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Od Redakcji
Półmetek wakacji już za nami, za nami również pierwsze weryfikacje misternie budowanych urlopowych planów.
Mamy nadzieję, że trud włożony w opracowanie planu podróży i utkana z najwyższą starannością logistyka w praktyce okazały się strzałem w dziesiątkę, a ewentualne drobne potknięcia zostaną zapamiętane wyłącznie jako zabawne przygody, które nie dość, że nie popsuły rodzinie wakacji, to jeszcze być może okazały się nieprzewidzianą
przygodą. Część z nas już przywiozła w bagażu powrotnym pełną dokumentację potwierdzającą spełnianie nurkowych marzeń. Teraz, prócz nieśmiało błąkających się z tyłu głowy pomysłów na kolejne wyprawy, pozostaną wspomnienia i fotografie, które trafią na pulpit służbowych komputerów zaraz po tym, jak wysłuchacie komplementów
dotyczących egzotycznej opalenizny od bladych, zmęczonych upałami współpracowników. Tak, teraz ich kolej, więc
gdy już przekażą Wam swoje obowiązki i wymienicie uścisk dłoni, życząc kolegom udanego urlopu, z ochotą zabierzecie się do pracy... Tak, tak, wcale Wam to nie w głowie, zwłaszcza w obliczu panujących w Polsce tropików,
myśli wciąż uciekają do kolorowych raf, wciąż słyszycie radosne głosy pluskających się w turkusowej wodzie dzieciaków i za chwilę rozpoczniecie wrzucanie wakacyjnych fotografii, rzecz jasna tych bardziej udanych ujęć, na portale społecznościowe, bo wcześniej nie było na to czasu. A gdyby tak uzupełnić fotografie wspomnieniami, opisem
przeżyć, które towarzyszyły Wam w momencie lub chwilę przed tym, gdy sięgnęliście po aparat czy kamerę, aby
uwiecznić właśnie ten moment. Z pewnością dopiero wtedy będziecie mogli w pełni podzielić się ze znajomymi
tym, co wciąż chodzi po Waszych głowach. Czekamy na Wasze wspomnienia, również chętnie zamieścimy je na
naszych łamach, może staną się inspiracją dla kolejnych zdobywców głębin?
Redakcja
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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?

Prasa cyfrowa nie zna ograniczeń, więc tekst może zawierać dowolną ilość znaków, nie mniejszą jednak niż 1000 słów. Koniecznie
dołącz dobrej jakości fotograﬁe, które nie tylko podniosą walory tekstu, ale również przybliżą Cię do NAGRODY GŁÓWNEJ. Możesz
dołączyć także 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.
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Spitsbergen 2018
– wyprawa badawczo-odkrywcza
.Jest lipiec 2018 roku. Podobnie jak rok wcześniej ruszam z grupą pasjonatów odkrywania nowych miejsc na świecie na wyspę Svalbard na dalekiej północy, bardziej nam Polakom znanym jako Spitsbergen. Tym razem jednak
podłączyła się grupa naukowców i pod sztandarem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza chłopaki zbierali próbki z różnych miejsc, zarówno z dna morskiego
jak i ze zbiorników słodkowodnych na okoliczność obecności tzw. bruzdnic.
Samolotląduje w Longyearbyen około
20.30. Zanim odbierzemy walizki i trafimy
na nasz jacht minie około 1,5 h. Nocy nie
ma o tej porze roku tak wiec czas tu nie
miał znaczenia.
Jest czwartek 11 lipca.
Po zakupach w sklepie spożywczym, załatwieniu formalności z wypożyczeniem
broni i krótkim zwiedzaniem miasteczka
odpływamy wreszcie w naszą morską przygodę. Jeszcze tego dnia robimy ekspery-

mentalnie nurkowania w nowym miejscu
jako nurkowanie sprawdzające. Miejsce
pod nazwą Grumantbyen. O! Jakież było to
nieporozumienie. Czy to po sztormie czy
też prądy się tak poprzestawiały w każdym
bądź razie przejrzystość wody nie przekraczała metra tak wiec chociaż tyle dobrego
ze skafandry nurkowe i obciążenie sprawdzone. Skąd taka przejrzystość na Spitsbergenie. Dla tych, którzy myślą, iż woda ma
tu wizure jak na Antarktydzie muszę wyja4
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śnić, iż topniejące lodowce są osadzone na
górach. Gdy topnieją ciągną za sobą kamienie i osad, który wpada do wody. Im bliżej
lodowca tym gorsza przejrzystość a do tego dochodzą rzeki spływające z gór gdzie
woda ma kolor Cappuccino. No i teraz zostaje pytanie jak ułożę się prądy i pływy to

będziemy mieli albo nurkowanie w czystej
wodzie 15-20 metrów albo bardziej zmąconej. Dopływamy do zatoki Colesdalenbukta gdzie wychodzimy na ląd pozwiedzać
opuszczona osadę rosyjską z czasów kiedy
Rosjanie wydobywali tu węgiel. Kilka domów opuszczonych, chatka polarnika. Chy-

5

ba największą atrakcją było to, iż każdy z
uczestników mógł oddać 1-2 strzały mauzerem tak dla wprawki aby wiedzieć jak
bronić się przed potencjalnym atakiem niedźwiedzia polarnego. Bez broni nie wolno
schodzić na ląd na Spitsbergenie. Pozwolenie zdobywa się u Gubernatora (Sysselma-

Nuras.info 7/2018
nen) w Longyearbyen. Nasi koledzy naukowcy dostrzegli daleko na horyzoncie jezioro słodkowodne i strasznie zapragnęli
mieć próbkę z tamtego miejsca, a że rozdzielić grupa się nie może to wszyscy razem zrobiliśmy sobie długi spacer wzdłuż
dawnego wodociągu, którym Rosjanie z tego jeziorka zasilali swoją , dziś opuszczo-

ną osadę. Po drodze renifery i kilka rzadkich gatunków ptaków, a że mamy fachowców w swoich szeregach to chłopaki
rzucają nawet nazwami łacińskimi na każdego wróbelka który lata tu i tam.
Po dobrych 4 godzinach wracamy na
łódź i płyniemy dalej na północ. Dopływamy do wejścia do zatoki Ymerbukta po dru-
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giej stronie fiordu Isfjordenprzy którym położone jest lotnisko w Longyearbyen. Małe
wystające skały z morza sprawiają wrażenie jakby miejsce mogło być dobre do nurkowania tylko ta przejrzystość wody mnie
trochę martwi. Przy powierzchni oceniam
ją na 1-2 metry. Zdaje sobie sprawę, że
słodka woda z topniejących lodowców snu-
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je się po powierzchni opierając się jakby o
gęstszą słoną wodę ale ostatnio był tu duży
sztorm i zastanawiam się czy nie spowodowało to wymieszania wody do większych
głębokości. Wchodzę z Krzyśkiem na nurkowanie około 23.00, innym, już się nie
chciało. Na szczęście jest tak jak podejrze-

wałam. Poniżej 6 metra woda już normalna
jak na tą część Morza Arktycznego. Przejrzystość około 15 metrów, temperatura 2
stopnie. Krótki nurek, pobranie próbek dla
naukowców, kilka ujęć pod wodą ukwiałów, krabów i zębacza i wracamy po łańcuchu kotwicznym na pokład. Jest około
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północy. Jak wspomniałem czas nie ma tu
znaczenia gdyż jest cały czas jasno.
Ruszamy dalej do kolejnego punktu
gdzie nie sposób się nie zatrzymać – kolonii morsów na piaszczystym cypelku PoolePynten na wyspie PrinsKarlsFortland. Dopływamy tam około 2 w „nocy”. Rano podpływamy bliżej, każdy robi niezapomniane
ujęcia wszelakiego rodzaju nośnikami fotograficznymi i ruszamy pod lodowiec we
fiordzie St. Jopnsfjorden. Wszyscy zachwyceni tą ogromna ilością lodu. Co niektórzy
nawet morsowali wokół łodzi, a gdy lodowiec jeszcze ocielił się po prawej stronie,
publika wręcz oszalała z radości. To trzeba
zobaczyć. Nie da się tego opisać ani wyjaśnić jak brzmi odgłos pękającego lodowca
i trzeszczących brył lodowych wielkości
bloku 10 piętrowego. Z relacji ludzi, którzy
zbyt blisko podpływali, a trzeba wiedzieć
ze lokalne prawo zabrania podpływania bliżej niż 200 metrów pod czoło lodowca,
wiem, iż przy dużym cieleniu małe bryłki
lodu odpryskujące podczas spadania do
wody zachowują się jakby ktoś strzelał z
kulek lodowych. Zresztą widoczne jest to
na filmach youtube gdy ktoś dobrze poszuka. Mimo, że jest to widok równie piękny
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jak i zatrważający to jednak trzeba zdać sobie sprawę, iż przy dużych cieleniach może wytworzyć się mini falę tsunami, która
niekoniecznie przewróci jednostkę pływającą, ale może skutecznie poobijać turystów
wewnątrz niej. Taki przykład był w innym
fiordzie kiedy duży statek wycieczkowy
podpłynął na przepisowąodległość jednak
fala jaka zrobiła się podczas cielenia poobijała turystów wśrodku statku, którzy nawet
nie wiedzieli co dzieje się na zewnątrz pokładu. Helikopter musiał odwozić niektórych ze złamanym kręgosłupem i wstrząśniętym mózgiem.
Wypływamy z fiordu przejmując kawałek pływającego lodu do drinków oczywiście. No bo jak tu nie wypić lampki wina
czy whisky bez lodu z lodowca. To chyba
ta chwila kiedy lód przewyższa wartość samego alkoholu. Kierując się na północ przy
ujściu z fiordu jest nieduża płaska wysepka.
Tam właśnie nurkujemy od zachodniej strony. Tu podobnie do głębokości około 5 metrów przejrzystość wody bardzo słaba ,
poniżej znacznie lepiej. Dno opada tu pod
kątem 45 stopni. Takie jakby osuwisko.
Sporo brunatnic, krabów. Widać na liściach
brunatnic pył który opada z powierzchnio-

wych wód gdzie słodka woda z pod lodowca niesie pył lodowcowy. Przejrzystości rzędu 30-40 metrów tu nie znajdziemy. Za
blisko topniejących lodowców.
Dalej nocny rejs do Magdalenefjorden
gdzie osiągamy szerokośćgeograficzną
79,33. To chyba jeden z piękniejszych fior-
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dów tych okolic. Idealne miejsce aby schronić się przed sztormami, a dwa lodowce
wciąż cielące się sprawiają, iż po fiordzie
pływa sporo kry i bloków lodowych , niektóre większe od naszego jachtu. Takie
prawdziwe góry lodowe na której to Tytanic dokonał swojego żywota. Rano po śnia-
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daniu ruszamy na lądową wycieczkę pod
samo czoło lodowca. Jest odpływ, a to sprawia iż możemy dojść dosłownie pod samo
czoło lodowca. 50 metrowa ściana lodu,
która ciągle trzeszczy, pęka, kruszy się i tu
i ówdzie cieli niewielkimi kawałkami lodu
zatrważa moje serce. Wiem,że nie tylko

moje. Nie zliczę już ile zrobiliśmy przystanków podczas tego spaceru na sesje fotograficzne, a achów i ochów było co niemiara.
I tu znaleźli się pasjonaci morsowania.
Przypominam, temperatura wody 2 stopnie,
na powierzchni 5. Pamiątka zacna, trzeba
przyznać. U wejścia do fiordu jest cmenta-

rzysko wielorybników. Pochowanych jest
130 ciał. Chowano tu ludzi od początku
XVI wieku do końca XVIII wieku kiedy to
era polowania na wieloryby się skończyła.
Zwyczajnie wytłukli prawie wszystkie wieloryby głównie ang. Greenland Right Wha9
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le. Niezwykle leniwie płynące. Łatwy łup
do upolowania. Miejsce dziś zwane Gravneset czyli w wolnym tłumaczeniu trzeba
by to nazwać cmentarzysko. Latem stacjonuje tam dwóch strażników w małej chatce
polarników. Pilnują, badają, ale przede

wszystkim usuwają śmiecie, które spływają
na plaże. Głównie sieci stare i plastikowe
butelki. Od nich właśnie dowiedzieliśmy się
, iż u ujścia z fiordu na duńskiej wysepce
morze wyrzuciło cielsko zdechłego wieloryba na którym żywi się niedźwiedź polar10

ny. Rozważaliśmy podpłynięcie tam jednak
czasowo nie daliśmy rady. Tu warto wspomnieć o osadzie Smeerenburgjeszcze dalej
na północ gdzie wielorybnicy mieszkali w
ilości 200 mężczyzn i to tylko w okresie letnim, a ówczesne media podawały iż w
miejscowości tej żyje blisko 20000 osób
opisując restauracje, zakłady rzemieślnicze,
piękne damy chodzące po ulicach, a nawet
kościoły. Słowem rozkwitające miasto. Ba!
Nawet rysunki i malowidła miejscowości są
pokazujące atrakcje i urok położenia miasteczka miedzy pięknymi lodowcami.
Wszystko po to aby ściągnąć tam ludność i
zachęcić do zamieszkania tamtych terenów. Niestety wszystko to była jakbyśmy
dzisiaj powiedzieli „ściema”. Zresztą samo
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zimno zniechęcało, zniechęca i dalej będzie zniechęcać przyszłe pokolenia do zasiedlenia tej szerokości geograficznej.
Wypływamy z Magdalenefjordem i już
ciurkiem płyniemy do Kongsfjorden wzdłuż
Ziemi Albnerta I, gdzie o 12 w nocy robimy
nura przy ścianceKvadenhuken.Ta ściana to
zdecydowanie najlepsze miejsce nurkowe
w tych okolicach. Przepiękne ściany obrośnięte ukwiałami i zawsze dobra widocz-

ność wody. Momentami wygląda to piękniej i bogaciej niż w Chorwacji. Mijamy
charakterystyczny cypel Kapp Mitra gdzie
wydaje mi się, iż tam jest rosnący wulkan i
wpływamy o 2 w nocy do Ny-Alesund, najdalej na północ zamieszkała osada z żyjącymi ludźmi. Rano zwiedzanie i płyniemy
pod lodowiec, który jest najpiękniejszym w
tym fiordzie gdzie leżyNy-Alesund. Pisałem
już o tej osadzie gdzie mieszkają tylko na-
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ukowcy we wcześniejszej relacji. Na pewno wszyscy bronią się tu przed rozkwitem
turystyki i tak na przykład przybicie jachtem
do nabrzeża przy Ny-Alesund jest 6 razy
droższe niż w Longyearbyen, a i tak w 2013
roku samoobsługowe muzeum w tej miejscowości odwiedziło 34 tyś turystów.
Głównie są to turyści schodzący z wielkich
statków wycieczkowych coś jak Costa Concordia. Czasami jednorazowo do miastecz-

Nuras.info 7/2018
ka wylewa się 1000 osób na raz. Przypomnijmy w osadzie jest jedna stołówka, jeden butik, jedno muzeum i jeden bar
otwierany wieczorami i prowadzony na
zmiany przez naukowców. Takie jakby dyżury mają. Około 16.00 robimy nurkowanie przy wyspie na przeciwko Ny-Alesund z

charakterystycznymi grotami widocznymi
na powierzchni wody. Przy wyspie Blomstrandhalvoya nurkowałem już w zeszłym
roku i tu widziałem na płytkiej wodzie lasy
brunatnic i od około 12 metrów ścianka
pod kątem 45 stopni opadała bardzo ostro
w dół. W tym roku stanęliśmy może 100-
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200 metrów nieco w lewo i charakterystyka
dna była inna. Kotwica leży na 10 metrach.
Schodzimy po łańcuchu kotwicznym, a tam
piasek z nielicznymi brunatnicami. Płyniemy w trzy osoby tj. ja Tomek i Darek w kierunku większej głębokości. Niestety w tym
roku przejrzystość w tym miejscu nie rozpieszcza. Było może 8 metrów wizury. Widać pył na liściach brunatnic.
Zdecydowanie jest to osad z rozpuszczających się brył lodowych z pobliskiego lodowca. Pod wodą oprócz wszechobecnych
krabów widzieliśmypiękną płaszczkę, charakterystyczną na tę część lodowatych arktycznych wód. Po nurkowaniu kierujemy
się do nieprawdopodobnie malowniczego
fiordu Krosfjorden, który głębiej rozchodzi
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się na dwa. My płyniemy do tego po lewej
stronie o nazwieLilliehook gdzie lodowiec
Lilliehookbreem zamyka fiord na całej szerokości. Ten akurat wyjątkowo się cieli bo
po całym fiordzie pływa mnóstwo gór lodowych brył, kry i jak zwą to tutaj drołlerów
czyli właśnie płynących olbrzymich brył lodowych. Pogoda zimna bowiem od północy wieje niezwykle lodowy wiatr ale za to
mamy piękne błękitne niebo. Zdjęcia gór
lodowych dryfujących w kierunku oceanu
na tle oświetlonych gór wychodzą nawet na
telefonie, jak oprawione wcześniejszą manipulacją grafika komputerowego w photoshopie. Około 2 w nocy kotwiczymy w
zatoczce. Przy poranku część ekipy idzie na
pobliską górę podziwiać gniazdujące ptaki.
13

Głównie Nużyki Polarne i Alczyki (łać. Alloallo). Te pierwsze przylatują na lato aż z
Brazylii. Kto by przypuszczał, iż Indianie z
dżungli amazońskiej przyozdabiają piórami ptaka, który lata aż na Spitsbergen. Około 11.00 przypłynął do nas szybkim ribem
Wojciech Moskal, pracownik Państwowej
Akademii Nauk przy wydziale Oceanografii. Opowiedział nam wiele ciekawostek ale
największąatrakcją jednak było to, iż zabrał
nas swoim szybkim ribem pod lodowiec.
Naszym jachtem zajęłoby to około 2 godzin, ribem w 30 minut załatwiliśmy całą
wycieczkę. Warto było. Lodowiec przeogromny, na fiordzie mnóstwo pływających
bryłlodowych i na dodatek przy nas ocielił
się olbrzymią bryłą lodową. I znowu publi-
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ka oszalała, błyski fleszy aparatów fotograficznych nie ustawały.
Po wycieczce wreszcie zaczyna się nas
powrót do miejsca skąd odlecimy samolotem do Polski.
Po 3 godzinach płynięcia robimy nurkowanie w pełnym słońcu przy ścianie KVA-

