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Od Redakcji

Skarbiec, czyli od redakcji

Wiosennie witam Wszystkich naszych Czytelników. 

Nie ma co ukrywać, że aura nas na razie nie 

rozpieszcza i choć prawdziwie słoneczna wiosna 

zbliża się wielkimi krokami, to pewnie jeszcze wiele 

dni będzie typowo „nieposzukiwawczych”. Aby 

pomóc Wam przetrwać do momentu gdy będzie 

można już swobodnie  udać się w „teren” 

przygotowaliśmy kolejny numer naszego magazynu z 

kilkoma niespodziankami – dzięki uprzejmości 

wydawców, rozpoczynamy cykl przedruków z 

legendarnej już „Archeologii Wojskowej”, 

przedstawiamy najnowsze wiadomości wspólnie z 

serwisem archeologicznym „Archeowieści” oraz po 

raz pierwszy Thesaurus News można pobrać do 

samodzielnego drukowania w wersji PDF :)

Tym razem postawiliśmy na eksplorację, bo dużo 

się ostatnio dzieje w świecie poszukiwaczym. Czasy, 

gdy odkrywcom wystarczył kompas, mapa i szpadel 

już dawno minęły i teraz trudno spotkać poszukiwacza 

skarbów, który nie używałby wykrywacza metali. 

Ostatnio duże poruszenie wywołał nowy model 

wykrywacza firmy White’s – Spectra Vision. Czy 

rzeczywiście jest to technologiczny przełom? W tym 

numerze przedstawiamy pierwsze polskie tłumaczenie 

(w wersji roboczej) poradnika terenowego do tego 

innowacyjnego sprzętu, które powinno dać Wam 

wyobrażenie o jego możliwościach i funkcjach oraz 

przynajmniej w części odpowiedzieć na to pytanie. Ze 

względu na premierę nowego sprzętu, znajdziecie tu 

też wywiad z konstruktorami Whites’a oraz 

fotoreportaż z ich fabryki w Inverness.

Jakiś czas temu informowaliśmy na forum 

Thesaurus o znalezieniu w Polsce dość dużych 

samorodków złota: 

http://www.thesaurus.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1778 

Czy zastanawialiście się kiedyś jak by to było 

znaleźć taki samorodek? Prawdziwy, naturalny skarb? 

Żeby Was zachęcić do potraktowania tego tematu 

serio, przedstawiamy zestawienie wykrywaczy do 

takich poszukiwań oraz reportaż o poszukiwaniach 

złota w Szkocji.   

Co zrobić, gdy brak nam wykrywacza albo chcemy 

spróbować czegoś nowego tej wiosny? Sprawa jest 

prosta – spróbuj rzucania magnesem. W bardzo 

ciekawym artykule zdradzamy sekrety i pomożemy 

Wam zacząć przygodę z neodymkami.  Zachęcamy też 

do odwiedzenia nowego działu poświęconego 

muzeom, kolekcjom i znaleziskom oraz kolejnej 

odsłony w walce o zmianę prawa w naszym kraju.

W tym numerze żegnamy się też z fantastycznymi 

przygodami Howarda Jenningsa, poszukiwacza par 

excellence i jeśli jeszcze nie zdobyliście książki 

„Łowca Skarbów”, to zróbcie to koniecznie, bo 

umieściliśmy tu zaledwie mały fragment tej 

fascynującej historii.

Wierzymy, że spodoba się Wam nowy numer 

Thesaurus News i zapraszamy do komentowania i 

współtworzenia Waszego magazynu w nowo 

utworzonym dziale na naszym poszukiwawczym 

forum: 

http://www.thesaurus.com.pl/forum/viewforum.php?f=113

czyli  od redakcji

Thesaurus - z łacińskiego thesaurus, ze starogreckiego thesauros, oznacza "skarbiec", "skarb", "zbiór 

cennych przedmiotów, słów, myśli i informacji ". 

Tymczasem, życzę przyjemnej lektury i 

Wszystkiego Skarbowego!
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Wiadomości

WIADOMOŚCI

Odkryto Iluę, wspominaną w kronice Thietmara? 

http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090321/WYWIADY/366806933

Antyczna rzeźba wyłowiona przez rybaka.

http://archeowiesci.wordpress.com/2009/03/24/rybak-wylowil-antyczna-rzezbe/

Kobieta wampir odkryta w Wenecji.

http://archeowiesci.wordpress.com/2009/03/09/wampirzyca-z-wenecji/

Polacy nagrodzeni za ratowanie zabytków 

starożytnej Nubii.

http://archeowiesci.wordpress.com/2009/03/19/odznaczenia-dla-polakow-za-ratowanie-zabytkow-starozytnej-nubii/

Zatrzymano osobę usiłującą sprzedać syryjski 

zabytek na Allegro.

http://archeowiesci.wordpress.com/2009/03/21/chcial-sprzedac-zabytek-na-aukcji-w-internecie/

Dom Zmarłych i pochówek z monetą.

http://archeowiesci.wordpress.com/2009/03/20/dom-zmarlych-z-ostrowite/

Policja złapała dwóch 17 letnich poszukiwaczy.

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Policja-zatrzymala-17-latkow-z-niebezpiecznym-hobby,wid,10958342,wiadomosc.html?ticaid=17ba9

W pałacu na Dolnym Ślasku odkryto unikatowe 

freski, jednak nie ma środków na ich konserwację.

http://www.tvn24.pl/-1,1592161,0,1,odkryli-renesansowe-freski-i-maja-klopot,wiadomosc.html

Niedbalstwo, czyli kto jest winny zaginięciu 

bezcennych rękopisów Piłsudskiego i Paderewskiego?

http://www.rp.pl/artykul/2,278022_Zaginely_bezcenne_archiwa.html

W Łowiczu odkryto zabudowania z XVII wieku.

http://polskalokalna.pl/wiadomosci/lodzkie/news/historia-sprzed-setek-lat-wydobyta-spod-ziemi,1277480,4933

Walijscy archeolodzy odkrywają starożytne 

konstrukcje dzięki zdjęciom satelitarnym.

http://anglia.interia.pl/wiadomosci/news/niesamowite-odkrycie-na-google-earth,1275936

