki wa no pa mią tek prze szło ści. Szcze -
gó ły wkrót ce w Gło sie Draw ska!

Cho dzi ło o de po zyt za ko pa ny w po bli żu
do mu przez ewa ku ują cych się w 1945 ro ku
Niem ców. Wie le oso bi stych rze czy ukry to
pod zie mią z po wo du nad cią ga ją ce go fron -
tu. Tak wów czas czy nio no, pod wpły wem
ape li hi tle row skich władz. Ów cze sna pro -
pa gan da za pew nia ła, że w nie dłu gim cza sie
od wró cą się lo sy woj ny i bę dzie mo żli wy
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po wrót na te re ny dzi siej sze go po mo rza za -
chod nie go, a tym sa mym od zy ska nie ma jąt -
ków. 

Ak cję zor ga ni zo wa ła Eki pa Sto wa rzy sze -
nia Hi sto rycz no – Kul tu ral ne go Tem pel -
burg, pod pa tro na tem Ak cji Eks plo ra cyj no

– Hi sto rycz nej „Je zio ro Ta jem nic”. Na po -
szu ki wa nia zgo dę Kon ser wa to ra Za byt ków
uzy skał Wie sław Pio trow ski, zna ny mi ło -
śnik hi sto rii zie mi draw skiej, a ta kże Am ba -
sa dor Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”. W pra cach
udział wzię li rów nież Ma rek To ma szew ski,
Ho no ra ta Ma tu szew ska (Dziew czy na Je zio -
ra Ta jem nic 2017 ), Grze gorz Olech no wicz
iJa kub Sty czeń. 

- Niem cy przy je żdża ją do Draw ska Po -
mor skie go, od naj du ją swo je daw ne do my –
opo wia da W. Pio trow ski. – Tak sta ło się w
tym przy pad ku. Daw ni wła ści cie le po wie rzy -
li swój se kret obec nym. To od nich do wie -
dzia łem się o ukry tym pod zie mią „skar bie”. 

We dług prze ka za nych in for ma cji, pod
zie mią w spo rych roz mia rów ka nie po win -
ny znaj do wać się ró żne go ro dza ju rze czy
oso bi ste, pry wat ne zbio ry i pa miąt ki. De po -
zy tu jed nak nie od na le zio no. Po szu ki wa cze
na tra fi li jed nak na po zo sta ło ści ka ny, co
ozna cza, że de po zyt fak tycz nie tam kie dyś
był. We dług oce ny W. Pio trow skie go, mu -
siał on zo stać od kry ty al bo przez so wie tów,
tuż po przej ściu fron tu, al bo w póź niej -
szych la tach przez ro bot ni ków zaj mu ją cych
się kła dze niem roz ma itych in sta la cji pod
zie mią. 

Po szu ki wa cze nie za ła mu ją jed nak rąk.
Są prze ko na ni, że ta kich de po zy tów mo że
być w draw skiej zie mi jesz cze bar dzo du -
żo…

Wkrót ce ko lej na ak cja w oko li cy Draw -
ska Po mor skie go!

Se kret ne ży cie Dra wy
Rze ka Dra wa, uwiel bia na m.in. przez

pod ró żni ka Alek san dra Do bę, czy Św. Ja na
Paw ła II, to nie tyl ko cel ak tyw nych tu ry -
stów. Sta ła się ta kże twór czą in spi ra cją.

- Gru pa „Twór cza Dra wa” roz po czę ła re -
ali za cję pro jek tu „Se kret ne ży cie Dra wy” -
In for mu je Mo ni ka Ku czyń ska, ze
Zło cie niec kie go Ośro dek Kul tu ry. Warsz ta -
ty ma lar stwa wiel ko for ma to we go to pierw -
sze dzia ła nia, któ re roz po czę li już od piąt ku

miejsce świętowania 
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szukamy inspiracji

malujemy promujemy
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13 lip ca. Uczest ni cy pra cu ją na ob ra zach o
wiel ko ści 2x3 me try.  In spi ra cją jest rze ka,
na tu ra i przy ro da.  Pod su mo wa niem dzia -
łań ar ty stycz nych bę dzie wer ni saż wy sta wy,
na któ ry za pra sza my w śro dę 25 lip ca o
godz. 18.00. Na szych prac szu kaj cie wy so -
ko, ale nie w chmu rach, tyl ko na da chach
in fra struk tu ry tu ry stycz nej znaj du ją cej się
na po lu bi wa ko wym nad Dra wą.

Warsz ta ty pro wa dzi Agniesz ka Świer -
czek, ab sol went ka Aka de mii Sztuk Pięk -

nych w Kra ko wie, człon ki ni Związ ku Pol -
skich Ar ty stów Pla sty ków. Wy sta wę w ple -
ne rze bę dzie mo żna obej rzeć do koń ca
sierp nia.