DEHUKEN. Tym razem jednak od zachodniej strony. Bajka. Od około 12 metrów głębokości dna uskokami , jakby takie schody,
opada systematycznie coraz głębiej. Im głębiej tym czystsza woda. Na 30 metrach
miała około 25 metrów widoczności. Całe
ścianki obsypane ukwiałami, jeżowcami,

krabami. Jakieś pojedyncze ryby dało się
wypatrzyć, a nawet piękne arktyczne krewetki. Miejsce zdecydowanie godne zanurkowania. Ruszamy do Barentsburku. Przed
nami jakieś 15 godzin płynięcia. Płyniemy
przesmykiem o nazwie Forlandsundet. Po
14
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breem i Venombreem dosłownie zapierają
dech w piersiach. Cały czas mamy piękne
słońce, lekki wiatr w plecy i temperaturę do
10 stopni. Lepszych warunków nie mogliśmy sobie wymarzyć na tak długi przebieg.
2 w nocy wpływamy do Barentsburgu - rosyjskiego miasteczka gdzie czas zatrzymał

prawej wyspa, po lewej ziemia Oscvara II.
Zarówno po lewej jak i po prawej spektakularne lodowce opadające do przesmyku
w promieniach niezachodzącego słońca
karmią nasze oczy stworzeniem Boga. Po
drodze piękne i największe lodowce Eidem15

się w latach 70. Tu największą atrakcją jest
sauna gdzie wreszcie można się porządnie
wykąpać i wygrzać. Po wypłynięciu z tejmałej mieściny gdzie wydobywają węgiel
kamienny płyniemy około godziny na północny wschód wzdłuż brzegu, który tu nosi nazwę Heeroden i na wysokości
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opuszczonych budynków gdzie też jest jeden z szybów do kopalni w kierunku Barentsburgu zanurzamy się na ostatnie
nurkowanie podczas tego rejsu. Miejsce nazywa się Grumanbeer. W zeszłym roku pamiętam na dnie leżały ryby, coś podobnego
do dorsza jednak jakiś inny gatunek. Wówczas część schodziła na nurkowanie od
strony rufy, a od strony dziobu wędkarze
wyciągali na obiad ryby. Tym razem jednak
ryb nie było. Pojedyncze sztuki leżące na
dnie, cośz rodziny skorpenowatych,
płaszczka, zębacz. Dno dość łagodnie opada w kierunku głębin, natomiast na ok 13
metrach zaczyna się mini ścianka porośnięta pięknie ukwiałami, a na samym szczycie
tej ścianki (około 7 metrów) zaczyna się las
brunatnic, który ciągnie się aż do brzegu.
Do 6 metrów przejrzystość wody była
mniejsza przez roztapiający się lód z okolicznych lodowców. Poniżej tej głębokości,
spokojnie było koło 15 metrów. Jeden z
uczestników widział i nagrał kamerą GoPro
bardzo rzadkie zachowanie płaszczki. Ta,
gdy ewidentnie przestraszyła się czy to
światła od kamer czy nurków, zamiast uciekać zwinęła się w kulę. Przyznam, takiej reakcji obronnej u płaszczki się nie
16
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spodziewałem. Po nurkowaniu ruszamy do
opuszczanego miasteczkaPyramiden. Odkupione w 1932 roku od Szwedów przez
Rosjan tereny, które miały być najdalszym
na północ przyczółkiem rosyjskim gdzie
wydobywali węgiel kamienny. Oficjalną informacją ze strony Rosjan było to, iż złoża
węgla układają się tak, iż nie opłaca się już
więcej eksploatować tych złóż i w 1989 roku wywieźli wszystkich mieszkańców z powrotem do kraju. Jaka była prawda, nie
wiadomo. Ciekawostką jest to, iż wszystkie
dzieci po dwóch latach mieszkania w Pyramiden umierały. Klątwa jakaś? Promieniowanie? Pewnie się nie dowiemy. Tak czy
owak dziś tylko wycieczki turystyczne oprowadzają po tym opuszczonym miasteczku.
A że jest kantyna, w zasadzie jedyne żyjące
miejsce w tej osadzie to i naszej grupy tam
nie zabrakło. Powrót na jacht o 2.00 w nocy i o 9.00 wycieczka na kilka godzin do
stacji badawczej „Petunia” Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza.
Przypomnę,że jesteśmy w strefie gdzie
nie ma zasięgu telefonów komórkowych.
Jednak ciekawostką jest, iż zasięg LTE jest
powyżej 500 m. Wystarczy wejść zatem na
dowolną górę i jest szansa na zatelefonowa17
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nie. To tak na wypadek gdyby ktoś zabłądził. W czwartek 19 lipca o 16.00 wypływamy z kei przy Pyramiden pod lodowiec
Nordenskiuldebreenw tym samym fiordzie i
wracamy do Longyearbyen. Rano słyszałem
jak lodowiec dwa razy się cielił. Może bę-

dziemy mieli i tym razem szczęście zobaczenia cielącego się lodowca. Widok jest
zaiste zatrważający. A zatem płyniemy na
ostatnią wycieczkę tego rejsu. Pogoda na
koniec niestety się popsuła i zaczął padać
deszcz. Z nadzieją w sercu wypatrywaliśmy

18

bieługi, które pod tym lodowcem są często
widywane. Niestety nie dały nam tej satysfakcji. Wypływamy z fiordu przy praktycznie flaucie i lekkim deszczyku i kierujemy
się na Longyearbyen. Tam pogoda z grubsza inna. Boczny wiatr zaczął targać nasza
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łódką , iż szklanki i wszystko co było nie zabezpieczone zaczęło fruwać. Trudno, nie
ma rady. Trzeba dopłynąć. Załoga w większości zaległa na kojach. Tak lepiej przetrwać bujanie.
Słów kilka o wędkowaniu. W lipcu 2017

roku zaiste łowiliśmy dorsze i w zasadzie
była to znaczna część posiłków podczas
rejsu. Jednak w tym roku coś się stało i od
wspomnianego Wojtka Moskala dowiedzieliśmy się, że faktycznie nie ma dorsza. Próbowaliśmy łowić w różnych miejscach i

19

nic. Śmieję się, że złowiłem jedynego dorsza we fiordach, który zabłąkał się tu z nie
wiadomo skąd. Czy to woda za zimna, czy
lodowce za bardzo się rozpuszczają i za
dużo słodkiej wody jest w tych okolicach –
nie wiadomo. Tak samo naukowcy zaobser-
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wowali, iż nie pojawiły się wieloryby o tej
porze roku gdzie każdego roku były. Coś się
dzieje niedobrego. Zresztątrzeba by być
niewidzącym i nie słyszącym aby nie dostrzec na własne oczy zmian klimatycznych
na całym świecie. Tu widać to czarne na

białym jak szybko topnieją lodowce. Spiesz
się zatem zobaczyć to wyjątkowe miejsce
bo w niektórych fiordach cofają się po kilkadziesiąt metrów rocznie. Żyjesz w czasach kiedy lodowce drastycznie topnieją,
zmienia się klimat, a rządzący największy-
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mi korporacjami świata będą Ci zaciemniać
prawdę bo nie widzą w tym pieniądza.
Spiesz się – lodowce znikają!
Rudi Stankiewicz
fot.: autor

Azory, São Miguel
Nuras.info 7/2018

– punkt widokowy

Azory? To portugalski archipelag na
środku Oceanu Atlantyckiego. Wyspy
to czubki wulkanów, nadal działających. Są tu i kaldery (jeziora wulkaniczne), i gorące źródła, a także
szczeliny, z których cały czas wydobywają się siarkowe wyziewy. Rejon
jest aktywny sejsmicznie, ale większość wstrząsów jest nieodczuwalna.

Następnego dnia postanowiliśmy obejrzeć środek wyspy. Zaczęliśmy od fabryki
ceramiki – Cerâmica Vieira. Interesujący
jest fakt, że do wszystkich manufaktur wstęp
jest bezpłatny, w zasadzie wszędzie można
się pętać samopas, podglądając pracę ludzi,
i nikomu to nie przeszkadza. Dla nas jest to

nie do pomyślenia, dlatego też po fabryce
ceramiki chodziliśmy właściwie na palusz-

Fabryka Cerâmica Vieira
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cz. 2

kach. Jakiegoś dużego ruchu w interesie nie
zauważyliśmy, raptem dwie panie robiące

Nuras.info 7/2018
z gliny na kole jakieś dzbanki, ale było sporo rzeczy gotowych. Od tradycyjnych portugalskich płytek z niebieskimi wzorkami,
przez dzbanuszki, naczynia kuchenne, po
donice i figurki. Oczywiście zajrzeliśmy do
sklepu, gdzie nasz bagaż podręczny powiększył się o kieliszki na jajka Każdy z
własnym certyfikatem autentyczności! Potem przyszedł czas na przyrodę i widoki.
Na mapie przy Lagoa do Fogo meldują się
dwa miradorki, w rzeczywistości było ich
tam z osiem, położonych co 200 metrów.
Zatrzymywaliśmy się na każdym. I na każdym mieliśmy inną pogodę!
Na samej górze było potwornie zimno i
wiał koszmarny wiatr, staliśmy na przełęczy, szczyt pobliskiego wzgórza tonął w
chmurach, niebo było szare, świat był szary, widoczność była żadna, a temperatura
bliska zeru. Odmówiłam oglądania chmur i
zamknęłam się w samochodzie, czekając,
aż Wilczy pogapi się w szarość. Wrócił w
końcu, przewiózł mnie te 200 metrów dalej, za zakręt i zatrzymał auto. Łaskawie wyszłam, widoczność się poprawiła znacząco,
temperatura wzrosła do 15 stopni, a gdzieniegdzie prześwitywało słońce. I tak jeszcze
kilka razy…

W środku jest kilka pomieszczeń z półproduktami

A te już po szkliwieniu. Wszystko ręcznie robione
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Widok z jednego z punktów widokowych
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A najpiękniej było w miejscu, z którego
widać było blisko jezioro, a dalej ocean. No
naprawdę, widok robił wrażenie. Opuściliśmy w końcu tę wilgotną nieco przyrodę i
zjechaliśmy ze wzgórz w dół, do Ribeira

Grande. Ładnie brzmi, ale nie o miasteczko nam chodziło, tylko o… Fábrica de Licores – A Mulher de Capote, czyli fabrykę
likierów, z których słyną Azory. W logo mają postać kobiety w płaszczu i kapturze,

Z przodu jezioro, dalej ocean. Na różnych poziomach

25

przypomina ono nieco logo Sandemana,
acz różnicę widać na pierwszy rzut oka. Tutaj nie pozwolono nam się szwendać samopas, zaopiekował się nami jeden z pracowników, który oprowadził nas po jednej
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salce z beczkami i… sklepie, wycieczka zakończyła się oczywiście degustacją likieru
(ze słodkiego ryżu!) i zakupami. To jest piekło dla podróżujących z bagażem podręcz-

Fabrica de licores Mulher de Capote

Flaszki w kształcie Mulher de Capote, czyli
kobiety w kapocie (płaszczu, no dobra)

Jednak jest trochę drobiazgów do bagażu podręcznego
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nym! Tam są takie piękne rzeczy, których
nie można zabrać do domu... Na pocieszenie pojechaliśmy na obiad do restauracji
nad morzem, z widokiem na fale, które miały się gdzie rozpędzić, więc były dłuuuuuugie i konkretne. Restauracja Alabote
właśnie się otworzyła, zamówiliśmy grillo-

waną kaszankę z ananasem w ramach przystawki – rewelacja, genialne połączenie
smaków, a przy okazji wyglądało to trochę
jak kawałek lawy na talerzu W ramach dania głównego wystąpiła cataplana, danie z
Portugalii lądowej: kociołek z rybami, owocami morza, ziemniakami i warzywami.

Morcela com ananas

Bardzo dobre, chociaż nieco za słone i niebezpieczne, bo ryby były z ośćmi. Trzeba
było jeść powoli. Przez kolejny miradorek
z falami pojechaliśmy do pierwszej plantacji herbaty. Chá Porto Formoso to cisza,
spokój, zieloność i ocean w tle. Można pospacerować między krzewami, można też
napić się herbaty na miejscu, w kameralnej
salce – panie parzą ją specjalnie dla nas i
podają w pięknych, porcelanowych filiżankach. Na miejscu działa też minisklepik, w
którym można kupić produkcję plantacji.
Do wyboru mamy orange pekoe (herbata z
najwyższego listka), pekoe (drugi z kolei li-

Alabote. Cataplana dla dwojga.
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stek), broken leaf (trzeci i pozostałe listki) i
home blend (pierwszy zbiór w roku, zawiera wszystkie listki). I naprawdę, wszystkie są
wyśmienite. Ale zaraz obok działa Chá Gorreana. Zdecydowanie większe i bardziej turystyczne miejsce. Można obejrzeć maszyny produkcji angielskiej, można zobaczyć
suszarnię i podejrzeć pracę rąk ludzkich. A
na koniec – napić się oczywiście herbatki
Tylko tutaj to już jest samoobsługa. Do wyboru mamy herbatę czarną i zieloną, zielona jest zaskakująco dobra. I sklep, w którym
poza herbatą kupimy słodycze, pamiątki z

Ekologiczna azorska herbatka

Azorów, a nawet kosmetyki. Atmosfera turystycznego przemiału, dużo przyjemniej
było w Chá Porto Formoso, ale herbatę mają dobrą i tu, i tu. Warto wziąć do domu.
Wracamy przez kaplicę de Nossa Senhora
da Paz. Stoi na wzgórzu nad Vila Franca do
Campo i jadąc autostradą mijamy ją po prawej stronie, ale nigdzie nie ma zjazdu. W
końcu zjeżdżamy do miasteczka i klucząc

Pola herbaciane w Porto Formoso
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Napar z tych najwyższych listków pijemy
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wąskimi uliczkami staramy się trafić na jakiś
przejazd pod autostradą. Udaje się, dalej
prowadzi nas wąziutka droga pod górę, bar-

dzo pod górę, na szczęście nic nie jedzie z
przeciwka. Na górze, pod kościołem, jest
malutki parking, dalej trzeba gramolić się

Widok ze szczytu
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po schodach na piechotę. Miejsce jest niesamowite, doskonale utrzymane, schody
zwieńczone kaplicą robią wrażenie, a wi-
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dok ze szczytu rozciąga się fantastyczny. Z
morza naprzeciwko nas wystaje kolejny kawałek wulkanu. Pogoda jak zwykle: raz coś
kropi, raz świeci słońce. Wracamy. Ostatnim punktem dzisiejszej wycieczki jest

plantacja ananasów. Wszak Azory ananasami stoją Tu też, jak wszędzie dotąd, możemy plątać się po całym terenie i zaglądać
wszędzie i nikomu to nie wadzi. Zwiedzamy szklarnie, gdzieniegdzie są już duże

Nossa Senhora da Paz
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owoce na krzaczkach, niektóre nawet żółte,
ale w większości widzimy puste krzaczki.
Na koniec pchamy się oczywiście do sklepu, w którym jest mnóstwo… ubrań, szali,
szmatek, produktów ze skóry i… degustacja
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likieru ananasowego. Doskonały, ale potwornie drogi, więc na degustacji się koń-

czy Wieczór spędzamy w tawernie, przy
piwku i tapasach. Jakoś nie dostaliśmy kar-

Ananasy dojrzewają

Punkt wypoczynkowy
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ty po angielsku, tylko po portugalsku, więc
zamówiliśmy nieco na pałę, mniej więcej
orientując się, co powinniśmy dostać i owszem, mniej więcej to dostaliśmy. Cztery
pasty do grzanek i sera: z chorizo, z jamon,
z dorsza i jedna nieznana Do tego fondue
serowo-mięsne (z grzankami, rzecz jasna) i
oliwki. I oliwki były paskudne, a reszta całkiem OK, tylko zapchaliśmy się tym i zakleiliśmy. Państwo przy innych stolikach
dostawali małe, przenośne grille i samodzielnie grillowali sobie ryby i mięso. Wyglądało to zachęcająco, postanowiliśmy, że
musimy tego spróbować. A tymczasem, żeby nie wracać jeszcze do hotelu, poszliśmy
do naszego pierwszego baru na piwo i usiłowaliśmy ustalić plan zwiedzania na jutro,
ale nie mogliśmy się dogadać i chyba stanowiliśmy atrakcję dla miejscowych, kłócąc
się po polsku.
Zaraz potem pojechaliśmy do kości niezgody, czyli do wodospadu w Parque Natural Da Ribeira Dos Caldeirőes. To o
godzinę obejrzenia tego wodospadu się kłóciliśmy dnia poprzedniego i okazało się, że
jednak lepiej byłoby go oglądać po południu, bo byłby wówczas oświetlony słońcem.
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Tymczasem obeszliśmy sobie wodospad
boczkiem, wdrapaliśmy się na wzgórze, z
którego spływał i odkryliśmy nad nim… rurę. Czyżby wodospad był dostarczany rurą?
Nie udało nam się tego odkryć na pewno,
ale tak to trochę wyglą- dało… Naprzeciwko wodospadu była reszta parku, zawędrowaliśmy do starego młyna, w którym rezydowała pani, której chyba się mocno nudziło, bo wciągnęła nas do środka i usiłowała
coś tłumaczyć po portugalsku, jednocześnie
wciskając nam w ręce po drożdżowej słodkiej bułce. Bułka była OK, a potem się okazało, że kosztowała półtora euro. Poza tym
w parku było kilka stawów, fontanny, rybki,
generalnie ładnie (i sklep z pamiątkami). Ale
ruszyliśmy dalej, do Nordeste, na ciastko,
kawę i bułę. Atrakcją Nordeste jest Ponte
dos Arcos, siedmiołukowy most, zbudowany w 1883 roku. Jak wszystko, jest bielony
i ma czarne obramówki, wygląda obłędnie
Zaraz za Nordeste jest kolejna latarnia morska – Farol do Arnel. Wilczy jednakże odmówił wjechania w drogę do niej
prowadzącą. Coś tam mamrotał o ludziach
i drogach opuszczonych przez wszystkich
bogów. Być może chodziło o to, że droga
prowadziła niemal pionowo w dół, składa-

Park naprzeciwko wodospadu

Okolice wodospadu
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ła się z samych serpentyn, była wąziutka i
miała dziwną nawierzchnię? W każdym razie latarnię obejrzeliśmy z punktu widokowego i w sumie to wystarczyło. Wilczy

usiłował wypatrzyć jeszcze jakieś wieloryby, ale one chyba znały kalendarz, bo żaden się nie pokazał. A latarnia była ładna
też z daleka. Kolejnym punktem programu

Ponte dos Arcos
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miał być park Reserva Florestal de Recreio
da Cancela do Cinzeiro. Pisali w przewodniku, że łatwo nie będzie, ale postanowiliśmy spróbować.
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Zjechaliśmy więc z hajłeja w drogę podrzędną, która pewnie kiedyś miała jakiś asfalt, ale to dawno było. Teraz składała się
głównie z krowiego łajna. Nic to, jedziemy
dalej, dojechaliśmy do jakichś robotników,

którzy nas kompletnie nie zauważyli, a nam
było głupio trąbić, więc tak staliśmy, aż się
zorientowali. Po jakichś kolejnych 300 metrach my też się zorientowaliśmy, że jedziemy złą drogą. Wróciliśmy. Wjechaliśmy w
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dobrą drogę, która była jeszcze bardziej
krowia niż poprzednia. W końcu dojechaliśmy do tych krów, które już ani myślały w
ogóle ustąpić nam pierwszeństwa. Wilczy
stwierdził, że ma dość krowich placków,
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zawrócił i pojechaliśmy dalej hajłejem, rezygnując z parku i widoczków. Za to zatrzymaliśmy się na kolejnym miradorku i
tam się okazało, że coś strasznie śmierdzi.