Odkryto zrzutowisko broni na Kaszubach.

http://www.kociewie24.pl/index.php/2009/03/12/nietypowe-znalezisko-z-okresu-ii-wojny-swiatowej-w-kolinczu/#more-135

Średniowieczne naczynia odkryte w... szambie.

http://polskalokalna.pl/wiadomosci/podkarpackie/krosno/news/podkarpackie-cenne-odkrycie-w-szambie,1270853

Co dalej z Titaniciem i jego skarbami? Amerykański 

sąd najprawdopodobniej zdecyduje się utrzymać w 

całości kolekcję już wydobytych artefaktów oraz 

ściśle kontrolować prace nurków w przyszłości.

http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5ity8O_4LJvuZeadfvA6TRi3g7s1wD974BRQ81 

Rzadka moneta, znaleziona przypadkiem przez 

rodzinę zmarłego w jego rzeczach, sprzedana za 20 

tysięcy funtów.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/7851238.stm

Woda jednak płynęła na Marsie – naukowcy 

twierdzą, że ponad milion latemu na Marsie nie 

brakowało wody, która „wyrzeźbiła” znaczną część 

czerwonej planety.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/7951880.stm

Jedna z trzech ocałałych po II Wojnie Światowej 

amerykańskich łodzi torpedowych typu PT350 

zostanie odrestaurowana.

http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5ity8O_4LJvuZeadfvA6TRi3g7s1wD974BRQ81

Trzech brytyjskich nurków zostało skazanych w 

Hiszpanii za nielegalne plądrowanie wraku. Nurkom 

groziło 6 lat więzienia, jednak z braku dowodów karę 

zamieniono na grzywnę.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/cornwall/7960410.stm

Masowy grób we Fromelles z czasów I Wojny 

Światowej, odkryty po latach badań przez historyka 

amatora, wciąż skrywa tajemnicę tożsamości 

pochowanych tam żołnierzy.

http://www.brisbanetimes.com.au/news/national/race-on-to-identify-diggers-at-fromelles/2009/03/24/1237656897998.html

Susza w Iraku odkrywa archeologiczne skarby.

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=102184336

PredatorX – szkielet żyjącego 147 milionów lat 

temu potwora z morskich otchłani wielkości 

Tyranosaurusa Rexa, został odkryty w Norwegii.

http://www.cosmosmagazine.com/news/2638/predator-x-monster-deep

Wielka Brytania – podczas budowy parku zabaw 

dla dzieci odkryto jeden z największych „celtyckich” 

okrągłych domów oraz wiele pochówków.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/somerset/7958965.stm

Poszukiwacze i historycy amatorzy z Anglii walczą 

o zachowanie dla potomnych pola bitwy z okresu 

wojny domowej, zagrożonego przez budowę linii 

kolejowej.

http://www.burtonmail.co.uk/burtonmail-news/DisplayArticle.asp?ID=402069

Archeolodzy próbują odtworzyć alternatywny bieg 

bitwy ostaniej bitwy na wyspach brytyjskich, pod 

Culloden w 1746.

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/scotland/article5946689.ece

Amerykanin opisuje historię kradzionych skarbów 

po inwazji na Irak w 2003 roku.

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1886631,00.html

Walijski poszukiwacz znajduje unikatowe celtyckie 

naczynia, zakopanę jako ofiara dla bogów.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/wales/7953558.stm

Kryptozoolodzy wyruszają na poszukiwania 

rosyjskiego „Big Foota”.

http://www.3news.co.nz/Crypto-zoologists-seek-to-discover-the-unlikely-/tabid/412/articleID/96019/cat/73/Default.aspx

Polscy specjaliści od rekonstrukcji historycznej 

pomogą brytyjskim i szkockim archeologom 

odtworzyć domy z epoki żelaza.

http://www.pressandjournal.co.uk/Article.aspx/1102329?UserKey=

czyli  skarbowe Wiadomości
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Eksploracja

Spectra Vision Poradnik Terenowy, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć.

Vision

Wszystko co powinieneś wiedzieć o nowym wykrywaczu 

White's Spectra VISION

 zwiększa rozmiar tekstu lub 

przywołuje bardziej szczegółowe Menu.

 przesuwa poziomo po 

zaznaczonym tekście.

 przywołuje Menu lub przesuwa 

kursor do następnej linii lub wyboru na ekranie. 

Wybrany tekst jest podkreślony. 

 przywołuje ekran informacyjny, 

łącznie z podświetleniem i funkcjami 

zaawansowanymi.

 wybiera daną opcję.

 lub  poprzez 

naciśnięcie i puszczenie cyngla z każdego 

Menu czy funkcji.

 przesuwa kursor pionowo po liście w 

Menu.



Spectra Vision Poradnik Terenowy, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć.
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By Namierzać –  I 

BY ANALIZOWAĆ – 

 – Agresywna dyskryminacja zawleczek i śmieci. 

Sygnalizuje wszystkie monety i niektóre pierścionki.

 – Mniejsza dyskryminacja śmieci niż 

w COIN – akceptuje aluminium, sygnalizuje 

większość biżuterii i wszystkie monety.

 – Metoda dyskryminacji soli. Odrzuca 

żelazo i niektóre śmieci. Akceptuje aluminium. 

Sygnalizuje większość biżuterii i monet.

 – Akceptuje kolorową militarkę oraz duże 

żelazo. Duże i małe żelazo sygnalizowane niskim 

tonem.

 – Akceptuje złote, srebrne i miedziane 

samorodki. Identyfikacja żelaza używa kanału audio 

VCO,  SAT i agresywna dyskryminacja wpływu 

gruntu. Akceptuje wszystkie cele metalowe.

 – Akceptuje jedynie wskazania z górnej 

skali VDI. Pozwala na maksymalny zasięg na głęboko 

zalegające srebro.

 – Wysoka dyskryminacja śmieci na 

intensywne poszukiwania na terenach publicznych 

(parki etc).

 – Minimalna dyskryminacja śmieci na kanale 

audio. Wyświetlacz zapewnia identyfikację celu – 

bardzo duży poziom podbicia sygnału GAIN.W 

niektórych rejonach może być niestabilny i wymagać 

zmiany ustawień GAIN oraz czułości (Sensitivity).