- Je sie nią pla nu je my ko lej ne dzia ła nie,
pt. „Ak cja sza blon”. To warsz ta ty pla stycz -
ne z tech ni ki gra ficz nej, pod czas któ rych
uczest ni cy stwo rzą kom po zy cje za po mo cą
kon tra stu i ak cen tu ko lo ry stycz ne go oraz sa -
mo dziel nie wy ko na ją ma try cę i od bit kę
przy go to wa ne go sza blo nu. Pod su mo wa -

niem ak cji bę dzie ob jaz do wy wer ni saż
prac, któ re po ka że my w zło cie niec kich
świe tli cach wiej skich.

Pro jekt zo stał do fi nan so wa ny ze środ ków
Pro gra mu „Dzia łaj Lo kal nie” Pol sko -Ame -
ry kań skiej Fun da cji Wol no ści re ali zo wa ne -
go przez Aka de mię Roz wo ju Fi lan tro pii w
Pol sce oraz Ośrod ka Dzia łaj Lo kal nie w
Zło cień cu: Sto wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa
dzia ła nia „Part ner stwo Dra wy z Li de rem
Wa łec kim”. 

Za da nie jest współ fi nan so wa ne ze środ -
ków Po wia tu Draw skie go.

Zdję cia: Aga Świer czek, Ela Kor dek

Na tro pie kie row cy Mar szał ka
Ma my no we in for ma cje zwią za ne z Wła -

dy sła wem Gde szem. We dług prze ka zów
miej sco wej lud no ści przez pe wien czas
miał on być kie row cą Mar szał ka Jó ze fa Pił -
sud skie go. Je go grób znaj du je się we wsi Ła -
bę dzie w po bli żu Draw ska Po mor skie go.
Te go nie znaj dzie cie w ksią żkach!

Wie sław Pio trow ski, Am ba sa dor Ak cji
Eks plo ra cyj no - Hi sto rycz nej Je zio ro Ta jem -
nic do tarł do oso by, któ ra ma spo ro in for -
ma cji na ten fra pu ją cy te mat. To
miesz ka niec tej wsi, osiem dzie się cio le niA -

pracujemy
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dam Ga jew ski. Z je go opo wie ści wy ni ka, że
je go oj ciec przy jaź nił się z W. Gde szem. To
od ta ty Pan Adam  wie o prze szło ści W.
Gde sza. Pa no wie po zna li się w Wil nie,
pod czas słu żby. Mia ło tam dojść do awa rii
au ta szwa graJ. Pił sud skie go. W. Gdesz i Pan
Ga jew ski uczest ni czy li w na pra wie.

Po I woj nie świa to wej los spra wił obu
nie spo dzian kę. Zo sta li za pro sze ni na
chrzci ny w Ła bę dziach. Pod czas uro czy sto -
ści oka za ło się, że po sa dzo no ich przy jed -
nym sto le, na prze ciw sie bie. Roz po zna li
się. Przy jaźń roz kwi tła na no wo. Ta ta Pa na
Ada ma był jed ną z nie wie lu osób, któ ra
zna ła praw dzi wą hi sto rię W. Gde sza. 

Przy po mnij my, że o spra wie tej pi sa li śmy
już ja kiś czas te mu. Wów czas rów nież po -
ja wił się wą tek Wil na i sa mo cho dów. Za -
ska ku ją ce jest rów nież coś in ne go. W
ar chi wach brak jest hi sto rii te go żoł nie rza
po 1930 ro ku (!).

– W dzie ciń stwie cho dzi łem na ten
cmen tarz z oj cem – wspo mi na To masz Bu -
dzyń ski z Draw ska Po mor skie go. - Za pa la -
li śmy świecz kę na gro bie dziad ków oraz
obok, wła śnie na tym na grob ku. Oj ciec
opo wia dał, że był to kie row ca Mar szał ka

Pił sud skie go, czło wiek z ów cze snych pol -
skich słu żb spe cjal nych. Po ja wił się kie dyś
w Ła bę dziach i tam za miesz kał. Po dob no
sta rał się nie rzu cać się w oczy, bo ja ko pił -
sud czyk oba wiał się re pre sji ze stro ny PRL.
Jed nak w chwi li sła bo ści opo wie dział swo -
ją hi sto rię kil ku oso bom. 

Wła dy sław Gdesz zmarł we dług da ty na
ta blicz ce w dniu 16 mar ca 1966 ro ku. Na -
pi sa no tam rów nież, że był wy ró żnio nym i
od zna czo nym za wa lecz ność bo ha te rem z
dru giej woj ny świa to wej.