Po krótkim śledztwie wyszło na jaw, że to
nasz samochód… Teraz już było jasne, że
bez myjni się nie obejdzie. Tymczasem spotkaliśmy kota, który czołgał się po wierzchu

Miradouro da Ponta do Sossego
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żywopłotu. Łapki mu wpadały w dziury
między gałązkami, brzuchem szorował po
żywopłocie, ale parł naprzód. Dziwny jakiś.
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Na wjeździe do miasta Furnas na szczęście była myjnia. Trochę to trwało, zanim
wyczyściliśmy nadkola i podwozie z tego
nawozu, ale ostatecznie mogliśmy wjechać

do miasta bez wstydu. Z drugiej strony miasto samo potężnie śmierdziało siarką, bo co
kawałek mają tu dziurę w ziemi z bulgoczącym, gorącym błotem. Tak, to czynny wul-

Miradouro da Ponta do Sossego
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kan, w którego środku stoi sobie miaste- czko…
Zaraz na wjeździe jest cała masa dymiących fumaroli, więc zatrzymaliśmy się je
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pooglądać. Nie dało się ukryć, że jesteśmy
w wulkanie, śmierdziało nieziemsko, nasz
samochód przy tym to w ogóle nic. Wilczy
przyssał się do przerdzewiałej kratki odpływowej i przyglądał się, jak ją rdza żre na

bieżąco (z kratki też dymiło swoją drogą).
Ja podziwiałam caldery z gotującą się wodą. Jak już nam powietrze zbrzydło, przejechaliśmy się po uliczkach miasteczka,
zajrzeliśmy do ogrodu botanicznego i poje-

Caldeiras das Furnas

39

chaliśmy nad jezioro. Lagoa das Furnas jest
otoczone wzgórzami, więc okoliczności
przyrody były piękne. Za wjazd na okoliczny teren piknikowy trzeba zapłacić euraska,
dalej jest naprawdę duży parking, jeden fo-
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od truck, jeden sklepik z pamiątkami i stado
gęsi, kaczek i kotów, które żyją z ptactwem
w symbiozie. Oraz kolejne kaldery, po których można spacerować wyznaczonymi

ścieżkami. To tutaj niektóre restauracje gotują potrawy dla swoich klientów, mają
swoje dziury w ziemi, pakują tam wiadro z
ziemniakami, mięsem i warzywami i potem

Kaldery przy jeziorze Furnas
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podają to jako danie regionalne o nazwie
cozido. Można kręcić biznes nawet na wulkanie. Po spacerze w siarkowych wyziewach oczywiście pojechaliśmy spróbować
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specjału. W restauracji O Miroma dostaliśmy wielką michę pełną wszystkiego: ziemniaków, marchewki, kapusty, kiełbasy,

kaszanki, kawałków mięsa wołowego, wieprzowego i drobiu. Nawet było smaczne,
chociaż ciut za chłodne. Widocznie przy-

Drzewko w Furnas
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domowy wulkan właśnie wygasał. W sobotę nie musieliśmy się tak zrywać o poranku,
bo już nic nie zwiedzaliśmy za miastem.
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Postanowiliśmy natomiast wycisnąć z Ponta Delgada ile się da. Zaczęliśmy od ogrodu
botanicznego José do Canto, gdzie prawie
wleźliśmy bez biletów, bo nikogo nie było

w budce, ale pani jednak przyszła, drapnęła nas dziesięć metrów od wejścia i skasowała po cztery euro od głowy. My wino
tańsze kupujemy! A w środku było bardzo

Las bambusowy
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pięknie i zielono, nawet gdy nie mieliśmy
pojęcia, co to za drzewka właśnie oglądamy. Był las bambusowy i drzewo o gigantycznych korzeniach, były dwa stawy,
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ogród różany z poobcinanymi kwiatami
(zostawili cztery sztuki, pewnie żeby wiedzieć, jaki kolor gdzie rośnie), były palmy,

bananowce i hotel na końcu ogrodu. Uroczo. Spędziliśmy tam mnóstwo czasu, macając zieloność i nawet krople deszczu nam

To są korzenie drzewa…;)
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nie przeszkodziły. Następnym punktem
programu miała być grota w skałach wulkanicznych, ale jak doszliśmy na miejsce
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(przez cukiernię, bo droga daleka i pod górkę), to okazało się, że następne wejście będzie za półtorej godziny. Zrezygnowani

wróciliśmy na główną drogę i zajrzeliśmy
do restauracji Xitaka. Przypadkiem stanęła
nam na drodze. Tak długo zastanawialiśmy

Światłem malowane
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się przy karcie dań przed wejściem, aż w
końcu wyszedł po nas ktoś z obsługi i zaczął opowiadać o tym, co mają dobrego.
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Xitaka. Danie główne – ośmiornica, podana z ziemniakami i kapustą, rewelacja! Mięciutka i przepyszna.

45

No i jednak przy tej ośmiornicy nie wytrzymałam, weszliśmy i okazało się, że to był
bardzo dobry wybór! Zupę rybną dostaliśmy podzieloną na dwie porcje, ośmiornica
była przepyszna, delikatna i mięciutka, podana z ziemniaczkami i czymś podejrzanym zielonym, pewnie to ta ich kapusta.
Wszystko bardzo dobre, a jeszcze wino do
tego i w ogóle jak w niebie. A na koniec dostaliśmy informację, że gdybyśmy chcieli
wypić u nich butelkę wina, to oni nas potem bez problemu odwiozą do hotelu! Bo
fakt, knajpa jest na końcu świata… Wreszcie mogliśmy wrócić do Gruta do Carvăo.
Wejście kosztuje pięć euro, na głowę trzeba założyć kask. Kaski śmierdzą jak diabli,
są przepocone i nawet jednorazowe czepki
nie pomagają. Ale bez nich nie wpuszczają do jaskini. W środku są dwa kierunki:
mała grotka po jednej stronie, większa po
drugiej, wszędzie trzeba uważać, bo chodników raczej nie ma. Grota jest w skale wulkanicznej, więc bardzo żyznej, co było
widać od razu, bo tam, gdzie było zamontowane sztuczne światło, rosły już jakieś roślinki. Korytarz pod ziemią prowadził
podobno kiedyś aż do morza, ale różne
fragmenty się zawaliły i teraz można oglą-
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dać tylko taki malutki fragment pod autostradą na lotnisko. A na wyspie takich grot
jest dwadzieścia siedem. Jak wyszliśmy na
powierzchnię, okazało się, że w międzyczasie przeszedł sobie deszczyk. A że nam
było mało zielonego, poszliśmy do kolejne-

go ogrodu – Jardim António Borges. Ten już
jest dostępny publicznie za darmo, w środku ma jakieś grotki, strumyczki, świątynie
dumania, wysepki na stawach i w ogóle jest
interesujący architektonicznie, aczkolwiek
ciut zaniedbany. Stawy brudne, w grotach

Grota wulkaniczna
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śmieci. Ale las bambusowy i toaleta były.
Ponieważ znowu coś padało, weszliśmy
do herbaciarni na herbatkę z Azorów. I nie
rozumiem, czemu ludzie w herbaciarni zamawiają kawę, naprawdę nie rozumiem. A
potem spacerem powędrowaliśmy na
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wschód, przez miradorek z kościółkiem i
zachodem słońca do Restaurante O Galego
na podobno najlepszego steka na wyspie. I
spotkał nas zonk, bo okazało się, że powin-

niśmy mieć rezerwację. To wtedy się zorientowałam, że jest sobota wieczór. Ale
głupi (i głodny) to jednak ma szczęście,
obiecaliśmy, że uwiniemy się ze stekami w

Ermida da Măe de Deus. Tu widzieliśmy piękny zachód słońca
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godzinkę i jednak nas posadzili przy stoliku. Steki były faktycznie genialne! Średnio
wysmażone, z frytkami, jajkiem i czosnkiem. Jeden mięciutki, drugi trochę mniej,
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ale smakowały wyśmienicie. Najadłam się
pod koreczek, a ten bandyta Wilczy zażyczył sobie deseru! No to przecież ja też musiałam wziąć deser. W rezultacie wzięliśmy
jeszcze ciasto z fasoli (bardzo dobre) i ciasto z marakui (rewelacyjne). I wino, czy
wspomniałam o winie? Wyturlaliśmy się
stamtąd i poturlaliśmy się w stronę domu,
całkiem okrąglutcy i generalnie z prze-

świadczeniem, że możemy umierać, bo zjedliśmy już najlepsze steki na świecie. Wieczór zakończyliśmy w knajpce niedaleko
hotelu, gdzie weszliśmy już tylko na wino i
Wilczy dostał większy kieliszek niż ja. Protestuję! W niedzielę po śniadaniu Wilczy
narzekał, że nie będziemy mieli co robić,
bo już wszystko zrobiliśmy i wszystko zobaczyliśmy i w ogóle zmarnujemy dzień.

O Galego. Wspaniały stek ze szczęśliwej krowy. Naprawdę!
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Usiłowałam zwrócić jego uwagę na
dźwięk, który od jakiegoś czasu było słychać z zewnątrz, a który brzmiał jak syrena
okrętowa, ale tak był zajęty wizją zmarnowanego dnia, że uznał, że to wiertarka albo
w rurach wyje. W końcu wyjrzał przez
okno i mówi: „Radary widać!”. Okazało się,
że mamy wycieczkowiec w porcie. No i już
było co robić, poszliśmy oglądać wycieczkowiec! Ventura może zabrać na pokład
3200 pasażerów w jedenastu typach kabin,
ma na pokładzie dwanaście restauracji i całą masę atrakcji typu SPA, boiska sportowe
czy miejsca zabaw dla dzieci, a wszystko to
na piętnastu pokładach. To ogromny blok
mieszkalny, tym razem wracający chyba
gdzieś z Karaibów i wiozący głównie angielskich emerytów. Turyści, z których
znaczna część była na wózkach lub z chodzikami i laskami, wędrowali nabrzeżem,
zaglądając do najbliższych sklepów, a my
wędrowaliśmy po porcie, oglądając malunki na kamieniach i sam prom. Bardzo bym
chciała w takim wieku móc sobie pozwolić
na rejs na Karaiby (chociaż wcale nie chcę
płynąć tam takim promem).
Na znak protestu weszliśmy do knajpy,
która objawiła nam się znienacka, bo szli-
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śmy zupełnie gdzie indziej, ale na Tripadvisorze pisali, że tu dobrze karmią, więc musieliśmy spróbować. Okazało się, że
faktycznie dobrze! Wzięliśmy wielkie krewetki grillowane i lapasy, malutkie ślimaczki w muszlach. O rany, ale to było dobre! A
w dodatku na ścianie nad naszym stolikiem
wisiał obraz, który idealnie by mi do salonu
pasował… Nie opracowaliśmy jednak metody niepostrzeżonego wyjścia z knajpy z
wielkim obrazem pod pachą, więc obraz
tam nadal wisi, a my przez herbaciarnię (to
bardzo miłe miejsce jest, naprawdę, i ciastka mają fajne) poszliśmy pomachać emerytom, którzy już odpływali swoją Venturą i
machali flagami na patyczkach z górnego
pokładu w rytm muzyki. Zastanawialiśmy
się nad logistyką takiego rejsu, oni musieli
przecież jakoś sprawdzić, że mają wszystkich pasażerów na pokładzie. To taka krowa jest, że ciężko by jej było wrócić po
zapomnianego dziadka… Ale my nie bywamy na wyjazdach zorganizowanych, więc
pewnie wiele jeszcze nie wiemy.
To nasz ostatni wieczór na Azorach, więc
musieliśmy sprawdzić jeszcze tego grilla na
stoliku. Poszliśmy więc do Açores Grill, bo
blisko było. W menu mieli porcje dla

dwóch osób, wybraliśmy wersję bardziej
wypasioną, do tego frytki i wino. Pan przyniósł na nasz stolik kilka butelek wina i kazał sobie wybrać, jednocześnie informując,
które to jest wino lokalne. Oczywiście wybraliśmy lokalne, kosztowało jak za zboże –
siedem euro za butelkę, ale było wyśmienite! Jednak wino z Pico może być dobre. Po-

O Corisco. Lapas, ślimaczki morskie, genialne
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tem na nasz stół przybył grill, postawiono
go pod wyciągiem i dostaliśmy mięsko oraz
sos. Mięsko natychmiast wrzuciliśmy na
grilla, niech się robi. Okazało się, że własnoręczne grillowanie w knajpie to fajna zabawa A przy okazji nie można mieć
pretensji do obsługi, że coś jest niedokładnie wysmażone. Okazało się też, że taka
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jedna porcja to dla nas za mało, więc wzięliśmy jeszcze tę drugą, mniejszą, tym razem
z sałatą. Najedliśmy się znowu do rozpęku
i byliśmy szczęśliwi. Brakowało tylko jakiegoś ananaska albo banana na tym grillu, bo
chociaż sos był wyśmienity, to czymś by się
jeszcze przełamało smak tego mięcha.
W hotelu chcieliśmy zamówić taksówkę
na rano i śniadanie. Okazało się, że pani w

recepcji rozmawia przez telefon, ale na
nasz widok powiedziała, że ona rozmawia
prywatnie i dokończy potem, w ogóle nie
ma żadnego problemu! I żebyśmy nie zapomnieli o serze, który trzymamy u nich w lodówce... To naprawdę najmilszy naród na
świecie!
Okazało się, że śniadanie przygotuje
nam pan w barze i to od razu, żebyśmy mo-

Açores Grill. Grillujemy

gli sobie je rano zjeść w pokoju przed wyjazdem. Dostaliśmy sok pomarańczowy, kanapki i jogurt Dopchnęliśmy to likierem
ananasowym i poszliśmy spać.
Taksówkę mieliśmy zamówioną na 4 rano, bo o 6:15 mieliśmy samolot do Lizbony.
No i tak mniej więcej 4:15 byliśmy na lotnisku. I odbiliśmy się od zamkniętych drzwi…
NIKT nam nie powiedział, że lotnisko jest o
tej porze zamknięte! W przedsionkach koczowali ludzie, którzy tak jak my przybyli
dwie godziny przed odlotem. Na szczęście
kilka minut później ktoś otworzył drzwi i
można było wejść do środka, co niewiele
zmieniło, bo cała reszta lotniska zaczęła
działać koło 5 rano. Zapamiętać: w Ponta
Delgada wystarczy być godzinę przed odlotem na lotnisku!
W Lizbonie strasznie długo czekaliśmy
na bagaże, wyjechały na samym końcu i to
w kuwetkach, ale wyjechały i mogliśmy pognać do miasta, do oceanarium. Fakt, że w
międzyczasie zrobiłam się głodna i zaciągnęłam Wilczego do centrum handlowego
na kanapki. Ale warto było! A oceanarium
nie uciekło i wkrótce będziecie mogli o nim
poczytać.
Beata psyche Ciszewska

50

Nuras.info 7/2018

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja
elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się
na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do
nas. Twój artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za
to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8.
Redakcja Magazynu
Nuras.info - kontak:
wydawnictwo@nuras.info
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Na ratunek morświnom!
Morświny – obok delfinów, orek i
kaszalotów – należą do podrzędu
waleni uzębionych. Ze względu na to,
że preferują zwykle samotny tryb życia bądź funkcjonują w niewielkich,
liczących dwa do trzech osobników
stadach, niezwykle trudno je spotkać.

ssaków, poza Bałtykiem i atlantyckimi wybrzeżami Ameryki Północnej, zamieszkują
również Morze Czarne i Północne. Na terenie Morza Bałtyckiego regularnie pojawiają
się u wybrzeży Polski, południowej Szwecji, Niemiec i Danii. W polskiej części morza najczęściej ich obecność odnotowuje
się w rejonie Zatoki Pomorskiej, Puckiej i

Zdarza się jednak, że podczas wędrówek
lub żerowania przegrupowują się w znacznie większe kongregacje liczące do nawet
50 osobników. Ciekawostką jest, że ten jedyny gatunek walenia, stale zasiedlający
Morze Bałtyckie, zalicza się jako odseparowaną populację zamieszkujących północny Atlantyk waleni z podgatunku Phocoena
phocoena.
Ograniczone rozmieszczenie morświnów w przybrzeżnej strefie wód umiarkowanych i chłodnych półkuli północnej
sprawia, że przypadki ich pojawiania się w
zasięgu ludzkiego wzroku są sporadyczne.
Mniejsze, porozdzielane populacje tych
52

Gdańskiej. Są to przypadki niezwykle rzadkie, aczkolwiek ich obecność można potwierdzić wypatrując wynurzającej się na
krótko górnej części głowy z otworem nosowym oraz trójkątnej, niedużej, czarnej płetwy grzbietowej. Z reguły nie trwa to dłużej
niż dwie sekundy. Morświny poruszają się
powoli, w granicach 9-12 węzłów. Potrafią
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nurkować do 90 metrów, przy czym czas
zanurzenia dochodzi do 12 minut. Niewielka ilość bałtyckich morświnów sprawia, że
głównym wskaźnikiem ich obecności w
Bałtyku są nieliczne raporty z okresu wiosny i zimy o znalezieniu martwych osobników na brzegu lub w sieciach rybackich.
Należy podkreślić, że do znacznego
zmniejszenia liczebności morświnów bałtyckich przyczyniły się głównie nadmierne
polowania na te zwierzęta. Morświny poławiano szczególnie dla ich tłuszczu i mięsa.
W okresie XVIII i XIX wieku zabijano średnio 981 do nawet 1278 osobników rocznie.
Jeszcze pierwsza połowa XX wieku słynęła
z licznej populacji morświnów, jednak w
Polsce uznawano je za konkurenta do zasobów ryb i niszczyciela sieci rybackich,
więc rybacy za każdego upolowanego morświna otrzymywali 2 zł, a później 5zł premii. Doprowadziło to do tego, że rocznie
łowiono około 600 osobników. W latach
1950-1996 liczba odłowionych morświnów
liczyła już tylko średnio trzy do czterech
osobników rocznie. Tak drastyczny spadek
ilości morświnów w polskich wodach okazał się gwoździem do trumny dla przyszłości tego gatunku.