 – Łączy Audio z trybu 

dyskryminacji, trybu All Metal plus opcji Hi Pro. 

Doskonały do poszukiwań militarki.

 – Wykrywa nikiel/żelazo, specyficzne dla 

meteorytów, poprzez akceptację ujemnych numerów 

VDI. Większość innych celów jest odrzucana. 

numbers. Most other targets rejected.

 – Zawiera program demonstracyjny. 

Dodatkowe opcje w Menu zaawansowanym (Expert).

 – Przywraca wybrane programy do ustawień 

fabrycz nych. Użyj Menu/Tab by wybrać.

Wciśnij Enter by przywrócić.

Sensitivity/Czułość

Użycie Sensitivty podane tu jako PRZYKŁAD.

na dole ekranu do szybkiej i 

łatwej korekty ustawień.

Vision działa normalnie podczas zmiany tych 

ustawień.

Użyj

by podkreślić ustawienie, by zmienić 

lub naciśnij  by wejść w opcje kontroli i 

by rozwinąć oraz rozszerzyć opis. Detektor działa 

dalej by umożliwić precyzyjne ustawienie.

Eksploracja



 - (Pre-Amp) Ustawia wzmocnienie sygnału 

odbieranego.Wpływa na czułość, zasięg oraz 

zakłócenia ze źródeł zewnętrznych.

Thesaurus nr4 
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Spectra Vision Poradnik Terenowy, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć.

 – Wzmocnienie sygnału wysyłanego, w 

gruncie o niskiej mineralizacji. 

UWAGA – częste używanie zwiększy zużycie baterii.

 – Zmienia poziom wykrywalnosci 

celów. Wpływa na zasięg.

 – Kontrolule sygnał detekcji w trybie All 

Metal/Wszystkie Metale. Wpływa na zasięg i 

szerokość sygnału celu.

Porady ...

AKTYWNA KONTROLA – SENSITIVITY

Procentowy wskaźnik sygnału możliwości w stosunku 

do zakłóceń i kalkulacja optymalnego ustawienia 

GAIN w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności.

 Signal % = zwrotny sygnał z gruntu.

 Noise % = zewnętrzne zakłócenia 

elektromagnetyczne oraz z gruntu.

 Best Gain = RX Gain optymalny poziom (biorąc 

pod uwagę wszystkie inne ustawienia).

Z cewką na gruncie, spójrz na “BestGain” i 

odpowiednio dostosuj RX Gain.

PORADY...

Programy i ustawienia fabryczne są zawsze 

zaznaczone lub ich wartość jest podkreślona.   

Podczas zmiany Sensitivity/Czułości na RX Gain, 

rekomendowane jest ponowne dostrojenie do gruntu.

 – Ustawia jak głośno dany cel będzie 

sygnalizowany.

 – Ustawia poziom sygnału 

wiodącego (nieznaczny szum w tle).

 – Ton celu lub poziom, jaki wytwarza cel 

metalowy.

 – Ton lub poziom sygnału 

wiodącego.

 – Gdy opcja jest włączona wytwarza 

progresywnie wyższy ton w połączeniu z numerami 

VDI.

 – Zobacz poniżej.

Porady ...

SpectraSound System jest już 

zainstalowany fabrycznie (na kanale 4) 

i pozwala na procedurę szybkiego 

włączania, opisaną poniżej.

Szybkie 

Podłączanie

• Wybier Audio lub Zoom Audio

• do Wireless Headphone. Naciśnij  

W Wireless Headphone/Bezprzewodowych Słuchaw-

kach. Naciśnij x by aktywować.

• Naciśnij by aktywować 

• Włącz słuchawki.  

Słuchawki zostaną podłączone w ciągu pięciu sekund 

gdy usłyszysz  

PORADY...

Słuchawki wyłączają  się automatycznie wraz z 

wykrywaczem.

By wyłączyć OFF słuchawki, naciśnij wyłącznik. 

Usłyszysz  

Po dziesięciu sekundach włączy się głośnik w 

wykrywaczu.

Eksploracja
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 – Ustawienie własne 

akceptujące bądź dyskryminujące konkretny zakres 

VDI.

“X”w zaznaczonym polu = Accept (wykrywalny) - 

Puste pole = Reject (odrzucenie).

 – Ustawia poziom odpowiedzi na 

sygnały wielkości kapsli i zakrętek od płynów.

 – Ustawia poziom dyskryminacji 

negatywnych kamieni i skał, które nie są wyciszane 

przez system strojenia gruntu i dałyby sygnał jak 

dobry cel.

 - Wybiera zestaw kombinacji z:

Szybkości przemiatania - Najwolniejsza 5.0Hz-7.5Hz-

10Hz-12.5Hz (Najszybsza)

Filtry przepuszczające – “High” dla średnio i wysoko 

zmineralizowanej gleby lub „Band” dla nisko 

zmineralizowanej.

Wybierz 10Hz-High dla najlepszego efektu w 

typowym terenie.

Dyskryminacja

Dyskryminacja Zoomowanie

Wizualna Dyskryminacja, Wybór VDI, Ikony.

Zaawansowane oraz własne wybory dyskryminacji z 

kilku metod i Menu. Ikony mogą być wybrane z 

trzech zestawów: Park, Relic i Prospecting. Użyj 

„dymków” z pomocą i zaawansowanej części 

instrukcji by uzyskać wiecej informacji.

PORADY...

 – włączenie funkcji bottle cap lub hot rock 

może sprawić, że dobry cel zostanie źle odczytany lub 

odrzucony.

 – Najlepszy 

wybór do typowych warunków poszukiwawczych. 

Transmisja i odbiór częstotliwości 2.5 KHz-7.5 KHz 

and 22.5 KHz w tym samym czasie.

 – Otrzymuje i wyświetla wszystkie 

częstotliwości. Używa metody substrakcji by 

zbalansować wpływ słonej wody.

– Pojedyńcza częstotliwość. Bardziej czułe 

dla metali wysoko-przewodzących, Srebra/Miedzi.

 – Pojedyńcza częstotliwość . Czułe dla 

wszystkich rodzajów metalu.

 – Pojedyńcza częstotliwość. Najbardziej 

czuła dla drobnych i nisko-przewodzących metali, 

Złoto/Nikiel.