Tabliczka na grobie W. Gdesza w Łabędziach gm.
Drawsko Pom._                fot. T. Budzynsk W. Piotrowski i A. Gajewski rozmawiają o kierowcy J. Piłsudskiego
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Mi nę ły la ta, a Pan To masz za po mniał o
ca łej spra wie. Aż do nie daw na, gdy za czął
pra cę w draw skim Za kła dzie Usług Ko mu -
nal nych, gdzie dziś jest Dy rek to rem. Wspo -
mnie nie wró ci ło, po nie waż ZUK słu żbo wo
zaj mu je się rów nież tam tym cmen ta rzem.

– Wy stą pi łem do Woj sko we go Biu ra Hi -
sto rycz ne go oraz In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej w spra wie po twier dze nia to żsa mo ści
te go czło wie ka – mó wi.

Co się oka za ło? Ten żoł nierz uro dził się

15 ma ja 1889 r. w Bę dzi nie. Obie in sty tu cje
przy sła ły prze bieg słu żby W. Gde sza je dy -
nie do ro ku 1930. Nie wia do mo, co dzia ło
się da lej. Z ja kie goś po wo du brak star szych
akt. Jed nak w do ku men tach WBH zna lazł
się in try gu ją cy za pis. Obok in for ma cji o od -
zna cze niach „Pol ska swe mu obroń cy” i
„10-le cie nie pod le gło ści”, jest ta kże opi nia
Do wód cy Ob sza ru Wa row ne go Wil no, ge -
ne ra ła bry ga dy Hen ry ka Krok -Pasz kow skie -
go. Brzmi ona: „Wy bit ny pod ofi cer i
kie row ca sa mo cho do wy”.

– Ta in for ma cja upraw do po dab nia ca łą hi -
sto rię – do da je T. Bu dzyń ski. – To skło ni ło
mnie do dal szych po szu ki wań. Wy stą pi łem
o in for ma cje do In sty tu tu Pił sud skie go w Lon -
dy nie. Mo że tam do wiem się cze goś wię cej.

Spra wę zna ta kże or ga ni za tor Ak cji Eks -
plo ra cyj no – Hi sto rycz nej „Je zio ro Ta jem -
nic”, Sta ro sta Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski:

– Gdy by oka za ło się, że na na szej zie mi
rze czy wi ście spo czy wa oso bi sty szo fer Mar -
szał ka Pił sud skie go by ła by to wiel ka rzecz,
za rów no ze wzglę dów hi sto rycz nych, jak i
pa trio tycz nych. Być mo że dzię ki po zna niu
dal szej czę ści ży cio ry su Wła dy sła wa Gde -
sza uda się na pi sać no we wąt ki hi sto rii Mar -
szał ka i sa mej Pol ski.

Dy rek tor ZUK już za de kla ro wał, że je śli
uda się po twier dzić ży cio rys ś.p. W. Gde -
sza lub po twier dzą się in for ma cje o je go
szcze gól nych za słu gach wo jen nych, grób
zo sta nie oto czo ny szcze gól ną opie ką.

Pro si my Czy tel ni ków o wszel kie in for ma -
cje w tej spra wie. For mu larz kon tak to wy:
http://je zio ro ta jem nic.pl/zglos -in for ma cje/

FILM: www.youtu be.com

Wer ni saż z se kre ta mi
Wer ni sa żem wy sta wy „Se kret ne ży cie

Dra wy” uro czy ście pod su mo wa no warsz ta -
ty ma lar stwa wiel ko for ma to we go. W ple ne -
rze, w sce ne rii rze ki Dra wy, na po lu
bi wa ko wym przy sta ni cy wod nej w Zło -
cień cu mo żna do koń ca sierp nia obej rzeć
po wsta łe ob ra zy. 

Przez dzie sięć dni pod okiem in struk tor -
ki i po my sło daw czy ni warsz ta tów Agniesz -
ki Świer czek mło dzież i do ro śli two rzy li
pro jek ty ob ra zów pod wspól nym ha słem.
W ko lej nym eta pie prze no si li na płót no o
wy mia rach 2x3 me try. In spi ra cją do dzia ła -
nia by ła rze ka, na tu ra i przy ro da. Uczest ni -
cy po sił ko wa li się nie tyl ko spa ce rem nad
rze kę, ale też pięk ny mi zdję cia mi Elżbie ty

T. Budzyński pokazuje dokumenty z przebiegu
służby W. Gdesza

https://www.youtube.com/watch?v=uivbYCK29YI
http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/


Nuras.info 7/2018

129

Fran kow skiej i tek sta mi po ezji Cze sła wa
Mi ło sza.