Współcześnie uważa się, że główną
przyczyną wysokiej śmiertelności zdziesiątkowanych morświnów są stosowane w bałtyckim rybołówstwie dorszowe i łososiowe
stawne sieci skrzelowe. Wytrzymałe, a zarazem bardzo cienkie, nylonowe przędze sieci są niemożliwe do hydrolokacyjnego
rozpoznania dla morświnów. Z tego względu, w pogodni za rybami, wpadają w nie i
często giną. Najbardziej śmiertelne dla mor-
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świnów okazały się pławnice, znajdujące
się przy samej powierzchni wody. Ich
oczka są na tyle duże, że pysk morświna
bez problemu się przez nie przeciska i bezpowrotnie blokuje zwierzę. Podczas prób
wydostania się jego ciało oplatane jest kolejnymi warstwami, w wyniku czego zwiększa się deficyt tlenowy, który w efekcie
prowadzi do śmierci ssaków. Żegluga, agresywna turystyka motorowodna i detonacje
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na morskich poligonach również nie pozostają bez wpływu na życie morświnów.
Tworzone przez nie zakłócenia akustyczne
płoszą zwierzęta z ich dotychczasowych
siedlisk, co prowadzi do trudności w zdobyciu pokarmu przez morświny. Zagrożenia jakie morświny spotkały na swojej
drodze doprowadziły do tego, że całkowita
populacja bałtycka liczyła zaledwie 450
osobników.

W Polsce, na mocy Konwencji Bońskiej,
Porozumienia o Ochronie Małych Waleni
Bałtyku i Morza Północnego (ASCOBANS),
morświny chroni się prawem już od 1984
roku. Zgodnie z zaleceniami niezbędne jest
podejmowanie form aktywnej ochrony
morświnów, chociażby przez ochronę ich
siedlisk, zapobieganie wpuszczaniu do morza substancji stanowiących zagrożenie dla
tego gatunku, identyfikację niebezpieczeń-

stwa ze strony rybołówstwa, turystyki i
transportu morskiego oraz dostarczanie odpowiedniej wiedzy pozwalającej społeczeństwu zrozumieć konieczność poparcia
idei ochrony tych ssaków. Nie bez znaczenia jest także bieżący monitoring stanu środowiska i zdrowia morświnów prowadzony
przez ośrodki naukowe, które umiejętnie
podejmują niezbędne zabiegi lecznicze i
rehabilitacyjne wobec osobników potrzebujących ludzkiej pomocy. Aktywne działania
prowadzące do ochrony morświnów bałtyckich są trudne nie tylko z uwagi na ich
niewielką liczebność, ale również ze względu na niezwykle płochliwy charakter tych
zwierząt, unikanie ludzi. Podstawowym
sposobem ochrony życia morświnów jest
więc przede wszystkim egzekwowanie istniejącego prawa ochrony gatunkowej i
przyrodniczej. Zmniejszenie zanieczyszczeń i hałasu w strefie przybrzeżnej Morza
Bałtyckiego, wprowadzenie okresów
ochronnych w rejonach siedlisk i rozrodu
morświnów oraz wymiana sprzętu rybackiego na mniej zagrażający morświnom.
Kinga Zatoń
fot.: pixabay.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

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

tUFDIOJD[OF
tJOTUSVLUPSTLJF

tQJFSXT[BQPNPD

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

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

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl
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Ozeaneum w Stralsund – podwodny
świat pełen niezwykłych wrażeń
Niemieckie Muzeum Oceanograficzne w Stralsundzie rozpoczęło swoją
działalność w 1951 roku. Wówczas
znajdowała się tam niewielka kolekcja lokalnego muzeum przyrodniczego. Jego popularność rosła, a wraz z
upadkiem komunizmu muzeum stało
się fundacją działającą pod obecną
nazwą.
Muzeum ma cztery oddziały:
Meeresmuzeum – jest to główna siedziba muzeum, znajdująca się w dawnym
klasztorze św. Katarzyny. Zobaczyć tam
można między innymi olbrzymi szkielet finwala oraz akwaria tropikalne;
Natureum – prezentuje ekspozycje dotyczące wybrzeża Bałtyku oraz zwierząt żyjących w regionie Darßer Ort. Część muzeum
to dawny dom latarnika i latarnia morska;
56
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Nautineum – oddział położony na wyspie Dänholm (znajduje się między stałym
lądem a Rugią), posiada wielkoformatowe
eksponaty z dziedziny rybołówstwa i badań
morskich, można także zobaczyć od środka
podwodne laboratorium „Helgoland”;
Ozeaneum – znajduje się w porcie miejskim, ma zachęcać do poznawania podwodnego świata w sposób interaktywny,

promować wiedzę o morzu i o środowisku
naturalnym.
W Ozeaneum znajdziemy siedem ekspozycji tematycznych:
Morza Świat – czyli różnorodność życia
w morzu. Są tam stricte naukowe informacje o morzu, dotyczące między innymi rozwoju geologicznego oraz obiegu wody.
Oglądamy skamieniałości dawnych miesz-
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kańców mórz oraz fragmenty obecnego
podwodnego świata;
Bałtyk – czeka tu na nas między innymi
interaktywny stół wiedzy. Znajdziemy tu
również informacje o morświnach, fokach,
ptakach żyjących na wybrzeżach Bałtyku;
Akwarium Bałtyckie – główną atrakcją tej
ekspozycji są ogromne akwaria, w których
pływają poszczególne gatunki ryb, między
innymi dorsze, turboty, pstrągi, szczupaki,
węgorze, okonie;
Badania i eksploatacja mórz – czyli zdobywanie głębin przez człowieka. Tutaj poznajemy sposoby badania dna morskiego
oraz podziwiamy wystawę kontenerowców
i lodołamaczy;
Akwarium Morza Północnego i Północnego Atlantyku – w ogromnych akwariach
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Wizyta w Ozeaneum w Stralsundzie to
niezwykła podwodna podróż przez akwaria mórz zimnych: Bałtyku, Morze Północne, aż po otwarty Atlantyk i Morze
Arktyczne. To przygoda, którą polecam każdemu.
Natalia Kasowska
fot.: Michał Marcinkiewicz

mamy okazję zobaczyć płaszczki czy rekiny plamiste. Na końcu czeka na nas ogromna atrakcja – basen ryb ławicowych, który
ma siedemnaście metrów szerokości, dziewięć metrów głębokości i zajmuje dwie
kondygnacje budynku;
Morze dla dzieci – coś ekstra dla naszych
pociech, są tam tunele przygodowe, na samej górze znajduje się stacja badawcza. Zamieszkują
tam
również
pingwiny
Humbolta;
Olbrzymy mórz – odnajdziemy tu eksponaty waleni w oryginalnych proporcjach.
Dwudziestosześciometrowy płetwal błękitny, humbak, orka, kaszalot oraz kałamarnica olbrzymia. Wszystkie są zawieszone pod
sufitem.
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Podwodny koszmar w jeziorze Rusałka
Dlaczego czasami ryby giną w stawach? W dzisiejszym artykule postaram się przybliżyć problem przyduchy
na przykładzie jeziorka Rusałka, które znajduje się w Parku Kasprowicza
w Szczecinie. Aby zrozumieć całe
zagadnienie, warto zacząć od podstaw.

niki. W pierwszej kolejności giną ryby wymagające ogromnej zawartości tlenu: san-

Zarówno w okresie zimowym, jak również w czasie lata ryby oraz inne organizmy
zamieszkujące zbiorniki wodne narażone
są na niekorzystny wpływ środowiska. Długo utrzymująca się warstwa lodu, czy też
wysokie temperatury powietrza odcinają
dostęp powietrza, co może powodować
zjawisko przyduchy, czyli deficytu tlenu w
wodzie. Co za tym idzie, ryby mają obniżoną odporność. Ze względu na zaburzenie
procesów przemiany materii i zwolnienie
całego cyklu metabolizmu, są one narażone
na negatywne działanie różnych czynników. Końcowy efekt to masowe śnięcie ryb.
Najbardziej narażone są największe osob60

dacz, okoń, szczupak, następnie leszcz,
krąp, wzdręga, płoć, karp i amur. Zazwy-
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czaj przetrwają tylko karasie odporne na
deficyt tlenu. Największe straty w wyniku
przyduchy odnotowują właściciele stawów
hodowlanych zarybianych jesienią. Jednak
zjawisko dotyka również niewielkich, płytkich i zamulonych zbiorników, gdzie woda
zawiera niewiele rozpuszczonego tlenu. Takim zbiornikiem jest właśnie jeziorko Rusałka w Szczecinie. Niedawno powstała tam
przyducha, w wyniku której padło kilkanaście ryb i nadal są wyławiane kolejne osobniki. Na szczęście upały ustają, a co za tym
idzie proces przyduchy również powinien
ustąpić. Na środku jeziora jest fontanna –
dotąd była aktywna tylko przez dwie godzinny dziennie, teraz przy upałach pracuje całą dobę. Rusałka jest płytkim i bardzo
zamulonym zbiornikiem, więc słoneczna i
ciepła pogoda powoduje, że w szybkim
tempie rozwijają się tam glony, które pochłaniają ogromne ilości tlenu. Brak wiatru
jest kolejnym minusem, ponieważ poszczególne warstwy wody nie mieszają się i nie
dochodzi do dostarczenia tlenu. Szczególnymi oznakami przyduchy, na które warto
zwrócić uwagę, są początkowo: zaniepokojenie ryb objawiające się gwałtownymi ruchami, szybkim podpływaniem do
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powierzchni wody i dziurkowaniem. Następnie blednie im skóra i skrzela – pojawia
się tzw. mleczny śluz i wytrzeszcz oczu.
Potem następuje ogólne osłabienie, utrata
równowagi i na końcu śnięcie. Koncentracja tlenu spada wówczas do 3-4 mg/dm3.
Jak zatem zapobiegać zjawisku przyduchy?
Stosuje się napowietrzanie wody. Jest ono
efektywne, jeżeli rozpocznie się je w mo-

mencie, gdy zawartość tlenu nie jest jeszcze zbyt niska. Do napowietrzania wody
wykorzystuje się gumowe węże z powycinanymi otworami, podłączone do agregatu
lub pompy wytwarzającej powietrze. Rury
te umieszcza się np. na dnie stawu. W
szczególnych przypadkach jako źródło powietrza można również wykorzystać butlę
z tlenem (spawalniczą). Zawór butli należy

otworzyć minimalnie, tak aby tlen wydostawał się powoli. Kolejną metodą zapobiegania deficytom tlenu jest ustawienie snopków
ze słomy lub sitowia w toni wodnej. Zabieg
ten należy wykonać przed zamarznięciem
zbiornika. W ostateczności można w lodzie
wykuć przeręble, jednak metoda ta nie jest
zalecana ze względu na niską efektywność,
a także stresowanie ryb i innych zwierząt
żyjących w danym zbiorniku.
Natalia Kasowska
fot.: facebook.com
www.szczecinnonstop.pl
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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?

Prasa cyfrowa nie zna ograniczeń, więc tekst może zawierać dowolną ilość znaków, nie mniejszą jednak niż 1000 słów. Koniecznie
dołącz dobrej jakości fotograﬁe, które nie tylko podniosą walory tekstu, ale również przybliżą Cię do NAGRODY GŁÓWNEJ. Możesz
dołączyć także 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.
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Santi – Odnaleźć Orła
To już pewne, pod koniec września
po raz piąty wyruszy ekspedycja
„SANTI Odnaleźć Orła”, której celem
jest odnalezienie wraku okrętu podwodnego ORP „Orzeł”. Tegoroczne
poszukiwania skoncentrowane będą w
rejonie położonym 100 mil od Szkocji i 200 mil od wybrzeży Danii i
kontynuowane w ramach weryfikacji
hipotezy tzw. „friendly fire” według
której 3 czerwca 1940 roku okręt
padł ofiarą bratobójczego ataku lotnictwa brytyjskiego.

obszar poszukiwań, polecieliśmy do Danii,
gdzie wiele czasu spędziliśmy z rybakami,
szukając informacji, które mogłyby rzucić
nowe światło na nasze działania” komentuje Tomasz Stachura, szef projektu.
Załoga wypłynie na kutrze, który odpowiednio dostosowany i wyposażony przez
Instytut Morski w Gdańsku, zostanie prze-

Tym razem ekipa po raz pierwszy rozpocznie wyprawę wyruszając z wybrzeży
Danii. Nie bez znaczenia jest fakt, iż członkom ekipy udało się dotrzeć i nawiązać
kontakty z duńskimi rybakami, którzy są
najbardziej aktywna grupą na Morzy Północnym. Ich wiedza, może okazać się znacząca w poszukiwaniach na obranym
obszarze. „W tym roku poszerzyliśmy nasz
64

kształcony na czas trwania wyprawy w statek
badawczy. „Dysponujemy światowej klasy
sprzętem, mamy odpowiednie zaplecze
techniczne, jesteśmy bardzo zdeterminowani, musi nam się udać” komentuje dr Benedykt Hac, szef zespołu hydrograficznego.
"SANTI Odnaleźć Orła" to długoterminowy projekt. Jest prywatną inicjatywą grupy
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kilkunastu osób – profesjonalnych nurków,
ekspertów w dziedzinie hydrografii oraz historii, którzy w tym celu powołali z prywatnych środków fundację o nazwie
„Odnaleźć Orła”. Projekt będzie prowadzony nie tylko do momentu odnalezienia
miejsca spoczynku wraku „Orła”, ale do
chwili wyjaśnienia przyczyny zatonięcia
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okrętu. Przedsięwzięcie, którego sponsorem
tytularnym jest gdyńska firma „SANTI”, zakłada sukcesywne badanie dna Morza Północnego w rejonach, w których, wedle
przyjętych hipotez z największym prawdopodobieństwem może zalegać wrak ORP
„Orzeł”.

Istotą funkcjonowania projektu jest prowadzenie badań zarówno podczas ekspedycji morskich, jak również w pozostałych
miesiącach na lądzie, dlatego ekipa poświęca znaczną część czasu na poszukiwanie
różnych źródeł informacji, nie tylko tych
znajdujących się w archiwach. „Nadal
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uważam, że konsekwencja jest źródłem każdego sukcesu, stąd liczę, że nasza determinacja doprowadzi w końcu do odkrycia
„Orła”, dodaje Tomasz Stachura, szef projektu.
Katarzyna Piątek
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
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Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
Jest sierpień 2018 roku. Po latach
od zakończenia kariery znowu wszedłem do wody w akwalungu. Pewnemu chłopcu na warszawskich Bielanach w Stawie Brustmana utonęła
motorówka sterowana radiem. Mieszkam po sąsiedzku już 40 lat, więc
dobrze znam ten staw. Ma prawie
trzy metry głębokości, a ponieważ
kiedyś spuszczono z niego wodę,
mogłem dokładnie obejrzeć całe dno.
Przejrzystość latem jest tam taka, że
w zasadzie warto zamknąć oczy, łatwiej się wówczas skupić na macaniu dna rękami. Dla nurka wyszkolonego w polskich wodach to żadna
trudność i nic nowego.

wszechnie wiadomo – wyłącza te normy.
Moim zdaniem, płacz dziecka to jest stan
wyższej konieczności, a kto tego nie rozumie, ten chyba nie miał dzieci i trudno będzie nam się porozumieć.

Wszedłem do wody sam, bo dziecko płakało i trzeba było mu pilnie pomóc, a nie
znalazłem na szybko partnera. Oczywiście
każde nurkowanie powinno być zorganizowane i uwzględniać asekurację partnerską,
jednak stan wyższej konieczności – jak po68

Dlaczego o tym piszę? Otóż dlatego, że
tradycyjnie znalazło się kilka osób, które
uważają, że złamałem reguły asekuracji,
wchodząc na niecałe trzy metry do znanego akwenu po łódkę dla płaczącego dziec-
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ka. Moim zdaniem, płaczące dziecko wyjaśnia sprawę, natomiast – i to jest generalna
uwaga dotycząca wszelkich stosunków
międzyludzkich, w tym obecnej polskiej sytuacji politycznej – istnieje pewien szczególny gatunek złych ludzi, którym nie da się
w żaden sposób pewnych spraw wyjaśnić.
Nie da się i już, więc szkoda czasu na dyskutowanie z nimi. Trzeba robić swoje, budować rzeczywistość metodą faktów
dokonanych, zaś na dyskusje nie tracić czasu i energii. Moje życie byłoby prostsze i łatwiejsze, gdybym już dawno temu poznał
tę prostą prawdę.
Zaczyna się od tego, że mamy dobrą wolę – prawie każdy ją ma na początku – i robimy to, co uważamy, że trzeba robić.
Potem ktoś zadaje złośliwe pytanie, bo nas
nie lubi i chce nam sprawić przykrość. Odpowiadamy wyczerpująco, bo zależy nam,
żeby zrozumiał, jednak jemu to nie wystarcza. On nie chce zrozumieć, ma inny cel –
chce sprawić nam przykrość – i cel ten konsekwentnie realizuje. Znowu pyta, a my
znowu odpowiadamy, w trochę inny sposób, wierząc, że poprzedniej odpowiedzi
nie zrozumiał. Staramy się, aby naszą wypowiedź uczynić bardziej zrozumiałą, uwa-

żając, że to prawdopodobnie nasza wina.
Może wyraziliśmy się nie dość jasno, więc
jak teraz doprecyzujemy, to pytający wreszcie zrozumie. Nieporozumienie polega na
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tym, że zdroworozsądkowo zakładamy, że
skoro ktoś o coś pyta, to widocznie czegoś
nie wie lub nie rozumie, więc jak odpowiemy i się dowie, to się ucieszy, podziękuje i
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nastąpi era powszechnej szczęśliwości
ludzkości. Prawda jednak jest taka, że on
doskonale rozumie, tylko udaje, że nie –
czyli po prostu kłamie – zaś jego celem nie
jest uzyskanie zrozumienia, tylko sprawienie nam przykrości. Bo to zły człowiek jest.
Naiwnie odpowiadając osobnikowi, który
na każdą naszą odpowiedź ma swą kontrodpowiedź możemy dyskutować w nie-

skończoność tracąc nasz czas i energię. Źle
czynimy. Trzeba odpuścić, niech sobie taki
ktoś opowiada korzystając z wolności słowa, a słuchacz lub czytelnik niech sam rozpozna, kto robi złą robotę, a kto dobrą. Tak
należy postępować. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że nareszcie to wiem.
Wkrótce wybory samorządowe. Będę
kandydował do Rady Dzielnicy Bielany w

Warszawie z listy PiS. Na przykład ten Staw
Brustmana trzeba by oczyścić, żeby przywrócić mu przejrzystość. Warto też coś zrobić z psimi odchodami na trawnikach, żeby
dzieci się mogły bawić bez ryzyka. Trzeba
również zwiększyć liczbę miejsc parkingowych. I skończyć dyskusje ze złośliwą opozycją, bo szkoda czasu i energii. Tego
nauczyło mnie nurkowanie, a zwłaszcza
nurkowe grupy dyskusyjne. Bo nurkowanie
to szkoła życia, a nie tylko machanie płetwami pod wodą. I jeszcze sposób na to, jak
sprawić, żeby płaczące dziecko zaczęło się
znowu śmiać. Przynajmniej wreszcie jakiś
pożytek z tego nurkowania całego...
Tomasz Strugalski

Książki tego autora można kupić tu: http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=STRUGALSKI
Autor jest instruktorem nurkowania, a także adwokatem, doktorem nauk prawnych, prowadzi własną Kancelarię

Adwokacką

www.adwokat.strugalski.pl

Jest

zwolennikiem surowej, wysokiej odpowiedzialności organizatorów sportu czy rekreacji za bezpieczeństwo
uczestników. W czasach gdy prowadził bazy nurkowe,
w prowadzonych przez niego bazach w Polsce i za granicą, przez blisko 20 lat nigdy nie zdarzył się wypadek.
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Kolejny wieloryb w Morzu Bałtyckim
20 lipca w miejscowości Kąty Rybackie morze wyrzuciło na brzeg
martwego wieloryba o długości około pięciu metrów, ważącego trzy tony. Ze względu na to, że plaża jest
w sezonie bardzo uczęszczana, od
razu podjęto akcję usunięcia zwierzęcia.