 – Usuwa niepożądane zewnętrzne 

sygnały poprzez wybór jednej z 5 pozytywnych lub 

negatywnych kompensacji. Pomaga w unikaniu 

sygnałów innych wykrywaczy oraz innych zakłóceń. 

Działa przy pojedynczej i łączonych częstotliwościach.

Częstotliwość

Częstotliwość Zoomowanie

Częstotliwość  - zoomowanie

• Wyświetla i udostępnia zaawansowane opcje

częstotliwości.

• Użyj “dymków pomocy” (cyngiel do przodu) 

zaawansowanych funkcji w instrukcji po więcej 

informacji o Best Data/Correlate.

Eksploracja
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Spectra Vision Poradnik Terenowy, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć.

PORADY...

Użycie pojedynczej częstotliwości może zwiększyć 

czułość na pewne metale, poprzez koncentrację całej 

dostępnej energii na konkretnej częstotliwości 

przekazu. Co więcej, 22.5 kHz jest bardziej czułe na 

małe i nisko-przewodzące cele jak złoto. 2.5 kHz 

działa najlepiej na cele wysoko-przewodzące jak 

srebrne monety. Programy fabryczne Prospecting i 

Deep Silver używają metody jednej częstotliwości 

(Prospecting 22.5 kHz and Deep Silver 2.5 kHz.) Po 

zmianie częstotliwości konieczne ponowne ustawienie 

Sensitivity/Czułości i dostrojenie do gruntu.

Dla najlepszych rezultatów, wykrywacz po starcie 

powinniśmy dostroić manualnie do gruntu. Pociągnij i 

przytrzymaj cyngiel, potem wciśnij Enter unosząc 

cewkę w górę i w dół nad gruntem, aż sygnał wiodący 

jest bez zakłóceń. Puść Enter i cyngiel. Przydatne 

również jako opcja to sprawdzenia śledzenia gruntu w 

każdym trybie poszukiwań.

(“X” zaznaczony) Aktywuje wskaźnik 

śledzenia zmian gruntu na wyświetlaczu, wskazuje 

automatyczny wzrost lub spadek punktu dostrojenia 

do gruntu.

 (“X” zaznaczony) Kiedy jest włączony, 

opóźnia moment gdy automatyczne śledzenie zmian 

dostosowuje się do gruntu. Pomaga w terenie 

zaśmieconym żelazem. Wyłącz w zmieniającym się 

gruncie z niewielkim albo żadnym poziomem żelaza 

by umożliwić natychmiastowe śledzenie zmian 

mineralizacji. 

 – Ustawia poziom/szybkość śledzenia zmian – 

wyższe numery “śledzą” szybciej zmiany gruntu.

t – Manualnie przesuwa punkt dostrojenia do 

gruntu od ustawienia optymalnego by wzmocnić 

wykrywalność niewielkich i nisko-przewodzących 

(złote, srebrne monety) celów . Zwłaszcza pozytywny 

offeset wzmaga tę wykrywalność w radyklanie 

zmieniających się warunkach glebowych.

 – Blokuje ustawienia gruntu i wyłącza 

śledzenie zmian. Włączenie umożliwia manualną 

kontrolę opisaną powyżej. Najlepiej używać na 

powtarzalne sygnały bardzo głębokich celów i 

odrzucanie trudnej mineralizacji.

AKTYWNA KONTROLA – 

STROJENIE GRUNTU

Strojenie do Gruntu

Strojenie do Gruntu - Zoomowanie

Dostarcza pomocnych informacji -

• By stwierdzić poziom mineralizacji

(słaby grunt vs mocny grunt).

• Cele mogą być również analizowane przez numer 

VDI, fazę i „siłę” celu dla każdej częstotliwości. By 

użyć (z pozycji Strojenie-Zoomowanie) 

Menu/Tab na ZERO wciśnij Enter z cewką w 

powietrzu. Przytrzymaj cewkę na gruncie lub w celu 

by odczytać wynik.

By uzyskać dostęp do Information/Configure 

naciśnij dwukrotnie MENU. By wyjść, dwukrotnie 

naciciśnij i puść cyngiel na rączce.

– Podświetlenie wyświetlacza jest 

fabrycznie ustawione na maximum (ustawienie 20).

Można znacznie obniżyć zużycie baterii poprzez 

redukcję podświetlenia, lub jego całkowite 

wyłączenie (ustawienie 0). 

 – Sprawdza napięcie baterii. Naładuj lub 

wymień jak tylko osiągniesz wartość 8V lub mniej.

 – Standardowy pojemnik na 

baterie mieści 8 “paluszków” AA.

Rekomendowane są baterie alkaliczne.

Eksploracja
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 – 

Dołączona w komplecie “inteligentna ładowarka” 

wyczuwa, jaki rodzaj ładowania jest potrzebny i 

automatycznie dostosowuje jego cykl. Od 

kompletnego rozładowania system osiąga 100% 

naładowania w ciągu 2-3 godzin. Pełne naładowanie 

wystarczy na 6-12 godzin normalnego użytkowania. 

Gdy bateria osiągnie poziom 8V pojawi się ikonka 

„niezadowolonej baterii”. Gdy poziom napięcia 

znacznie spadnie, wykrywacz zacznie pracować 

wadliwie (wydając fałszywe sygnały etc.) aż 

wreszcie się wyłączy.

 – By naładować 

akumulatorki NiMH, podłącz ładowarkę do 

kontaktu. Włóż baterię do pojemnika ładowarki i 

podłącz do niego kabel. Powiny zapalić się 

czerwona i zielona dioda. Podczas ładowania 

normalnym objawem jest nagrzewanie się 

ładowarki. Jeśli pojemnik lub ładowarka staną się 

zbyt gorące lub ulegną deformacji, przerwij 

ładowanie i odeślij zestaw ładujący do punktu 

serwisowego w celu zbadania. Bateria jest w pełni 

naładowana i gotowa do użycia, gdy przestanie się 

palić czerwona dioda. Pozostawienie baterii w 

ładowarce przez dłuższy czas nie powoduje jej 

uszkodzenia.

 – Zakodowuje dane właściciela 

i kontaktowe.