Au to ra mi ob ra zów są: ob raz 1 – Ce li na
Penc i Zu zan na Penc, ob raz 2 – Na ta lia
Swę dzi kie wicz i Oli wia Swę dzi kie wicz, ob -
raz 3 – Agniesz ka Recz ko i Ry szar da Jan -
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kow ska -Recz ko, ob raz 4 – Blan ka Chmie -
lew ska, ob raz 5 – Elżbie ta Ma jew ska.

Ka żdy z ob ra zów jest in ny, pre zen tu je in -
ny styl i spoj rze nie na te mat, od da jąc jed -
no cze śnie spój ną myśl. Pra ca Na ta lii i
Oli wii to wio sen na per so ni fi ka cja rze ki.
Ob raz Agniesz ki i Ry si to zbli że nie na ro -
ślin ność Dra wy i po łą cze nie z ele men tem
ma gii. Wpraw ne oko do li czy się czter na stu
ma leń kich wró żek. Ela sty li stycz nie na wią -
zu je do wcze snych prac Klim ta i por tre tu
dwóch wod nych bo giń. Ce li na i Zu za w
swo jej pra cy za sto so wa ły baj ko wy efekt lu -
stra. Blan ka uży ła pła skich plam ko lo ru i

pew nej su ro wo ści wy ra zu osią ga jąc efekt
głę bi.

Spo tka nie uświet nił kon cert oraz wspól ne
śpie wa nie z dwu dzie sto oso bo wym ze spo -
łem Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku w Zło -
cień cu. Warsz ta ty ma lar stwa wiel ko for ma-
to we go re ali zo wa li śmy w ra mach pro jek tu,
któ ry zo stał do fi nan so wa ny ze środ ków Pro -
gra mu „Dzia łaj Lo kal nie” Pol sko -Ame ry -
kań skiej Fun da cji Wol no ści re ali zo wa ne go
przez Aka de mię Roz wo ju Fi lan tro pii w Pol -
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sce oraz Ośrod ka Dzia łaj Lo kal nie w Zło -
cień cu: Sto wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa
dzia ła nia „Part ner stwo Dra wy z Li de rem
Wa łec kim”. 

Za da nie jest współ fi nan so wa ne ze środ -
ków Po wia tu Draw skie go.

Mo ni ka Ku czyń ska

fot.: Ela Kor dek

Puchar bosmana to gratka!

W dniu 30.07.2018 od by ły się VII Re ga -
ty Ka ja kar skie o Pu char Bos ma na Ku se go
Dwo ru. Udział w za wo dach bra li pod -
opiecz ni ślą skie go od dzia łu Olim piad Spe -
cjal nych. 

Re ga ty mia ły na ce lu wy ło nie nie naj lep -
sze go za wod ni ka, dru ży ny oraz ka dry, a ta -
kże spor to wą ry wa li za cję i do brą za ba wę. 

W tym ro ku po raz pierw szy re ga ty od -
by ły się przy współ pra cy z Eki pą Je zio ra Ta -
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jem nic, re pre zen to wa ną przez Dziew czy nę
Ak cji Na ta lię Woj ta szyk. 

Na ta lia Woj ta szyk to Dziew czy na Je zio -
ra Ta jem nic 2018. Wy cho wa na nad je zio -
rem Draw sko ab sol went ka Uni wer sy te tu
Szcze ciń skie go. Uczy pły wać, umie nur ko -
wać, świet nie zna te ren i ma sze ro kie kon -
tak ty w bra nży wod niac kiej. Ja ko

Dziew czy na Ak cji A.D. 2018 za stą pi ła Ho -
no ra tę Ma tu szew ską (2017) i Alek san drę
Kra skę (2016).

Gra tu lu je my zwy cięz com oraz wszyst -
kim oso bom bio rą cym udział w re ga tach!
Już dziś za pra sza my na ko lej ną od sło nę
even tu, któ ra od bę dzie się w przy szłe wa -
ka cje!

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja
elek tro nicz na) po szu ku je au to -
rów ar ty ku łów. Je że li znasz się
na fo to gra fii pod wod nej, nur ko -
wa niu, sprzę cie nur ko wym, szko -
le niu płe two nur ków  i chcesz
za ist nieć w świe cie na pisz do
nas. Twój ar ty kuł mo że być opu -
bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi
nie jest od płat na. W za mian za
to ofe ru je my Ci jed nak pro mo -
cję w re no mo wa nym ma ga zy -
nie, za miesz cze nie Two je go
zdję cia oraz da nych kon tak to -
wych. Na ar ty ku ły cze ka my do
20 każ de go mie sią ca pod ad -
re sem http://nu ras.in fo/?wy sy la -
nie -ar ty ku low,8.
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