Przed utylizacją wieloryb zostanie poddany oględzinom przez naukowców ze Stacji Morskiej w Helu. Wstępne ustalenia
oparte na zapoznaniu się ze zdjęciami odnalezionego ssaka potwierdzają, że jest to
wieloryb, jednak na ten moment naukowcy
nie są w stanie określić jego gatunku. W ciągu 40 lat jest to już trzeci przypadek, gdy na

72

polskim wybrzeżu znaleziono martwego
wieloryba. Dwie poprzednie sytuacje miały
miejsce w 2013 i 2015 roku. Pięć lat temu
natrafiono na wieloryba na plaży Unieścia
(woj. zachodniopomorskie), natomiast trzy
lata temu martwego ssaka morze wyrzuciło
w okolicach Stegny (woj. pomorskie) –
wówczas ów osobnik ważył około dziesię-
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ciu ton i mierzył kilkanaście metrów. Wieloryby w naszym morzu to nic nadzwyczajnego, ogromne ssaki odwiedzały nas nie
raz, jednak Bałtyk nie jest morzem dla tych
majestatycznych zwierząt.
Walenie nigdy nie zamieszkiwały tu na
stałe, ich wizyty zawsze były przypadkowe.
Morze Bałtyckie jest niemal całkowicie zamknięte, prowadzą do niego jedynie dwie

niewielkie cieśniny duńskie. Wieloryb, który nieopacznie przez nie przepłynie, często
ma później problem z odnalezieniem drogi
powrotnej. Ponieważ są to bardzo wrażliwe ssaki, stres wywołany niemożnością powrotu może przyczynić się nawet do
śmierci.
Walenie giną również w wyniku kolizji
ze statkami, kutrami czy motorówkami.
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Szybkość tych jednostek wciąż rośnie, zaś
zdolność reakcji zwierząt jest niezmienna.
Niestety wody Morza Bałtyckiego zaczynają nieodwracalnie przypominać wodę jeziorną, co skutkuje powolną zmianą
ekosystemu. Na północy wybrzeża pojawiają się gigantyczne trzcinowiska, w toni
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wody dominują śledzie i szproty. Taka baza
pokarmowa odpowiada tylko jednej grupie
wielkich ssaków – morświnom. Jeżeli do
Bałtyku nie będzie dopływała wystarczająca ilość wody z Morza Północnego, a my
nie ograniczymy napływu nawozów, już
wkrótce może się okazać, że na dnie zacznie się powiększać warstwa mulistego or-

ganicznego osadu, a dryfujące przy powierzchni glony odetną dostęp do światła
morskim roślinom, będącym dziś siedliskiem wielu organizmów. Te zmiany już są
widoczne.
Z morskiego dna całkowicie zniknął
morszczyn, widlik oraz trawa morska. Niedługo dno zmieni się w pustynię, a to bę-
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dzie oznaczało koniec życia dla wielu skorupiaków czy mięczaków, które są nie tylko
pokarmem dla ryb, ale również biofiltrem.
Wtedy waleni, małych czy dużych, w Bałtyku już nie zobaczymy.
Natalia Kasowska
fot.: facebook.com
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Test dwóch aparatów podwodnych
Odkąd przyzwoitej jakości aparaty
cyfrowe znaleźć można w większości
smartfonów, rynek kompaktów załamał się. Wielu producentów zupełnie
zniknęło z branży, a inni wycofali się z tego segmentu produktów. Na
szczęście, pomimo trudnych lat wciąż
co jakiś czas możemy liczyć na premiery nowych kompaktów.

z pewnością Olympus TG-5, którego testowaliśmy rok temu. Tym razem nieco bliżej
postanowiliśmy przyjrzeć się modelom Fujifilm FinePix XP130 oraz Nikon Coolpix
W300. W tym celu wybraliśmy się z aparatami na nurkowania do Chorwacji, oraz zeszliśmy z nimi pod powierzchnię kaszubskiego jeziora Kłodno. W planach mieliśmy

Są to jednak najczęściej dość zaawansowane modele z matrycami większymi niż
1/2.3 cala, innym razem aparaty podróżnicze z dużym zoomem lub wytrzymałe konstrukcje, którym nie jest straszne zanurzenie
pod wodę nawet na głębokość kilkunastu
metrów. Te ostatnie od lat testujemy i bywały okresy, że na wiosnę i jesienią wybieraliśmy się do Egiptu, by przetestować
wszystkie modele pojawiające się w ciągu
roku na rynku. Te czasy już raczej nie wrócą, ale wciąż w sklepach możemy znaleźć
kilka ciekawych propozycji dla miłośników
aktywnego wypoczynku. Jedną z nich jest
76

też przetestowanie zaprezentowanego niedawno Panasonika LUMIX FT7, jednak model ten nie dotarł to Polski przed naszym
wyjazdem.
Zanim przejdziemy do dalszej części testu warto rzucić okiem na tabelę, w której
zestawiliśmy parametry wspomnianych tu
modeli.
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Więcej o sposobie testowania przez nas
wodoodpornych kompaktów i wykonywaniu zdjęć w środowisku wodnym można
przeczytać we wstępie do testu z 2011 roku.
Fujifilm FinePix XP130
Choć w ofercie Fujifilm nie znajdziemy
już lustrzanek ani aparatów kompaktowych
klasy megazoom, to producent sukcesywnie rozbudowuje serie produktów Fujifilm
X, a także co jakiś czas raczy nas nowym
wodoodpornym kompaktem z rodziny FinePix XP. Nie inaczej było w styczniu tego roku, gdy poznaliśmy model XP130.
Porównując najnowszy produkt z jego od83

Nuras.info 7/2018

powiednikami prezentowanymi dokładnie
co 12 miesięcy od 2014 roku widać, że producent nie wprowadza tu rewolucyjnych
zmian. Nawet słowo ewolucja jest w ty wypadku nieco na wyrost, bowiem wprowadzane każdego roku zmiany są w zasadzie
kosmetyczne - a to powiększony zostaje

ekran LCD, a to zwiększa się jego rozdzielczość. Innym razem dostajemy drobne
ulepszenie w trybie wideo, lub nieco poprawia się tryb zdjęć seryjnych. Z pewnością
jednak cieszy fakt, że od 2014 roku aż dwukrotnie zwiększyła się głębokość, na jaką
możemy zanurkować z aparatem. Niestety
84

od lat nie widać jakiś różnić w parametrach
matrycy, czy obiektywu i aż się prosi, aby
w końcu tchnąć w serię XP jakiś powiew
świeżości.
Póki co pozostaje nam się przyjrzeć bliżej modelowi XP130, w którego wnętrzu
pracuje 16-megapikselowa matryca CMOS
formatu 1/2.3“, na której powierzchnię kieruje światło obiektyw o odpowiedniku ogniskowych 28–140 mm i świetle f/3.9 - 4.9.
Budowa i jakość wykonania
FinePix XP130 wygląda dość niepozornie. Patrząc na niego ma się wrażenie, że to
produkt wykonany niskobudżetowo ze słabej jakości materiałów. Jednak w przypadku tego modelu kolejny raz przekonujemy
się, że nie warto oceniać rzeczy po wyglądzie. Wystarczy wziąć aparat do ręki by
przekonać się, że jego konstrukcja jest bardzo solidna. Co prawda w korpusie zastosowano tylko plastikowe elementy, to nie
można mieć najmniejszych zastrzeżeń do
ich jakości i twardości. Nieco gorzej jest z
ich spasowaniem, choć całość wygląda na
dobrze połączoną, to pod naciskiem dają
się słyszeć lekkie skrzypienia.
W temacie “klawiszologii” w serii XP w
zasadzie nic się nie zmienia od lat. Układ i
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funkcje przycisków są dokładnie takie same
jak w testowanym przez nas w 2014 roku
modelu XP70. W górnej części obudowy

znalazł się spust migawki oraz włącznik i
guzik uruchamiający tryb wideo, a na tylnej
ściance (patrząc o góry) mamy:
85

– przyciski zmiany ogniskowej,
– przycisk uruchamiający tryb podglądu
zdjęć,
– wybierak kierunkowy dający też dostęp
do ustawień kompensacji ekspozycji, trybu
makro, lampy błyskowej i samowyzwalacza,
– przycisk MENU/OK uruchamiający menu główne i zatwierdzający wybory,
– przycisk do uruchamiania trybu zdjęć
seryjnych i transmisji bezprzewodowej,
– przycisk DISP/BACK zmieniający informacje wyświetlane na ekranie i ułatwiający
nawigację po menu.
Oprócz manipulatorów na obudowie
znajdziemy też dużą klapkę, pod którą
ukryto akumulator litowo-jonowy NP-45S o
wydajność ok. 210 zdjęć, slot na kartę pamięci SD/SDHC/SDXC oraz złącze Mikro
USB 2.0 Hi-speed i wyjście mikro HDMI typu D.
Cieszy fakt, że konstruktorzy Fujifilm
wciąż stosują najlepszy naszym zdaniem
mechanizm zamykania klapki, który bazuje
na samoblokującym się pokrętle. Aby otworzyć klapkę wystarczy nacisnąć znajdujący
się wewnątrz pokrętła przycisk zwolnienia
blokady i przekręcić pierścień w odpowied-
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nim kierunku. Zamykanie jest równie proste, bowiem wystarczy przekręcić pierścień
w drugą stronę do oporu, a blokada sama
się załączy uniemożliwiając przypadkowe
otwarcie klapki.
Na pochwalę zasługuje też szybka chroniąca ekran LCD. Nawet na granicznej głębokości 20 metrów praktycznie nie ugina
się ona w ogóle, więc z aparatem możemy
śmiało nurkować w pełnym dopuszczalnym
przez producenta zakresie głębokości, bez
obaw, że uszkodzimy monitor.

Na koniec tradycyjnie warto wspomnieć
o plastikowym gwincie statywowym, który
umieszczono niemal centralnie na dolnej
ściance obudowy.
86

Nuras.info 7/2018
Eksploatacja
Pod względem eksploatacji aparat nie
sprawiał większych problemów. Nurkowania w Adriatyku przeszedł bez większych
skaz, a podczas tygodniowego wyjazdu nie
zawiódł ani razu. W sumie dwa tygodnie
użytkowania nie pozostawiły na nim znaczących uszczerbków. Brak na korpusie jakichkolwiek większych wgnieceń czy rys i
jedyne na ekranie LCD pojawiło się kilka
powierzchownych zadrapań.

sywanego FinePiksa przebiegało bez większych zastrzeżeń. Jedynie czasem irytowała
woda, która potrafiła wyciekać spod przycisków nawet w dwa dni po nurkowaniu.
Na szczęście nie zaobserwowaliśmy, jakichkolwiek objawów z zacinającymi się
guzikami, tak jak to miało miejsce w przypadku XP70.
Funkcje dodatkowe
W XP130 znajdziemy kilka przydatnych
funkcji dodatkowych. Jedną z nich jest bez
wątpienia możliwość komunikacji aparatu
ze smartfonem. Dzięki interfejsom WiFi
oraz Bluetooth i aplikacji Fujifilm Cam Remote możemy z poziomu smartfona stero-

wać aparatem, przeglądać i udostępniać
zdjęcia, a także je geotagować.
Komunikacja oraz parowanie odbywają
się bez najmniejszych problemów.
W aparacie zaimplementowano również
tryb zdjęć HDR oraz tryb zdjęć panora-

Zdjęcie wykonane w trybie P

Jeśli chodzi o utrzymanie XP130 w czystości, to nie mieliśmy na tym polu większych problemów. Plastikowe elementy są
dość śliskie, co zapobiegało osadzaniu się
na nich soli. W rezultacie czyszczenie opi-

Zdjęcie wykonane w trybie HDR
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micznych. W pierwszym przypadku aparat
wykonuje serię ujęć, które automatycznie
składa w wynikową fotografię o zwiększonej dynamice tonalnej. Niestety efekt jest
niezbyt spektakularny, a ponadto wynikowa fotografia ma rozdzielczość ograniczoną
do 8 Mpix.
Komunikacja oraz parowanie odbywają
się bez najmniejszych problemów.

W aparacie zaimplementowano również
tryb zdjęć HDR oraz tryb zdjęć panoramicznych. W pierwszym przypadku aparat
wykonuje serię ujęć, które automatycznie
składa w wynikową fotografię o zwiększonej dynamice tonalnej. Niestety efekt jest
niezbyt spektakularny, a ponadto wynikowa fotografia ma rozdzielczość ograniczoną
do 8 Mpix.
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Użytkowanie pod wodą
Struktura i wygląd menu głównego nie
zmieniły się od czasów modelu XP10, którego testowaliśmy w 2010 roku, przez co
wygląda ono dość archaicznie.
Podobnie jak to miało miejsce we wcześniejszych modelach, aparat oferuje w dwa
tryby przeznacozne do fotografii podwodnej. Są to:
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wejścia do menu głównego, wciśnięcia
przycisku kierunkowego w prawo w celu
wejścia do menu trybu fotografowania i tam
wyboru (strzałkami góra-dół) odpowiedniego trybu oraz zatwierdzenia go przyciskiem
OK. Niestety lista dostępnych trybów jest
dość długa i wszystko to zajmuje sporo cza-

– Pod wodą – do fotografii podwodnej
(dotyczy filmów),
– Pod wodą (makro) – do zbliżeń fotografii podwodnej (dotyczy filmów).
Niestety przełączanie się pomiędzy trybami jest dość uciążliwe, gdyż wymaga
89

su. Chcąc uzyskać pod wodą dobrą skalę
odwzorowania niestety musimy przejść całą tę procedurę ponownie, ponieważ tryb
„Pod wodą (makro)” wyraźnie zmniejsza
minimalną odległość ostrzenia.
Na szczęście chcąc wykonać szybko
zdjęcie po wynurzeniu się z wody nie mu-
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simy grzebać w menu i przebijać się przez
długą listę trybów tematycznych, bowiem
możemy wykonać fotografię w którymś z
trybów podwodnych. Zdjęcie będzie wówczas właściwie naświetlone, a jego kolorystyce trudno cokolwiek zarzucić, co
potwierdza poniższy przykład.

Choć plastiki zastosowane w korpusie
XP130 są dość śliskie, to aparat dobrze trzyma się w mokrych dłoniach. Dobry chwyt
ułatwia gumowy element na przedniej ściance i wyraźne karbowanie w miejscu, gdzie
spoczywa kciuk. Przyciski są dość małe, jednak nie było większych problemów, by ob-
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sługiwać aparat w suchym skafandrze i podwójnych rękawicach. Zastrzeżenia można
mieć natomiast do ulokowania przycisku odpowiedzialnego za uruchamianie trybu wideo, gdyż trudno go obsługiwać trzymając
aparat jedną ręką - ciężko go sięgnąć palcem
wskazującym i do tego został dość głęboko
osadzony w obudowie.
Niestety sporo zastrzeżeń mamy do działania autofokusu. W wielu sytuacjach aparat w ogóle nie był w stanie ustawić ostrości
i nie pozwalał zrobić zdjęcia. Działo się to
nie tylko podczas nurkowania w jeziorze,
gdzie przejrzystość nie jest najlepsza, ale
również podczas nurkowania i snorkelingu
w czystych wodach Adriatyku. W rezultacie często chcąc zrobić zdjęcie trzeba było
szukać w kadrze kontrastowego elementu i
na nim ostrzyć. Problemy te ilustruje film.
Słabo pod wodą spisuje się też ekran
LCD. Wyświetlany na nim obraz jest zdecydowanie za ciemny, a do tego to, co widzimy na nim podczas kadrowania, odbiega
od tego, co potem pojawia się na podglądzie zdjęcia. Wyświetlana fotografia jest
jeszcze ciemniejsza, co utrudnia jej ocenę.
Zauważyliśmy też trochę problemów z
wbudowanym w aparacie czujnikiem poło-
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żenia. Domyślnie jest on włączony i zapisuje informacje do metadanych zdjęć i filmów. Niestety zupełnie wariuje pod wodą
i często zdjęcia robione w poziomie traktuje jako pionowe, lub jako zrobione do góry
nogami. W rezultacie korzystając z przeglądarki zdjęć uwzględniającej orientację sporo zdjęć jest wyświetlanych niewłaściwie,
co widać na screenie z Adobe Lightroom.
O ile z obróceniem zdjęć nie mamy problemów, to w przypadku filmów jest już
nieco gorzej. W takiej sytuacji najlepiej wyłączyć w menu aparatu opcję “AUT. OBR.
OBRAZU”, a jeśli tak jak my, zapiszecie już
kilka filmów z włączonym czujnikiem położenia, to warto korzystać z playera, który
nie uwzględnia orientacji w metadanych.
Na koniec warto wspomnieć o dodawanej w zestawie z aparatem opasce na nadgarstek, która dzięki wyposażeniu w
zapinkę sprawia, iż aparat możemy zawiesić na ręce bez obawy, że zgubi się podczas
pływania.
Jakość zdjęć i filmów podwodnych
Podczas testów dość szybko okazało się,
iż XP130 najlepiej spisuje się podczas snorklowania, lub nurkowania na niewielkich
głębokościach. Tylko wtedy możemy liczyć
91
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dalania się od centrum kadru. W rezultacie
na brzegach widać już dość mocne zniekształcenia.
Nurkując z aparatem w zielonych wodach
musimy liczyć się z faktem, że zdjęcia również będą mocno niedoświetlone, a do tego
pojawi się na nich zielona dominanta.
XP130 dobrze radzi sobie w trybie makro. Pozwala on na uzyskanie bardzo przyzwoitej skali odwzorowania, a do tego
możemy czasem posiłkować się wbudowaną lampą błyskową, która nawet z niewielkiej odległości prawidłowo potrafi doświetlić fotografowany obiekt.

na w miarę przyzwoite odwzorowanie kolorów. A najlepsze efekty uzyskiwaliśmy na
basenie, gdyż wówczas kolorystyka i naświetlenie zdjęć były prawidłowe. Nurkując z maską i rurką w wodach otwartych
choć odwzorowanie barw było przyzwoite,
to niemal wszystkie zdjęcia były niedoświe-

tlone. Wraz ze wzrostem głębokości Fujifilm nie radzi sobie zupełnie z balansem
bieli i na karcie zapisuje fotografie o silnie
niebieskiej dominancie. Dzieje się tak już
na głębokości nawet 3 metrów.
Na zdjęciach daje się też zauważyć dość
szybki spadek jakości obrazu w miarę od92

Zdjęcie wykonane w trybie makro

Na filmach kręconych pod wodą dają się
zauważyć podobne problemy zarówno z
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Zdjęcie bez użycia lampy

Zdjęcie bez użycia lampy

Zdjęcie wykonane z lampą błyskową

Zdjęcie wykonane z lampą błyskową

kolorystyką, jak i spadkiem jakości na brzegu kadru. Na szczęście nie ma aż tak dużych problemów z niedoświetleniem obrazu. Niestety nawet w ujęciach rejestrowanych na basenie widać dość dużą kompresję, przez co obraz traci na szczegółowości.