 - Naciśnij Tab aż dojdziesz do 

“owner’s name”. Użyj        by wybrać litery

-  by wybrać kolejną cyfrę. 

Spacja, wybierz jakiekolwiek wolne pole. Wciśnij 

ENTER by wejść w klawiaturę – cyngiel by się 

wycofać.

UWAGA  Zapisz w bezpiecznym miejscu swoje 

personalne hasło i numer seryjny wykrywacza.

By chronić właściciela hasło nie będzie widoczne po 

dokonaniu rejestracji/zakodowaniu, wciśnięciu

i    by zapisać zmianę.

 – Wybiera metryczny system miar 

(centymetry zamiast cali etc.)

 – O wiele bardziej szczegółowe i 

zaawansowane Menu.

 -

• Możliwość zbudowania własnego programu.

• Bezprzewodowy przekaz programów – prześlij 

własny program do innego wykrywacza Spectra Vision

• Podłączenie wielu zestawów bezprzewodowych 

słuchawek.

• Możliwość zmiany kolorystyki Menu i efektów 

dźwiękowych.

• Konfigurację wyświetlacza i funkcji Aktywnej 

Kontroli.

• I dużo, dużo więcej ...

Sprawdź “Przewodnik Użytkownika – Instrukcję 

Obsługi” po więcej rad i iinstrukcji.

Zaprojektowane przez doświadczonych 

użytkowników by przekazać osiągnięcia wielu lat 

praktyki “ustawione i gotowe do użycia” !

Przetestowane i zaaprobowane przez profesjonalistów 

w bardzo różnych warunkach terenowych.

PORADY ...

Inżynierowie z Whites’a podali proste zmiany do 

programów fabrycznych, które mogą poprawić 

efektywność w specyficznych sytuacjach.

*  - Rx Gain – dostosuj według 

rekomendacji PROBE .

 – Dostosowywanie 

częstotliwości – dostosuj na plus lub minus by 

zminimalizować zewnętrzne zakłócenia.

•  – Wychodząc z 

Menu oraz Menu Zoomowania (cyngiel do przodu) 

można dostać się do “Dymków Pomocy” po więcej 

informacji i porad.

• 

 – Wszystkie 

ustawienia i funkcje dokładnie wyjaśnione.

•  - Krótkie DVD nagrane by ułatwić używanie 

tego wykrywacza.

DYMEK 

POMOCY

Eksploracja
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Z MENU 

UŻYJ BY 

PRZYWRÓCIĆ WCIŚNIJ  

UŻYJ BY WYBRAĆ PROGRAM. 

UŻYJ BY ROZJAŚNIĆ 

PRZYWRÓCENIE WCIŚNIJ -

Wybrany program jest zaznaczony i przywrócony do 

ustawień fabrycznych.

• Ustawienia bezprzowodowych słuchawek NIE SĄ 

zmieniane przez funkcje “Restore/Odzyskaj”.

• Wyjęcie baterii nie przywraca ustawień fabrycznych.

UWAGA -

Sprawdzaj swój nowy wykrywacz z całkowitą 

swobodą.

Nie możesz zniszczyć lub usunąć ustawień 

fabrycznych, które można z łatwością przywrócić! 

Vision

White's Spectra VISION
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Chcesz wiedzieć więcej ?

www.thesaurus.com.pl/forum/viewtopic.php?t=2230
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- zestawienie -

 ($525, częstotliwość pracy 14.7 

kHz) – Ten wykrywacz firmy Tesoro oferuje czuły, 

strojony manualnie do gruntu tryb “all metal” i pełen 

zakres dyskryminacji co sprawia, że nadaje się on do 

poszukiwań samorodków, oprócz monet, militariów i 

biżuterii. Dobra i uniwersalna maszyna w wejściowej 

cenie. Waga, wliczając pojedyńczą baterię 9V wynosi 

niecały kilogram.

Wykrywacze używane do poszukiwań złota to bardzo specyficzne maszyny. Poniżej prezentujemy 

zestawienie różnych sprzętów przygotowane przez doświadczonego eksploratora pod kątem poszukiwaczy 

samorodków w USA. W naszym kraju jest jednak spora grupa poszukiwaczy, która nie zajmuje się co 

prawda poszukiwaniami samorodków (a szkoda!), ale specjalizuje się w tzw. „kolorowej drobnicy”czyli 

srebrnych brakteatach, innych cienkich, małych, srebrnych i złotych monetach, łańcuszkach itp. Do tego 

rodzaju poszukiwań najlepiej nadają się właśnie niektóre „samorodkowce”,  głównie z racji swojej 

ponadprzeciętnej czułości. Warto więc zapoznać się z uwagami profesjonalisty, nawet jeśli nie planujemy 

od razu wyjazdu na Alaskę, Syberię czy złotonośne pola Australii TN 

Wykrywacze zostały opisane według kolejności 

sugerowanych cen detalicznych w dolarach US. Żeby 

uzyskać rzeczywistą cenę rynkową, należy odjąć 

około 15%.

Krótka uwaga dla tych, którzy nie wiedzą zbyt 

wiele o wykrywaczach metali: Nie istnieje maszyna, 

która wykrywa tylko złoto. Te detektory znajdą też 

miedź, aluminium i inne metale. Najlepiej sprawdzą 

się przy poszukiwaniu większych kawałków złota na 

stosunkowo niewielkich głębokościach. Koncentracja 

złotego piasku/pyłu nie zostanie wykryta. Niektóre z 

tych sprzętów potrafią wykryć drobinę złota o wadze 

jednej szesnastej grama, ale jedynie na głębokości 

kilku centymetrów. Tylko większe samorodki można 

znaleźć na głębokościach poniżej 30cm i tylko

największe, ważące wiele uncji, poniżej 60cm. Jednak 

większość samorodków znajdowana jest na głębokości 

od kilku do 30cm. 