Warto też wspomnieć o problemach z ustawianiem ostrości, które pojawiają się podczas ogniskowania.
Podsumowanie
Najpierw przyjrzyjmy się liście wad i zalet testowanego aparatu.
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Zalety:
– sztywna i wytrzymała szybka chroniąca
ekran LCD,
– solidna obudowa,
– funkcjonalny pasek w zestawie,
– pewne trzymanie aparatu nawet w mokrych dłoniach,
– dobry tryb zdjęć panoramicznych,
– dobra współpraca ze smartfonem poprzez WiFi i Bluetooth,
– przyzwoity tryb makro,
– dobra kolorystyka zdjęć wykonywanych na basenie,
– lampa błyskowa nie wprowadza dużego winietowania,
– prawidłowa kolorystyka zdjęć wykonanych na powierzchni w trybie podwodnym,
– wygodny system zamykania klapki
chroniącej złącza.
Wady:
– tryby tematyczne schowane głęboko w
menu,
– gubienie ostrości filmu podczas zmiany
ogniskowej,
– słaba kolorystyka zdjęć w ciepłych wodach,
– słaba kolorystyka filmów w ciepłych
wodach,
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– słabe odwzorowanie detali na zdjęciach i filmach podwodnych,
– problemy z autofokusem,
– słaby tryb HDR,
– problemy z czujnikiem położenia aparatu,
– niedoświetlone zdjęcia w trybie podwodnym.
Czytając niniejszy rozdział można odnieść wrażenie, że Fujifilm XP130 to produkt niezbyt udany. Jednak nie możemy go
oceniać w oderwaniu od jego ceny. Obecnie aparat możemy kupić za około 850 zł
co stanowi niewiele ponad połowę tego, co
musimy zapłacić za Nikona W300. Natomiast Olympus TG-5 kosztuje obecnie około 1800 zł. Testowanego FinePiksa należy
więc traktować jako produkt niskobudżetowy. Mimo to kupujący otrzymuje aparat zamknięty w solidnym korpusie, z którym
może nurkować bez obaw na głębokości 20
metrów, a który bez problemów zmieści mu
się w niewielkiej kieszeni. Powyższa lista
zalet i wad pokazuje, iż nawet w niedrogim
produkcie możemy znaleźć sporo pozytywnych cech. Niestety te negatywne dotyczą
w głównej mierze jakości zdjęć i filmów, a
przecież często to jest najważniejsze kryterium, którym kierujemy się przed zakupem.

Nikon Coolpix W300
Od 2011 roku firma Nikon miała w swojej ofercie wodoodporne aparaty kompaktowe z rodziny Coolpix AW. Jednak jakiś
czas temu ktoś wpadł na pomysł, aby namieszać nieco w nazewnictwie i zamiast
AW140, który wydawał się oczywistym na-
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stępcą modelu AW130 w maju ubiegłego
roku poznaliśmy Coolpiksa W300. Analizujączamieszczoną na kolejnych stronach tabelę nie mamy jednak wątpliwości, że
W300 to następca AW130, bowiem aparat
odziedziczył po swoim poprzedniku 16megapiskelową matrycę formatu 1/2.3”,
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obiektyw o odpowiedniku ogniskowych 24120 mm i świetle f/2.8-4.9, a także 3-calowy ekran LCD o rozdzielczości 921 tys.
punktów. Mimo to w aparacie zaszło kilka
zmian. Przede wszystkim pojawił się tryb

wideo 4K, wzmocniono nieco obudowę,
która choć wciąż jest wodoszczelna do 30
metrów, to jednak wytrzymuje upadek z
nieco większej wysokości. Zgodnie z najnowszymi trendami w aparacie znalazł się
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też interfejs Bluetooth, który ma ułatwiać
komunikację ze smartfonem. Czy jeszcze
coś się zmieniło? By odpowiedzieć na to
pytanie, postanowiliśmy przyjrzeć się Nikonowi nieco bliżej.
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Budowa i jakość wykonania
Coolpix W300 został wykonany z dobrej
jakości plastików, a wszystkie elementy
składające się na jego korpus spasowano na
tyle dobrze, że obudowa zachowuje odpowiednią sztywność i nic w niej nie skrzypi.
Nikona AW130 w naszym teście stawialiśmy za wzór solidności wykonania, a w
przypadku opisywanego modelu nie może
być inaczej, bowiem aparat trzyma ten sam
poziom.
Prawdopodobnie jest to spowodowane
tym, iż korpus nie uległ większym modyfikacjom. Niemal do złudzenia przypomina
on swojego starszego brata, a oprócz nieco
zmodyfikowanego gripa najbardziej widoczną zmianą jest kształt górnej ścianki,
101
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która jest teraz płaska na całej długości i nie
posiada wystającego elementu, który prawdopodobnie zawierał anteny GPS i WiFi.

W układzie przycisków nie dostrzegliśmy
jakichkolwiek zmian w stosunku do poprzednika. Na górnej ściance aparatu znaj-
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dziemy zatem włącznik oraz spust migawki,
a na tylnej umieszczono (idąc od góry):
– dźwignię zmiany ogniskowej,
– przycisk uruchamiający tryb wideo,
– przycisk wyboru trybu fotograficznego
SCENE,
– przycisk włączający podgląd zdjęć,
– przyciski kierunkowe pozwalające też
na zmianę ustawień lampy błyskowej, samowyzwalacza, trybu makro i kompensację ekspozycji,
– przycisk OK do zatwierdzania wyborów,
– przycisk MENU,
– przycisk kosza do usuwania zdjęć.
Wzorem poprzednika, na jednej z bocznych ścianek umieszczono dodatkowe guziki, jednak przypisane im funkcje uległy
zmianom. Pierwszy z nich odpowiada za
wyświetlenie na ekranie kompasu lecz nie
uruchomimy za jego pomocą widoku mapy, bowiem W300 w odróżnieniu do swojego poprzednika nie posiada wgranej
mapy świata. Drugi guzik pozwala aktywować obsługę aparatu za pomocą potrząsania i stukania, a trzeci włącza diodę na
przedniej ściance, która może służyć jako
latarka.
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Na drugiej z bocznych ścianek znajdziemy pokaźnych rozmiarów klapkę zamykaną za pomocą obrotowego zatrzasku, za

którą umieszczono slot na kartę pamięci
SD/SDHC/SDXC, uniwersalne złącze USB
2.0 Hi-speed (MTP, PTP) / wyjście audio-wi-
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deo (PAL/NTSC), wyjście mikro HDMI, a także akumulator litowo-jonowy EN-EL12 o
pojemności 1050 mAh. Tak jak w przypadku Fujifilm XP130, również i tu musimy napisać kilka słów pochwały na temat
mechanizmu zamykania i blokady wspomnianej klapki. Tego typu rozwiązanie najlepiej sprawdza się w wodoszczelnych
kompaktach – pozwala ono bowiem na
szybkie i łatwe zamknięcie klapki i jednoczesne jej zablokowanie. Otwieranie także
jest dziecinnie proste, bowiem blokadę
zwalnia się poprzez naciśnięcie okrągłego
przycisku wewnątrz zatrzasku.
Sztywność szybki chroniącej ekran LCD
sprawdzaliśmy na głębokości 20 metrów,
gdzie praktycznie nie ulegała ona ugięciu,
co zasługuje na pochwały.
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Na koniec warto jeszcze wspomnieć o
gwincie statywowym, który został niemal
centralnie umieszczony na dolnej ściance.
Eksploatacja

Pod względem eksploatacji W300 wypada podobnie jak jego poprzednik. Najbardziej podatna na uszkodzenia jest przednia
ścianka, która lubi się rysować, a naniesione na niej napisy nie są zbyt trwałe. Kolejną bolączką jest ekran LCD, na którym dość
szybko pojawia się dużo rys. Na szczęście
innych problemów z trwałością korpusu nie
doświadczyliśmy
Utrzymanie aparatu w czystości także nie
sprawiało większych problemów. Obudowa W300 co prawda pełna jest załamań i

zakamarków, gdzie mogą gromadzić się
osady z soli, jednak o dziwo problem ten
zbytnio nie doskwierał podczas użytkowania. Warto dodać, ze w zestawie z aparatem producent oferuje specjalną szczoteczkę, która ma ułatwiać czyszczenie.
Małe zastrzeżenia można mieć jedynie
do przycisków, pod którymi lubi gromadzić
się woda. Zdarzało się, że nawet dzień po
nurkowaniu wypływała ona z obudowy.
Funkcje dodatkowe
Nikon W300 został wyposażony w liczne funkcje dodatkowe, którymi mogliśmy
się cieszyć już w przypadku jego poprzednika.Choć, jak już wspominaliśmy, zabrakło w nim wbudowanych map, to i tak pod
względem mnogości funkcji nie ma powodów do wstydu. Oprócz kompasu i odbiornika GPS w aparacie znajdziemy sprawnie
działający głębokościomierz/wysokościomierz i ciśnieniomierz. Zmierzone przez te
urządzenia wartości są zapisywane do metadanych zdjęć, więc po powrocie z nurkowania bez problemów możemy sprawdzić,
na jakiej głębokości wykonaliśmy dane
zdjęcie. Jest to tym bardziej pomocne, że
głębokościomierz działa bardzo dokładnie i
nie zaobserwowaliśmy odchyłek większych
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niż 1 metr w stosunku do wskazań komputera nurkowego.

W aparacie nie mogło zabraknąć również interfejsów Bluetooth oraz WiFi, które
pozwalają na współpracę z urządzeniami
mobilnymi. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem aplikacji Snap Bridge, a gdy
przejdziemy przez bardzo prostą procedurę
parowania urządzeń będą się one komunikować sw pełni automatycznie dzięki utrzymaniu łączności poprzez Bluetooth. W
razie konieczności wznawiana jest łączność
WiFi i zdjęcia z aparatu są automatycznie
przesyłanie do smartfona lub tableta. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy zaprzątać sobie głowy każdorazowym nawiązy-
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waniem komunikacji poprzez WiFi, a przy
tym oszczędzamy baterie w naszych urządzaniach. Oczywiście Snap Bridge pozwala też na zdalne sterowanie aparatem.

Zdjęcie wykonane w trybie P

W Nikonie W300 znajdziemy również
tryb zdjęć HDR. Działa on w pełni automatycznie składając kilka kadrów zrobionych
na różnych parametrach ekspozycji w trybie seryjnym. Efekt nie jest spektakularny,

Zdjęcie wykonane w trybie HDR
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jednak widać wyraźne doświetlenie ciemnych partii kadru oraz więcej szczegółów z
częściach, gdzie na tradycyjnym zdjęciu
były już tylko przepalenia. Tryb ten spisuje
się więc dużo lepiej niż w Fujifilm XP130, a
do tego wynikowe zdjęcie jest w pełnej rozdzielczości.
Przyzwoicie spisuje się też tryb zdjęć panoramicznych. Fotografie są składane prawidłowo, jednak w przypadku Nikona dużo
trudniej było nam zarejestrować zdjęcia pokrywające 360 stopni, gdyż często aparat
przerywał pracę nie radząc sobie ze składaniem panoram w przypadku trudniejszych
scen.
Użytkowanie pod wodą
W tej kategorii w zasadzie możemy napisać dokładnie to samo, co pisaliśmy w przypadku modelu AW130. Nikon W300 nie
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Niestety w testowanym Coolpiksie znajdziemy też kilka powodów do narzekań.
Pierwszy pojawia się już po wyjęciu aparatu
z pudełka, bowiem wzorem wcześniejszych
modeli w kartoniku nie znajdziemy opaski
na nadgarstek, a zupełnie bezsensowny i
bezużyteczny pasek. Jego niewielka długość
i szerokość sprawiają, że aparat nosi się na
szyi niewygodnie, a jednocześnie nie pozwala on na przewieszenie aparatu na ręku.
Nie wyobrażam też sobie nurkowania z aparatem powieszonym na szyi i w rezultacie
trzeba było posiłkować się opaską na nadgarstek pożyczoną z innego aparatu.

sprawia najmniejszych problemów jeśli
chodzi o szybkość działania. Wszystkie
funkcje uruchamiają się bez zbędnych

opóźnień, a zapis na kartę trwa ułamek sekundy. Również autofokus spisuje się bez
zarzutów - działa bardzo szybko i celnie.
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W stosunku do poprzedniego modelu nie
zmieniła się budowa menu i aparat nadal
oferuje tylko jeden tryb do zdjęć podwodnych, który został dość głęboko schowany i
jego uruchomienie wymaga naciśnięcia
przycisku SCENE, a następnie wybrania
drugiej ikonki od góry, co wyświetli nam
długą listę trybów tematycznych, wśród których znajduje się ten przeznaczony do fotografii podwodnej. Gdy chcemy wrócić do
trybu P lub AUTO znów musimy się trochę
naklikać, a niestety przyciski są umieszczone dość blisko siebie, przez co ich obsługa
w suchym skafandrze nie należy do najłatwiejszych.
Niestety chcąc szybko zrobić zdjęcie na
powierzchni musimy korzystać z trybu P

lub AUTO, bowiem fotografia zrobiona w
trybie zdjęć podwodnych będzie miała
dość silny purpurowy zafarb, co ilustruje
poniższy przykład.

Skoro już narzekamy na ułożenie przycisków, to warto też wspomnieć o dźwigni do
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zmiany ogniskowej. Operując nią musimy
przesunąć kciuk, przez co aparat trzyma się
niewygodnie i niezbyt pewnie. Mając ubrane rękawice od suchego skafandra musimy
w tych okolicznościach wspomagać się drugą ręką. Zdecydowanie można było zastosować tu jakieś inne rozwiązanie.
Użyty w Nikonie W300 ekran LCD jest
bardzo dobrej jakości. Wyświetlany na nim
obraz jest jasny i dobrze widoczny nawet w
silnym słońcu. Niestety górna krawędź
szybki chroniącej monitor potrafi rzucić na
ekran widoczny odblask, który nieco utrudnia kadrowanie podczas snorklowania.
Jakość zdjęć i filmów podwodnych
Schodząc pod wodę z Nikonem W300 w
zasadzie możemy być pewni, że zarejestrowane nim zdjęcia będą prawidłowo naświetlone, bogate w szczegóły, a spadek
jakości obrazu na brzegach kadru niewielki. I to niezależnie, czy będziemy nurkować
w ciepłych, czy w zimnych wodach, czy
też na basenie. Testowany Coolpix w zasadzie w każdych warunkach poradzi sobie
bardzo dobrze.
Niestety z odwzorowaniem kolorów nie
jest już tak dobrze. Na basenie musimy liczyć się z lekkim purpurowym zafarbem na
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zdjęciach. Aparat stara się zupełnie niepotrzebnie niwelować niebieską dominantę,
która w czystej basenowej wodzie i na niewielkich głębokościach w ogóle nie daje się
we znaki. Gdy z Nikonem wejdziemy do
otwartego akwenu celem snorklowania w
ciepłych wodach, znów napotkamy na pro-

blemy z odwzorowaniem kolorów. Albo
ponownie pojawi się na nich purpurowy zafarb, albo balans bieli będzie pracował w
sposób bardzo przypadkowy dając zupełnie różne efekty podczas fotografowania
tych samych kadrów. Problemy te ilustrują
zdjęcia zamieszczone obok.
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W Nikonie nie znajdziemy trybu przeznaczonego do podwodnej makrofotografii
i dlatego chcąc wykonywać zdjęcie z niewielkiej odległości musimy w trybie do
zdjęć podwodnych przełączyć AF w tryb
makro. Uzyskana w ten sposób skala od-

wzorowania jest wyraźnie lepsza niż miało
to miejsce w Fujifilm XP130. Jednak w
W300 nie możemy już tak śmiało korzystać
z lampy błyskowej, gdyż przy niewielkich
odległościach od fotografowanego obiektu
potrafi ona wprowadzić spore przepalenia.