Opinia Steva – Choć Vaquero nie jest sprzedawane 

jako sprzęt do samorodków, zdecydowałem się go tu 

umieścić ponieważ posiada wszystkie niezbędne 

atrybuty “maszyny do złota”. Jest odpowiedzią na 

często zadawane pytanie: „Jaka maszyna jest 

najtańsza, która nadaje się do profesjonalnego 

poszukiwania złota?” Jednym z plusów Vaquero jest 

mozliwość wymiany cewek z popularnym Lobo 

SuperTRAQ czy Tejonem. Jest również najlżejszym 

wykrywaczem na naszej liście. Niska waga, ilość 

wymiennych cewek i niska cena sprawia, że to bardzo 

atrakcyjna propozycja jako model wejściowy do 

poszukiwań samorodków.

Wykrywacze do poszukiwań złota - zestawienie
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Wykrywacze do poszukiwań złota - zestawienie

 ($549, 15 kHz) – 

Ten wykrywacz jest strojony manualnie do gruntu, 

bazowany na słynnym układzie scalonym 

“Groundhog”. Stinger posiada pełen zakres 

dyskryminacji do poszukiwań monet. Dosłownie jak 

posiadanie dwóch wykrywaczy w jednym, jest to 

dobry sprzęt dla kogoś kto zamierza poszukiwać 

zarówno złota jak i monet. Waga łącznie z trzema 

bateriami 9V wynosi niecałe półtora kilograma. Do 

Stingera można dokupić jedną dodatkową cewkę.

($799, 14.7 kHz) – Ten 

model wykrywacza jest w tej chwili być może 

najlepszym uniwersalnym sprzętem na rynku. 

Częstotliwość 14.7kHz sprawia, że jest bardziej czuły 

na złoto i biżuterię niż większość typowych 

detektorów monet. Co odróżnia ten model od innych 

które tu opisujemy to pełnozakresowy system 

identyfikacji z wyświetlaczem LCD. To czyni z MXT 

niezwykle skuteczny wykrywacz monet, militariów i 

biżuterii. Waży, łącznie z ośmioma bateriami AA 

1950g. Dostępnych jest do niego 16 dodatkowych 

cewek. Obecnie w sprzedaży model MXT ze 

standardową cewką 12cali.

Opinia Steva – Gold Stinger oferuje dobre, 

podstawowe rezultaty. Warto zauważyć, że nowsze 

detektory, jak White’s MXT wracają obecnie do 

częstotliwości 15kHz którą Garrett używał od wielu 

lat. Obawiam się jednak, że ten model jest już 

przestarzały i już dawno powinen być ulepszony. 

Jedno czego w nim nie lubię to sposób wymiany 

baterii. Trzeba wyjąć na zewnątrz całą płytkę z 

układem scalonym, co może narazić sprzęt na 

uszkodzenie i jest bardziej skomplikowane niż 

powinno być. Zdecydowanym minusem jest również 

brak dodatkowych cewek (oprócz jednej). Jest to 

jednak stosunkowo dobry sprzęt, który ma pewne 

unikalne funkcje, jak np. tryb dyskryminacji TR.

 ($799, 17.5 kHz) – 

Automatyczne strojenie do gruntu i pełen zakres 

dyskryminacji, czynią z Lobo ST jeden z najbardziej

uniwersalnych “samorodkowców” jakie do tej pory 

powstały. Lobo jest głównie wykrywaczem 

samorodków, ale nadaje się również do poszukiwań 

monet i biżuterii. Automatyczne strojenie do gruntu 

sprawia, że jest łatwiejszy w obsłudze niż detektory z 

manualnym strojeniem. Waga, łącznie z ośmioma 

bateriami AA wynosi 1600g. Do Lobo można dokupić 

11 różnych cewek.

Opinia Steva – Do niedawna Lobo było 

zdecydowanym zwycięzcą wśród wykrywaczy 

uniwersalnych. Jest to lekki i bardzo dobry 

wykrywacz samorodków połączony z podstawowym, 

ale bardzo skutecznym trybem poszukiwań monet. 

Tryb dyskryminacji jest przeznaczony dla 

poszukiwaczy monet, ale sprawdza się też jako 

identyfikator żelaza podczas poszukiwań złota pod 

warunkiem, że dyskryminacja nie jest ustawiona zbyt 

wysoko (1.5-2) Nowsze wykrywacze, jak White’s 

MXT stanowią poważną konkurencję dla Lobo, ale 

jak dla mnie to wciąż świetna maszyna ze względu na 

lekką i uniwersalna konstrukcję. Lobo jest jednym z 

niewielu detektorów które mogą być zamontowane 

zarówno na pasie jak i na klatce piersiowej i ma 

fantastyczny zestaw dodatkowych cewek. W sumie 

jest więc doskonałym i uniwersalnym wykrywaczem 

złota.

Eksploracja
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Wykrywacze do poszukiwań złota - zestawienie

Opinia Steva – Jeden z moich ulubionych 

uniwersalnych wykrywaczy! Świetny wybór dla kogoś 

kto chce mieć doskonałą maszynę do poszukiwań 

samorodków a przy okazji tryb dyskryminacji który 

jest jednym z najlepszych na rynku. Wyświetlacz LCD 

jest podobny do tych używanych w wielu detektorach 

monet, ale bardzo rzadki wśród wykrywaczy do 

poszukiwań samorodków. Otrzymujemy pełne ID 

celu, głębokość, fazę gruntu, stan baterii i wiele 

innych. Dostępnośc dodatkowych cewek jest 

niezwykle imponująca. MXT dostaje fantastyczne 

recenzje wśród łowców monet, biżuterii i militariów 

oraz jest poważnym zawodnikiem w kategorii 

samorodkowców. Na Alasce udowodnił jak dobrą jest 

maszyną i ma na swoim koncie wiele kilogramów 

odkrytego złota. Nie jest on tak czuły na najmniejsze 

złoto jak White’s GMT, ale może być lepszym 

wyborem dla tych którzy polują na większe samorodki.

Opinia Steva – Bardzo lubię X-Terrę 70. Jest to 

całkiem rozsądna alternatywa dla MXT jako 

wykrywacz prawdziwie uniwersalny i jednocześnie 

dobry do poszukiwań złota. MXT jest co prawda 

sprawdzonym sprzętem i ma większą ilość dostępnych 

cewek więc jest bezpiecznym wyborem, ale warto 

wziąć X70 pod uwagę. Przy poszukiwaniach monet 

X70 posiada tryby których brakuje MXT, takie jak 

dyskryminacja wybiórcza „notch” i identyfikacja 

wielotonowa. Posiada bardzo mocny tryb all-metal 

„Prospecting” i świetnie sobie radzi z koksem i 

śmieciami w trybie dyskryminacji. Podobnie jak GMT 

posiada manualne i automatyczne strojenie gruntu. 

Podoba mi się zwłaszcza bardzo kompaktowa i lekka 

konstrukcja. Poszukiwacze samorodków będą głównie 

używali cewek 18.75kHz ale przy przeszukiwaniu

 ($850.00, 3, 7.5, 18.75 kHz) – 

Ten stosunkowo nowy detektor ma unikalną 

konstrukcję. Standardowo jest wyposażony w 9cio 

calową cewkę o częstotliwości 7.5kHz. Dodatkowe 

cewki są dostępne nie tylko w częstotliwości 7.5kHz, 

ale również 3kHz i 18.75kHz. Można praktycznie 

zmienić czestotliwośc pracy zmieniając cewkę! X70 

ma mnóstwo funkcji i trybów czyniących z niej sprzęt 

pracujący w każdym rodzaju poszukiwań, obojętnie 

czy będą to monety, militaria, bizuteria czy samorodki. 

Waga wraz z czterema bateriami AA wynosi 1300g. 

Dostępnych jest siedem dodatkowych cewek.

 ($799, 48 kHz) – GMT 

ma niezwykłe możliwości znajdowania drobnego złota 

ze względu na swoją częstotliwość pracy – 48kHz. 

Wykrywacz ten posiada automatyczne strojenie do 

gruntu by ułatwić pracę i manualne strojenie, dla tych 

którzy chcą w pełni kontrolować swój sprzęt. GMT 

ma również najbardziej zaawansowany system 

dyskryminacji żelaza spośród wykrywaczy 

samorodków. Waga wraz z ośmioma bateriami AA 

wynosi 1800g. Dostępne są cztery dodatkowe cewki.

Opinia Steva – Obecnie jest to najlepiej sprzedający 

się wykrywacz na Alasce. Dużą zaletą jest możliwość 

wyboru między manualnym a automatycznym 

strojeniem. Jednym z najczęstszych problemów jakie 

mają użytkownicy wykrywaczy metali to właściwe 

dostrojenie do gruntu. Są również rejony gdzie ciągłe 

zmiany mineralizacji czynią manualne strojenie 

żmudnym. Automatyczne strojenie w GMT sprawia, 

że początkujący poszukiwacz szybko opanuje ten 

sprzęt. Profesjonalista wykorzysta tę funkcję w 

gwałtownie zmieniających się warunkach a gdy 

będzie chciał naprawdę „podkręcić” ten detektor, 

będzie mógł dostroić grunt manualnie. GMT stale 

monitoruje warunki gruntu, rodzaj gleby, 

mineralizację etc., także w trybie manualnym, więc

nawet wtedy dostrojenie może być tak proste jak 

naciśnięcie przycisku “Grab”. Określenie stopnia 

prawdopodobieństwa celu jako żelaza na 

wyświetlaczu, oferuje dużo subtelniejszy system 

dyskryminacji niż jednoznaczny sygnał audio w 

innych wykrywaczach. GMT rywalizuje z Gold 

Bugiem 2 przy poszukiwaniach najmniejszego złota i 

jest zdecydowanie lepszy od niego w kwesti zasięgu 

na większe samorodki w mocno zmineralizowanym 

gruncie. Jeśli szukacie połączenia świetnej czułości na 

drobne złoto i dobrego zasięgu na większe plus 

łatwości obsługi, to GMT jest doskonałym wyborem.
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Opinia Steva – Gold Bug 2 był w przeszłości 

bardzo popularnym samorodkowcem. Ma niezwykłą 

czułość na najmniejsze samorodki. Myślę również, że 

ma najlepszą konstrukcję spośród wszystkich 

wykrywaczy złota na rynku. Lekki, mocny i 

zawieszany na pasie lub piersiach. Jego głównym 

minusem jest kiepski zasięg na większe złoto w 

zmineralizowanym gruncie. Jest również trudniejszy 

do opanowania dla początkujących niż nowsze sprzęty 

z automatycznym strojeniem do gruntu. Gold Bug 2 

ma wyjątkowo skuteczny system identyfikacji żelaza, 

który nie tylko odrzuca żelazne cele ale też wiele 

rodzajów tzw. „hot rocks”.

 ($879.95, 71 kHz) – Jest to 

wykrywacz o najwyższej częstotliwości pracy na 

rynku, zoptymalizowany na ekstremalną czułość na 

namniejsze drobiny złota. W średnio i nisko 

zmineralizowanym gruncie Gold Bug 2 jest nie do 

pokonania przy poszukiwaniach najmniejszych 

samorodków, zwłaszcza gdy jest wyposażony w 6.5 

calową cewkę. Lekka i odporna konstrukcja 

(możliwość zawieszenia na pasie) jest świetna w 

trudnym terenie. Gold Bug 2 posiada manualne 

strojenie do gruntu. Waga z dwoma bateriami 9V 

wynosi 1300g. Dostępne są dwie dodatkowe cewki.

 – DFX ma specjalny tryb 

“Prospecting” i może być używany w tej samej 

częstotliwości co jego tańszy kuzyn MXT. Ponieważ 

jest droższy to większość poszukiwaczy 

automatycznie zakłada, że musi być jeszcze lepszy od 

MXT przy poszukiwaniach złota. Tak jednak nie jest. 

DFX został zaprojektowwany przede wszystkim jako 

wykrywacz monet. MXT jest oparte na konstrukcji 

GMT i przenosi większe napięcie na cewkę by 

wzmocnić czułość na drobne przedmioty. Oznacza to 

też, że w zaśmieconym terenie takim jak tereny 

miejskie MXT będzie nieco hałaśliwy. DFX został z 

kolei tak zaprojektowany by być stabilniejszy w 

mieście przez co traci na czułości na drobne złoto w 

stosunku do MXT. Sprawę na korzyść MXT przesądza 

jego znacznie lepszy system śledzenia zmian gruntu. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że DFX potrafi znaleźć 

samorodki. Sam mam między innymi DFXa i ze 

względu na ilość dostępnych cewek i wyrafinowany 

system dyskryminacji uważam, że jest to świetna 

maszyna do poszukiwań biżuterii. Dla kogoś kto 

szuka monet czy biżuterii i tylko okazjonalnie 

poszukuje złota, DFX możebyć dobrym wyborem. 