Zdjęcie wykonane w trybie makro

Zdjęcie bez użycia lampy

Do tej pory testowaliśmy już jeden wodoszczelny aparat kompaktowy wyposażony w tryb wideo 4K. Był to Olympus TG-5,
jednak nie pozwalał on na skorzystanie z tej
rozdzielczości w trybie podwodnym. W Nikonie W300 już tego problemu nie ma i 4K
109
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Zdjęcie wykonane z lampą błyskową

Zdjęcie wykonane z lampą błyskową
Zdjęcie bez użycia lampy

jest dostępne również w trybie podwodnym. Dzięki temu możemy cieszyć się filmami o doskonałym odwzorowaniu szczegółów, które jest nieosiągalne przez wszystkie do tej pory testowane przez nas kompakty do fotografii podwodnej. Nie można

mieć zastrzeżeń także do poziomu naświetlenia filmów, bowiem aparat prawi- dłowo
dobiera parametry ekspozycji. Również
problemy z balansem bieli nie są tak uciążliwe jak w przypadku trybu zdjęciowego,
przez co filmy posiadają bardzo dobrą kolorystykę, o ile nie zejdziemy zbyt głęboko,
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bowiem od około 10 metra pojawia się
mocna niebieska dominanta. Filmy z nurkowań w jeziorze, także cechują się dobrą kolorystyką.
Chcąc szukać dziury w całym można
zwrócić uwagę na problemy z ustawianiem
ostrości podczas zoomowania.
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Podsumowanie
Najpierw przyjrzyjmy się liście wad i zalet testowanego aparatu.
Zalety:
– obudowa wodoszczelna do 30 m,
– wbudowany odbiornik GPS,
– wbudowany interfejs WiFi z NFC,
– użyteczny tryb zdjęć panoramicznych,
– możliwość zdalnego zarządzania aparatem,
– przyzwoity tryb makro
– wbudowany głębokościomierz i wysokościomierz,

– wbudowany kompas,
– geotagowanie zdjęć podwodnych,
– bardzo dobrej jakości ekran LCD czytelny
w silnym słońcu,
– dobre odwzorowanie szczegółów na
zdjęciach podwodnych,
– doskonałe odwzorowanie szczegółów na
filmach podwodnych,
– dobra kolorystyka zdjęć wykonywanych
na głębokościach mniejszych niż 10 m,
– dobra kolorystyka zdjęć wykonywanych
w zielonych wodach,
– dobra kolorystyka filmów kręconych w
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zielonych wodach,
– wygodny system zamykania klapki chroniącej złącza,
– szybki i celny autofokus.
Wady:
– problemy z balansem bieli w trybie podwodnym podczas snorklowania,
– słaba kolorystyka zdjęć wykonywanych
na basenie,
– słaba kolorystyka zdjęć wykonanych na
powierzchni w trybie podwodnym,
– słaba kolorystyka zdjęć podwodnych wykonywanych na głębokościach większych
od 10 m,
– słaba kolorystyka filmów podwodnych rejestrowanych na głębokościach większych
od 10 m,
– problemy z ustawianiem ostrości podczas
filmowania, po zmianie ogniskowej,
– tryby tematyczne schowane w menu,
– niezbyt trwałe napisy na obudowie,
– brak paska na nadgarstek w zestawie.
Nikon W300 to bez wątpienia bardzo
udany aparat. Trzeba go pochwalić za
świetny tryb wideo, znakomite odwzorowanie szczegółów na zdjęciach oraz liczne
funkcje dodatkowe i wodoszczelność do 30
metrów. Gdy dodamy do tego dobrej jako-
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ści ekran LCD, szybki i celny autofokus to
dostajemy aparat niemal idealny. Jest jednak łyżka dziegciu w tej beczce miodu i jest
nią kolorystyka zdjęć. Opisane problemy z
balansem bieli i słabe odwzorowanie barw
na większych głębokościach mogą skusić
potencjalnych klientów do poszukiwania
alternatywnych modeli.
Podsumowanie
Pora na podsumowanie wyników naszego testu.
Parametry
Pod względem parametrów Nikon W300
zdecydowanie zasługuje na najwyższą ocenę. Aparat jest wodoszczelny do 30 metrów
i posiada jasny obiektyw o ogniskowej zaczynającej się od pełnoklatkowego odpowiednika 24 mm. Nie zabrakło w nim też
wysokiej klasy ekranu LCD i szybkiej migawki. W przypadku Fujifilm XP130 jest już
nieco gorzej. Choć wodoszczelność do 20
metrów jest bardzo przyzwoita, to niestety
aparat dużo traci przez dość ciemny obiektyw, którego ogniskowa zaczyna się od odpowiednika 28 mm.
Eksploatacja
W tej kategorii bardzo pozytywnie wyróżnił się FinePix. Aparat nie sprawiał naj-

mniejszych problemów, a nasze testy nie
pozostawiły na nim większych skaz. Do tego był bardzo łatwy w czyszczeniu i z tego
powodu zasługuje na najwyższą notę. Nikon wypada nieco gorzej tracąc pół punktu
za podatny na zarysowania ekran LCD i
niebyt trwałe napisy na obudowie.
Funkcje dodatkowe
Ideałem pod względem funkcji dodatkowych był testowany przez nas Olympus TG-5. Okazuje się, że Nikon niewiele mu
ustępuje, a jedyne czego zabrakło w Coolpiksie to możliwość zapisu zdjęć w formacie RAW. Fuji prezentuje tu przeciętny
poziom oferując funkcje, które stały się już
niejako standardem w tej klasie aparatów.
Użytkowanie pod wodą
Niestety konstruktorzy Nikona nie wyciągnęli wniosków i w stosunku do AW130 nie
wprowadzili istotnych poprawek. Z tego
względu otrzymujemy aparat z trybem podwodnym schowanym głęboko w menu, z
niezbyt wygodnym mechanizmem zoomowania i zupełnie bezużytecznym paskiem.
Sytuację ratuje sprawnie działający AF. W
Fuji przynajmniej dostajemy funkcjonalną
opaskę na nadgarstek, jednak w jego przypadku AF nie okazał się ratunkiem. Wręcz
112

przeciwnie - zmusił nas do odjęcia punktu
w tej kategorii.
Jakość zdjęć podwodnych
Choć Nikon oferuje zdjęcia bardzo bogate w szczegóły, to niestety pod względem
ich kolorystyki wypada nieco gorzej jak jego poprzednik. Opisywane problemy z balansem zmuszają nas do wystawienia nieco
niższej oceny niż uzyskał AW130. FinePix
XP130 w tej kategorii zdecydowanie nie zachwycił, a jakość generowanych przez niego zdjęć podwodnych pozostawia wiele do
życzenia zarówno pod względem odwzorowania szczegółów, kolorystyki, czy nawet
poziomu naświetlenia.
Jakość filmów podwodnych
Tutaj Nikon nie ma sobie równych. Tryb
wideo 4K to duży krok naprzód w stosunku
do poprzednika. Choć filmy są bardzo bogate w szczegóły, to do ideału brakuje lepszej kolorystyki i sprawniejszego AF
podczas zoomowania. Fujifilm niestety
znów wypada nie najlepiej. Słaba kolorystyka i odwzorowanie szczegółów nie pozwalają przyznać więcej niż połowę możliwych
punktów.
Jakość zdjęć na powierzchni
XP130 nie zachwycił nas jakością zdjęć
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zarówno na niskich, jak i wyższych czułościach. Silne algorytmy odszumiające wyraźnie pozbawiają obraz szczegółów, przez
co nota nie może być w tym przypadku
zbyt wysoka. Nikon trzyma dobry poziom
zarówno w centrum, jak i na brzegu kadru,
jednak w stosunku do poprzednika w zasadzie nic się nie zmieniło. Wciąż brakuje
sporo do Olympusa TG-5 i dlatego zdecydowaliśmy się przyznać tyle samo punktów
co w przypadku AW130.
Jakość filmów na powierzchni
To kolejna kategoria w której kompakt
Fujifilm obnażył swoje słabości. Niskie odwzorowanie szczegółów, problemy z dostosowywaniem parametrów ekspozycji i
nieradzenie sobie w trudnych warunkach
oświetleniowych nie pozwalają na wystawienie zbyt wysokiej noty. Za to Nikon pokazał tutaj możliwości, jakie niesie ze sobą
rozdzielczość 4K. Oferuje on filmy znakomitej jakości i radzi sobie we wszystkich
warunkach oświetleniowych.
Ocena końcowa
Testowanym aparatom postanowiliśmy
przyznać punkty w każdej z powyższych
kategorii, według następującej skali:
Parametry: 0–5 pkt,

Eksploatacja: 0–4 pkt,
Funkcje dodatkowe: 0–3 pkt,
Użytkowanie pod wodą: 0–5 pkt,
Jakość zdjęć podwodnych: 0–10 pkt,
Jakość filmów podwodnych: 0–10 pkt,
Jakość zdjęć na powierzchni: 0–10 pkt,
Jakość filmów na powierzchni: 0–10 pkt.
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Zobaczmy więc, ile aparaty zdobyły
punktów, na 57 możliwych (w tabeli umieściliśmy też wyniki Olympusa TG-5, który
do tej pory był najwyżej ocenionym przez
nas wodoodpornym kompaktem):
Widać, że żaden z testowanych modeli
nie przebił Olympusa TG-5. Nikon W300
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bardzo zbliżył się do uzyskanego przez niego wyniku, choć można by oczekiwać nieco więcej, bowiem w stosunku do swojego
poprzednika uzyskał on tylko pół punktu
więcej. Zdecydowanie pomógł mu w tym
tryb wideo 4K, jednak problemy z balansem
bieli wpłynęły na nieco niższą ocenę jakości zdjęć podwodnych. Nie zmienia to faktu, iż jest to bardzo udany aparat, który
dzięki przyzwoitej jakości zdjęć, doskonałym filmom oraz wytrzymałej do głębokości
30 metrów obudowie zadowoli niemal każdego nurka rekreacyjnego. Kolejną rzeczą,
która sprawia, iż Nikonem warto się zainteresować jest jego cena. Aparat jest wyraźnie
tańszy od TG-5, a dodatkowo do końca
sierpnia br. trwa akcja cashback, która pozwala uzyskać zwrot 215 zł i sprawia, że za

W300 płacimy realnie niespełna 1300 zł.
Osoby, które nie dysponują tak dużym
budżetem, a chcą ponurkować z aparatem
muszą szukać tańszej alternatywy. Z pewnością może nią być FinePix XP130, jednak
kupując ten model, warto być świadomym
jego niedoskonałości. Mimo to wydaje on
się on bardzo rozsądną propozycją, bowiem tańsze od niego są tylko Panasonic
FT30 oraz Nikon W100. Ten pierwszy pozwala nurkować tylko do 8 metrów, czyli
zdecydowanie poniżej oczekiwań jakiegokolwiek nurka, a ten drugi, ze względu na
malutką matrycę i słaby obiektyw, należy
traktować bardziej jako zabawkę dla dzieci.
Szukając więc taniego kompaktu podwodnego, warto zainteresować się XP130.
Robert Olech
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Czy nie myślałeś
o wypromowaniu się
na łamach gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się na
fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie
nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do nas. Twój artykuł
może być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za to oferujemy Ci
jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod adresem
http://nuras.info/.
Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak:
wydawnictwo@nuras.info
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Każdy może być w Akcji!
Uczestnikiem Akcji „Jezioro Tajemnic” może zostać każdy.Trzeba jedynie przesłać informację dotyczącą
wątków Akcji, zorganizować imprezę
w jej ramach lub nadesłać relację z
nurkowania.
Wystarczy zaakceptować Regulamin Akcji (wraz z odpowiednimi zgodami) i nadesłać informację mogącą pomóc w
jakikolwiek sposób w Akcji lub nadesłać relację z nurkowania w jeziorze Drawsko,
czy Lubie. Zbieramy wszelkie informacje
mogące pomóc w rozwikłaniu tajemnic głę-

fot. Janusz Olejniczak
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bin jeziora i jego najbliższych okolic, ze
szczególnym uwzględnieniem informacji o
zatopionych artefaktach i działaniach militarnych. Stare fotografie i pocztówki, dokumenty, mapy, wycinki prasowe, wspomnienia i sugestie, przekazywać można za pomocą formularza: http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/.

W zamian prześlemy Certyfikat Uczestnictwa w Akcji!
Serdecznie zapraszamy także do nadsyłania zdjęć z symbolami Akcji Jezioro Tajemnic. Pokażcie, dokąd zawędrowało to
przedsięwzięcie. Był już Londyn, Bad
Schwartau, Włochy i Warszawa.Jedną z
form uczestnictwa w Akcji jest także zwró-

cenie się do Starosty Drawskiego o Patronat
nad imprezą w ramach Akcji „Jezioro Tajemnic”. Nieodpłatnie do dyspozycji oddajemy również logo „JT” – można nim
opatrywać swoje produkty i zarabiać na
znanej już marce turystycznej. Zapraszamy
do współpracy!

Gdyńskie UFO i Jezioro Tajemnic

fot. Janusz Olejniczak
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To najpilniej strzeżony sekret w Polsce.
Do dziś nie wiadomo co w latach pięćdziesiątych rozbiło się w gdyńskim basenie portowym. Zrządzeniem losu temat trafił
również do Ekipy Akcji „Jezioro Tajemnic”.
Jest nowy trop w tej bezprecedensowej
sprawie. Prowadzi na Pojezierze Drawskie!
Motywem przewodnim ostatniej Nocy
Muzeów w Gdyni była inwazja kosmitów
na Ziemię. Wszystkie gdyńskie instytucje
biorące udział w akcji połączył wspólny
motyw poszukiwania tropów rozbitego statku UFO. W ten sposób Gdynia, podobnie
jak dużo wcześniej powiat drawski (sprawa
zatopionego w jeziorze Drawsko U-Boota),
wykorzystała do promocji miejską legendę,
w której tkwi spore ziarno prawdy. Temat
ten zaistniał w Akcji Jezioro Tajemnic za
sprawą prelekcji Jerzego Janczukowicza,
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wygłoszonej podczas ostatniej konferencji
popularnonaukowej „Jezioro Tajemnic”,
która odbyła się w lutym br. w Czaplinku.
Piszemy o tym teraz, z okazji „Światowego
Dnia UFO”, który przypadał 2 lipca.
Gdyńskie UFO to prawdziwe wydarzenie, o którym pisała ówczesna prasa. 21
stycznia 1959 roku podczas sztormu z nieba spadł płonący, czerwonej barwy obiekt.
Zatonął w basenie portowym przy Nabrzeżu Polskim. Obiekt ten rozbił się o taflę wody, po czym został wydobyty przez wojsko
i Urząd Bezpieczeństwa, a następnie wy-

wieziony w nieznanym kierunku. Wokół tego zdarzenia narosło mnóstwo legend, do
których postanowili nawiązać organizatorzy Nocy Muzeów. Co najbardziej intrygujące, a plaży miejskiej dzień po katastrofie
widziano tajemniczą, wycieńczoną sześciopalczastą istotę, która miała później zakończyć życie na stole operacyjnym w jednym
z trójmiejskich szpitali (nie wiadomo w którym).
Kilka miesięcy temu, bo w lutym br., temat zaistniał w Czaplinku. Okazało się, że
uczestnik Akcji „Jezioro Tajemnic” Jerzy

Jerzy Janczukowicz mówi o swoim doświadczeniu z UFO
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Janczukowicz, legenda polskich poszukiwań podwodnych, był w tamtym czasie
proszony o udział w poszukiwaniach zatopionego UFO.
Co zobaczył? O tym w drugiej części artykułu.
Na łowców UFO i innych sekretów historii czekają w powiecie drawskim świetne i
niedrogie noclegi w wielu miejscowych
ośrodkach. Pojezierze Drawskie jest doskonałą bazą wypadową do zwiedzania całego Pomorza zachodniego, a czas dojazdu
stąd nad Bałtyk to tylko godzina.
Trop najpilniej strzeżonego sekretuw Polsce prowadzi na Pojezierze Drawskie, dwadzieścia kilometrów od Czaplinka – do
„leśnego miasteczka”.
Kilka miesięcy temu podczas dorocznej
konferencji „Jezioro Tajemnic”w Czaplinku
okazało się, że uczestnik Akcji „JT” Jerzy
Janczukowicz, legenda polskich poszukiwań podwodnych, był w latach pięćdziesiątych proszony o udział w poszukiwaniach
zatopionego Niezidentyfikowanego Obiektu Latającego, który rozbił się w gdyńskim
basenie portowym 21 stycznia 1959 roku.
Obiekt został podobno wydobyty przez
wojsko i Urząd Bezpieczeństwa, a następ-
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nie wywieziony w nieznanym kierunku.
Podczas lutowej konferencji Pan Jerzy
początkowo miał opowiadać o swoich doświadczeniach w penetracji jeziora Drawsko. Na skutek próśb uczestników szybko
jednak zmienił temat i opowiedział o intrygujących wydarzeniach z Gdyni:
- Pamiętam, że otrzymaliśmy prośbę od
organizatora tego poszukiwania, że jest potrzebna ekipa nurków ze sprzętem do Gdyni, w celu odszukania czegoś, co spadło do
basenu portowego. Chodziło o to, że kilku
pracowników portowych widziało, że jakiś
obiekt bardzo silnie emanujący światłem,
spadł do wody. Naszym zadaniem było zejście w to miejsce, odszukanie i jeśli to możliwe – podjęcie tego obiektu.
Grupa Pana Jerzego była jedyną taką w
Polsce. Jak dalej wspomina, problemy piętrzyły się od początku. Przede wszystkim,
pytani o szczegóły pracownicy portu nie
byli zgodni co do dokładnej lokalizacji katastrofy. Pokazywali różne miejsca, co
utrudniało poszukiwania i poszerzało ich
obszar. Problemem w tym przypadku były
ograniczone zapasy powietrza. Głębokość
portowa nie jest wielka (kilkanaście metrów), ale portowe wody – szczególnie wte-

dy, były bardzo brudne.Widoczność była
ograniczona do minimum, nurek wyciągający dłoń ledwie ją dostrzegał, dlatego mógł
przepłynąć dosłownie obok obiektu i go nie
widzieć.Dodatkowo, nurkowie nie posiadali specjalistycznego sprzętu, ani kompasów
podwodnych, przy pomocy których można
byłoby tę trasę uczciwie zbadać.Z tego po-

UFO w Czaplinku
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wodu pas poszukiwania był stosunkowo
niewielki.
- W rezultacie nic tam nie znaleźliśmy.
Albo nasze poszukiwania nie wyglądały
tak, jak byśmy sobie życzyli, albo to coś
może wbiło się w dno. Po wyjeździe z portu sprawa przestała nas interesować – podkreślał Pan Jerzy.
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Na zakończenie przytoczył wypowiedzi
swoich rozmówców z sali konferencyjnej.
Według nich, a także relacji przytaczanych
w mediach, obiekt wielkości beczki został
wydobyty. Wewnątrz znajdować miał się
nieokreślony płyn. Pojmano także sześcio-

palczastą istotę, która zmarła w szpitalu po
zdjęciu z niej skafandra i bransolety. Podobno po wydobyty pojemnik zgłosili się
Rosjanie. Miano go zawieść do bazy wojskowej w… Bornym Sulinowie, ok. 20 km
od Czaplinka. Na miejscu, podczas zdej-
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mowania pojemnika, miał się on stoczyć z
przyczepy lub wagonu i rozszczelnić. Więcej na ten temat nie wiadomo…
Jak dodał J. Janczukowicz, tamto poszukiwanie było powadzone nieodpłatnie, ale
z zachowaniem staranności. Po latach nie
potrafi także określić osoby, która zwróciła
się o pomoc w tej sprawie – czy był to
urzędnik Urzędu Bezpieczeństwa, czy tajny policjant lub profesor z jakiejś uczelni
lub instytutu morskiego.
Dodajmy przy tej okazji, że jedno z pierwszych na świecie zdjęć niezidentyfikowanego
obiektu latającego wykonano w 1947 roku w
Czaplinku. To ten sam rok, w którym dokonano pierwszej współczesnej obserwacji tego
zjawiska, a także rok tajemniczych wydarzeń
z Roswell. Zaczęło się od doniesienia pilota
Kennetha Arnolda, który poinformował o
dziewięciu niezwykłych obiektach latających
zaobserwowanych podczas lotu nad Górami
Kaskadowymi. Ich prędkość oszacował na
2500 km/h. Tego samego dnia w rejonie północno-wschodniego Pacyfiku odnotowano
także 18 innych obserwacji niezwykłych
obiektów latających.
Jak donosi blog „paranormalnapolska”,
„Czaplinek był jednym z pierwszych miejsc
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w Polsce, gdzie zaobserwowano UFO. (…)
Latający spodek udało się nawet sfotografować. Zdjęcie przedstawia dużych rozmiarów dysk lecący nisko nad ziemią. (…) W
latach 40. nie umiano jeszcze tak manipulować zdjęciami jak obecnie, więc przypuszcza się, że ujęcie jest autentyczne. Nie
można mieć jednak pełnej pewności,
zwłaszcza, że autor zdjęcia już nie żyje.”.
Kto był autorem zdjęcia i w jakich okolicznościach zostało wykonane? Prosimy o
informacje!Każdą informację nagradzamy
Certyfikatem Uczestnika Akcji „Jezioro Tajemnic”!
Na łowców UFO i innych sekretów historii czekają w powiecie drawskim świetne i
niedrogie noclegi w wielu miejscowych
ośrodkach. Pojezierze Drawskie jest doskonałą bazą wypadową do zwiedzania całego pomorza zachodniego, a czas dojazdu
stąd nad Bałtyk to tylko godzina.
Zapraszamy: www.jeziorotajemnic.pl

Na terenie Pałacu Siemczyno – jednego z
uczestników Akcji „JT” – Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie zorganizowało
imprezę z niezwykłym rozmachem. Od 15
lat, rokrocznie w Siemczynie, położonym
między Czaplinkiem a Złocieńcem, nad Zatoką Henrykowską Jeziora Drawsko – odbywają się latem Henrykowskie Dni w
Siemczynie. Inspiracją jest dawna nazwa

Akcenty w Pałacu
Podczas jubileuszowej piętnastej edycji
Dni Henrykowskich w Siemczynie nie zabrakło akcentów związanych z „Jeziorem
Tajemnic”.

Ekipa Akcji ze Starosta Stanisławem Kuczyńskim
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Siemczyna, czyli Heinrichsdorf (Wieś Henryka). Nazwę tę nadano wsi na cześć jej legendarnego założyciela Heinricha, który
służył w zakonie templariuszy.
Ostatni dzień imprezy odbył się na wodach jeziora Drawsko, a dokładnie w Zatoce
Henrykowskiej. Ta przypominająca fiord zatoka osiąga głębokość 30 m. Znajdują się
tam również dwie wyspy – Lelum i Polelum.
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- Na plaży szkoła nurkowania ANDAtek,
Firma Divers Service s.c. oraz Stowarzyszenie Historyczno - Kulturalne „Tempelburg”
przygotowały pokazy profesjonalnego
sprzętu nurkowego oraz rejsy łodzią po zatoce. Można było zapoznać się i przymierzyć zawodowy sprzęt nurkowy, taki jak
hełm, skafander, maska pełnotwarzowa –

wylicza Dariusz de Lorm, Ambasador Akcji
„Jezioro Tajemnic”. - Adam Brzuska opowiadał co do czego służy, pokazał sprzęt do
łączności podwodnej. Chętni wrażeń mogli
zanurkować w otchłani wód jeziora z doświadczonym instruktorem nurkowania.
Członkowie SHK „Tempelburg” łodzią Jeziora Tajemnic pływali po zatoce, opowia-

dając o Akcji. Była to VIII akcja „Jezioro Tajemnic” w III sezonie.
Polecamy jeden z odcinków programu
ADVENTURE HD „Zanurzenie” o sekretach
Pałacu Siemczyno, który jest sponsorem i
aktywnym uczestnikiem Akcji „Jezioro Tajemnic”: www.jeziorotajemnic.pl/
„Pałac Siemczyno”: www.palacsiemczyno.pl

Jezioro Tajemnic u Beatlesów
Serdecznie zapraszamy do nadsyłania
zdjęć z symbolami Akcji Jezioro Tajemnic.
Pokażcie, dokąd zawędrowało to przedsięwzięcie. Po Londynie, Bad Schwartau, Rzymie i Warszawie, dziś przyszła kolej na
Liverpool.
W Wielkiej Brytanii Akcję promował
przy pomocy koszulki z jej logo mieszkaniec gminy Czaplinek Kamil Rogowski, prywatnie również miłośnik nurkowania.
Zdjęcia wykonał w kilku miejscach, jednak
nam najbardziej do gustu przypadło to z
rzeźbą członków zespołu The Beatles, światowego fenomenu muzycznego, który tam
powstał i występował w klubie The Cavern.
Liverpool jest drugim po Londynie angiel122
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skim ośrodkiem portowym, a także przemysłowym, kulturalnym i naukowym.
Dziękujemy za te fotografie. Prosimy
Czytelników o więcej!

Ci, którzy będą chcieli otrzymać Certyfikat uczestnictwa w Akcji JT, powinni przesłać zdjęcie poprzez specjalny formularz:
http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/

(w przypadku większej liczby zdjęć – prosimy o przesyłanie ich pojedynczo).

Co skrywa drawska ziemia
Wczoraj (19.07.2018 r.) po południu w
Drawsku Pomorskim przy ul. Złocienieckiej
poszukiwano pamiątek przeszłości. Szczegóły wkrótce w Głosie Drawska!
Chodziło o depozyt zakopany w pobliżu
domu przez ewakuujących się w 1945 roku
Niemców. Wiele osobistych rzeczy ukryto
pod ziemią z powodu nadciągającego frontu. Tak wówczas czyniono, pod wpływem
apeli hitlerowskich władz. Ówczesna propaganda zapewniała, że w niedługim czasie
odwrócą się losy wojny i będzie możliwy
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powrót na tereny dzisiejszego pomorza zachodniego, a tym samym odzyskanie majątków.
Akcję zorganizowała Ekipa Stowarzyszenia Historyczno – Kulturalnego Tempelburg, pod patronatem Akcji Eksploracyjno

– Historycznej „Jezioro Tajemnic”. Na poszukiwania zgodę Konserwatora Zabytków
uzyskał Wiesław Piotrowski, znany miłośnik historii ziemi drawskiej, a także Ambasador Akcji „Jezioro Tajemnic”. W pracach
udział wzięli również Marek Tomaszewski,
Honorata Matuszewska (Dziewczyna Jeziora Tajemnic 2017 ), Grzegorz Olechnowicz
iJakub Styczeń.
- Niemcy przyjeżdżają do Drawska Pomorskiego, odnajdują swoje dawne domy –
opowiada W. Piotrowski. – Tak stało się w
tym przypadku. Dawni właściciele powierzyli swój sekret obecnym. To od nich dowiedziałem się o ukrytym pod ziemią „skarbie”.
Według przekazanych informacji, pod
ziemią w sporych rozmiarów kanie powinny znajdować się różnego rodzaju rzeczy
osobiste, prywatne zbiory i pamiątki. Depozytu jednak nie odnaleziono. Poszukiwacze
natrafili jednak na pozostałości kany, co
oznacza, że depozyt faktycznie tam kiedyś
był. Według oceny W. Piotrowskiego, musiał on zostać odkryty albo przez sowietów,
tuż po przejściu frontu, albo w późniejszych latach przez robotników zajmujących
się kładzeniem rozmaitych instalacji pod
ziemią.
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Poszukiwacze nie załamują jednak rąk.
Są przekonani, że takich depozytów może
być w drawskiej ziemi jeszcze bardzo dużo…
Wkrótce kolejna akcja w okolicy Drawska Pomorskiego!

Sekretne życie Drawy
Rzeka Drawa, uwielbiana m.in. przez
podróżnika Aleksandra Dobę, czy Św. Jana
Pawła II, to nie tylko cel aktywnych turystów. Stała się także twórczą inspiracją.
- Grupa „Twórcza Drawa” rozpoczęła realizację projektu „Sekretne życie Drawy” Informuje
Monika
Kuczyńska,
ze
Złocienieckiego Ośrodek Kultury. Warsztaty malarstwa wielkoformatowego to pierwsze działania, które rozpoczęli już od piątku

miejsce świętowania
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szukamy inspiracji

malujemy

promujemy
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13 lipca. Uczestnicy pracują na obrazach o
wielkości 2x3 metry. Inspiracją jest rzeka,
natura i przyroda. Podsumowaniem działań artystycznych będzie wernisaż wystawy,
na który zapraszamy w środę 25 lipca o
godz. 18.00. Naszych prac szukajcie wysoko, ale nie w chmurach, tylko na dachach
infrastruktury turystycznej znajdującej się
na polu biwakowym nad Drawą.
Warsztaty prowadzi Agnieszka Świerczek, absolwentka Akademii Sztuk Pięk-

nych w Krakowie, członkini Związku Polskich Artystów Plastyków. Wystawę w plenerze będzie można obejrzeć do końca
sierpnia.
- Jesienią planujemy kolejne działanie,
pt. „Akcja szablon”. To warsztaty plastyczne z techniki graficznej, podczas których
uczestnicy stworzą kompozycje za pomocą
kontrastu i akcentu kolorystycznego oraz samodzielnie wykonają matrycę i odbitkę
przygotowanego szablonu. Podsumowa-

niem akcji będzie objazdowy wernisaż
prac, które pokażemy w złocienieckich
świetlicach wiejskich.
Projekt został dofinansowany ze środków
Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w
Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w
Złocieńcu: Stowarzyszenie Lokalna Grupa
działania „Partnerstwo Drawy z Liderem
Wałeckim”.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Powiatu Drawskiego.
Zdjęcia: Aga Świerczek, Ela Kordek

Na tropie kierowcy Marszałka
Mamy nowe informacje związane z Władysławem Gdeszem. Według przekazów
miejscowej ludności przez pewien czas
miał on być kierowcą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego grób znajduje się we wsi Łabędzie w pobliżu Drawska Pomorskiego.
Tego nie znajdziecie w książkach!
Wiesław Piotrowski, Ambasador Akcji
Eksploracyjno- Historycznej Jezioro Tajemnic dotarł do osoby, która ma sporo informacji na ten frapujący temat. To
mieszkaniec tej wsi, osiemdziesięcioleniA-

pracujemy
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dam Gajewski. Z jego opowieści wynika, że
jego ojciec przyjaźnił się z W. Gdeszem. To
od taty Pan Adam wie o przeszłości W.
Gdesza. Panowie poznali się w Wilnie,
podczas służby. Miało tam dojść do awarii
auta szwagraJ. Piłsudskiego. W. Gdesz i Pan
Gajewski uczestniczyli w naprawie.
Po I wojnie światowej los sprawił obu
niespodziankę. Zostali zaproszeni na
chrzciny w Łabędziach. Podczas uroczystości okazało się, że posadzono ich przy jednym stole, naprzeciw siebie. Rozpoznali
się. Przyjaźń rozkwitła na nowo. Tata Pana
Adama był jedną z niewielu osób, która
znała prawdziwą historię W. Gdesza.

Tabliczka na grobie W. Gdesza w Łabędziach gm.
Drawsko Pom._
fot. T. Budzynsk

Przypomnijmy, że o sprawie tej pisaliśmy
już jakiś czas temu. Wówczas również pojawił się wątek Wilna i samochodów. Zaskakujące jest również coś innego. W
archiwach brak jest historii tego żołnierza
po 1930 roku (!).
– W dzieciństwie chodziłem na ten
cmentarz z ojcem – wspomina Tomasz Budzyński z Drawska Pomorskiego. - Zapalaliśmy świeczkę na grobie dziadków oraz
obok, właśnie na tym nagrobku. Ojciec
opowiadał, że był to kierowca Marszałka

Piłsudskiego, człowiek z ówczesnych polskich służb specjalnych. Pojawił się kiedyś
w Łabędziach i tam zamieszkał. Podobno
starał się nie rzucać się w oczy, bo jako piłsudczyk obawiał się represji ze strony PRL.
Jednak w chwili słabości opowiedział swoją historię kilku osobom.
Władysław Gdesz zmarł według daty na
tabliczce w dniu 16 marca 1966 roku. Napisano tam również, że był wyróżnionym i
odznaczonym za waleczność bohaterem z
drugiej wojny światowej.

W. Piotrowski i A. Gajewski rozmawiają o kierowcy J. Piłsudskiego
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Minęły lata, a Pan Tomasz zapomniał o
całej sprawie. Aż do niedawna, gdy zaczął
pracę w drawskim Zakładzie Usług Komunalnych, gdzie dziś jest Dyrektorem. Wspomnienie wróciło, ponieważ ZUK służbowo
zajmuje się również tamtym cmentarzem.
– Wystąpiłem do Wojskowego Biura Historycznego oraz Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie potwierdzenia tożsamości
tego człowieka – mówi.
Co się okazało? Ten żołnierz urodził się

T. Budzyński pokazuje dokumenty z przebiegu
służby W. Gdesza

15 maja 1889 r. w Będzinie. Obie instytucje
przysłały przebieg służby W. Gdesza jedynie do roku 1930. Nie wiadomo, co działo
się dalej. Z jakiegoś powodu brak starszych
akt. Jednak w dokumentach WBH znalazł
się intrygujący zapis. Obok informacji o odznaczeniach „Polska swemu obrońcy” i
„10-lecie niepodległości”, jest także opinia
Dowódcy Obszaru Warownego Wilno, generała brygady Henryka Krok-Paszkowskiego. Brzmi ona: „Wybitny podoficer i
kierowca samochodowy”.
– Ta informacja uprawdopodabnia całą historię – dodaje T. Budzyński. – To skłoniło
mnie do dalszych poszukiwań. Wystąpiłem
o informacje do Instytutu Piłsudskiego w Londynie. Może tam dowiem się czegoś więcej.
Sprawę zna także organizator Akcji Eksploracyjno – Historycznej „Jezioro Tajemnic”, Starosta Drawski Stanisław Kuczyński:
– Gdyby okazało się, że na naszej ziemi
rzeczywiście spoczywa osobisty szofer Marszałka Piłsudskiego byłaby to wielka rzecz,
zarówno ze względów historycznych, jak i
patriotycznych. Być może dzięki poznaniu
dalszej części życiorysu Władysława Gdesza uda się napisać nowe wątki historii Marszałka i samej Polski.
128

Dyrektor ZUK już zadeklarował, że jeśli
uda się potwierdzić życiorys ś.p. W. Gdesza lub potwierdzą się informacje o jego
szczególnych zasługach wojennych, grób
zostanie otoczony szczególną opieką.
Prosimy Czytelników o wszelkie informacje w tej sprawie. Formularz kontaktowy:
http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/
FILM: www.youtube.com

Wernisaż z sekretami
Wernisażem wystawy „Sekretne życie
Drawy” uroczyście podsumowano warsztaty malarstwa wielkoformatowego. W plenerze, w scenerii rzeki Drawy, na polu
biwakowym przy stanicy wodnej w Złocieńcu można do końca sierpnia obejrzeć
powstałe obrazy.
Przez dziesięć dni pod okiem instruktorki i pomysłodawczyni warsztatów Agnieszki Świerczek młodzież i dorośli tworzyli
projekty obrazów pod wspólnym hasłem.
W kolejnym etapie przenosili na płótno o
wymiarach 2x3 metry. Inspiracją do działania była rzeka, natura i przyroda. Uczestnicy posiłkowali się nie tylko spacerem nad
rzekę, ale też pięknymi zdjęciami Elżbiety
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Frankowskiej i tekstami poezji Czesława
Miłosza.
Autorami obrazów są: obraz 1 – Celina
Penc i Zuzanna Penc, obraz 2 – Natalia
Swędzikiewicz i Oliwia Swędzikiewicz, obraz 3 – Agnieszka Reczko i Ryszarda Jan-

129

Nuras.info 7/2018
kowska-Reczko, obraz 4 – Blanka Chmielewska, obraz 5 – Elżbieta Majewska.
Każdy z obrazów jest inny, prezentuje inny styl i spojrzenie na temat, oddając jednocześnie spójną myśl. Praca Natalii i
Oliwii to wiosenna personifikacja rzeki.
Obraz Agnieszki i Rysi to zbliżenie na roślinność Drawy i połączenie z elementem
magii. Wprawne oko doliczy się czternastu
maleńkich wróżek. Ela stylistycznie nawiązuje do wczesnych prac Klimta i portretu
dwóch wodnych bogiń. Celina i Zuza w
swojej pracy zastosowały bajkowy efekt lustra. Blanka użyła płaskich plam koloru i

pewnej surowości wyrazu osiągając efekt
głębi.
Spotkanie uświetnił koncert oraz wspólne
śpiewanie z dwudziestoosobowym zespołem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Złocieńcu. Warsztaty malarstwa wielkoformatowego realizowaliśmy w ramach projektu,
który został dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Pol130
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sce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Złocieńcu: Stowarzyszenie Lokalna Grupa
działania „Partnerstwo Drawy z Liderem
Wałeckim”.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Powiatu Drawskiego.

W dniu 30.07.2018 odbyły się VII Regaty Kajakarskie o Puchar Bosmana Kusego
Dworu. Udział w zawodach brali podopieczni śląskiego oddziału Olimpiad Specjalnych.

Monika Kuczyńska
fot.: Ela Kordek

Puchar bosmana to gratka!
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Regaty miały na celu wyłonienie najlepszego zawodnika, drużyny oraz kadry, a także sportową rywalizację i dobrą zabawę.
W tym roku po raz pierwszy regaty odbyły się przy współpracy z Ekipą Jeziora Ta-
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jemnic, reprezentowaną przez Dziewczynę
Akcji Natalię Wojtaszyk.
Natalia Wojtaszyk to Dziewczyna Jeziora Tajemnic 2018. Wychowana nad jeziorem Drawsko absolwentka Uniwersytetu
Szczecińskiego. Uczy pływać, umie nurkować, świetnie zna teren i ma szerokie kontakty w branży wodniackiej. Jako

Dziewczyna Akcji A.D. 2018 zastąpiła Honoratę Matuszewską (2017) i Aleksandrę
Kraskę (2016).
Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim osobom biorącym udział w regatach!
Już dziś zapraszamy na kolejną odsłonę
eventu, która odbędzie się w przyszłe wakacje!

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja
elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się
na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do
nas. Twój artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za
to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8.
Redakcja Magazynu
Nuras.info - kontak:
wydawnictwo@nuras.info
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