Jeśli jednak głównie koncentrujemy się na 

samorodkach to MXT lub inny z opisywanych tu 

wykrywaczy będzie nam lepiej służył i to za mniejsze 

pieniądze. 

 ($1099.95, 3 kHz & 15 kHz) – DFX 

to czołowy White’s zaprojektowany na każdy rodzaj 

poszukiwań. Każda możliwa funkcja może być 

spersonalizowana i zapisana jako własny program. 

Choć oznacza to, że DFX może być skomplikowany, 

posiada on też kilka programów fabrycznych (łącznie 

z „Prospecting” na samorodki), które umożliwiają 

obsługę od razu praktycznie każdemu. Unikalna dla 

tego detektora jest możliwość pracy na częstotliwości 

3kHz lub 15kHz lub obu jednocześnie. Waga łącznie z 

ładowalnym zestawem baterii wynosi 1800g. Do 

DFXa pasują wszystkie dodatkowe cewki do MXT.

odpadów pokopalnianych, gdzie występuje dużo 

różnych skał, lepiej mogą się spisać cewki o niższej 

częstotliwości. X70 ma wiele funkcji, więc może 

upłynąć jeszcze jakiś czas zanim jej potencjał 

poszukiwania samorodków zostanie w pełni oceniony. 

Jednak obecne rezultaty z pracy na Alasce są bardzo 

obiecujące. 

Eksploracja
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Opinia Steva -  Eureka Gold z trzema wybieralnymi 

częstotliwościami, w przeciwieństwie do większośći 

innych wykrywaczy VLF, może pracować na bardzo 

róznych gruntach. Mimo tego, przy częstotliwości 

60kHz nie jest tak dobra jak Gold Bug 2 czy GMT na 

najmniejsze samorodki. Jej najlepszą częstotliwością 

pracy jest 20kHz i wydaje się, że wykrywacz 

zoptymalizowano właśnie na tę częstotliwość. Przy 

60kHz następuje znaczny spadek zasięgu i dlatego tę 

częstotliwość należy używać wyłącznie na mniejsze i 

płytkie złoto. Eureka jest dobrym wyborem na 

poszukiwania większych samorodków w bardziej 

zmineralizowanym gruncie, ale na mniejsze złoto 

tańsze od niej wykrywacze będą tak samo albo 

bardziej skuteczne. Jednak dzięki zmienialnym 

częstotliwościom można ten wykrywacz polecić tym 

którzy poszukują złota w zróżnicowanych terenach.  

 ($1250, 6.4, 20, 60 kHz) – 

Jest to jedyny samorodkowiec który pozwala na 

zmianę częstotliwości pracy przy użyciu przełącznika 

– z 6.4 na 20 i 60kHz, wszystko na tej samej cewce. 

To sprawia, że Eureka Gold jest jednym z najbardziej 

wszechstronnych sprzętów typu VLF na różne rodzaje 

gruntów. Częstotliwość 20kHz jest użyta do 

większości zastosowań zaś 60kHz do poszukiwań 

najmniejszych samorodków w nisko 

zmineralizowanym gruncie. Z kolei 6.4kHz jest 

używane do poszukiwań w ekstremalnie 

zmineralizowanym gruncie, w którym nie dałyby 

sobie rady inne wykrywacze VLF. Eureka Gold jest 

dobrym wyborem dla kogoś kto szuka samorodków w 

gruncie o zmieniających się poziomach mineralizacji. 

Waga wraz z zestawem akumulatorków wynosi 

2400g. Do tego wykrywacza są dwie dodatkowe 

cewki.

Wykrywacze do poszukiwań złota - zestawienie

innych sprzętów. Dodatkowym plusem jest jego 

całkowita wodoodporność, łącznie ze specjalnymi, 

podwodnymi słuchawkami. Waga łącznie z 

wbudowanymi akumulatorkami wynosi 2.5kg. Do 

sprzętu można dokupić siedem dodatkowych cewek.

Opinia Steva – Lubię Infinium i kupiłem kiedyś 

pierwszy dostępny egzemplarz na Alasce. Są tam 

pewne rejony gdzie mineralizacja doprowadza 

wykrywacze VLF do szału. Infinium radzi sobie z tym 

wszystkim bez problem, ignoruje trudne skały i widzi 

pod nimi złoto. Tam gdzie takie skały są liczne, 

Infinium na pewno będzie pomocne. Ponieważ jest 

wodoodporne można je bez obawy używać w 

strumieniach czy potokach deszczu. Dlatego Infinium 

to niezła oferta. Warto jednak pamiętać, że to maszyna 

pulsowa (PI) podobnie jak GP4500 o którym więcej 

poniżej. Oznacza to, że ma wyjątkowo podstawową 

dyskryminację w porównaniu z wykrywaczami VLF. 

Najlepiej jest gdy traktuje się te sprzęty na zasadzie 

„jest sygnał to trzeba kopać”.  Mają pewien układ 

dyskryminacji żelaza, ale to nie z tego powodu się je 

kupuje. Powodem jest zasięg w wysoko 

zmineralizowanym gruncie i ignorowanie tzw. “hot 

rocks”. Jednak ich kiepska czułość na małe złoto 

sprawia, że w niektórych terenach ktoś z tanim VLF 

kompletnie zdeklasuje poszukiwacza używającego PI 

z najwyższej półki. Osobiście traktuje te maszyny jak 

broń na słonie bo sa najlepsze gdy polujemy na duże 

samorodki. 

 ( $1250, Pulse) – Ten 

pulsowy wykrywacz prawie totalnie ignoruje 

mineralizację gruntu i większość dających sygnał 

kamieni tzw. „hot rocks”Nie jest wprawdzie tak czuły 

na najmniejsze złoto jak wykrywacze VLF, ale za to 

będzie działał sprawnie w terenie zbyt trudnym dla

 ($1599, Pulse) – Ten nowy 

wykrywacz firmy White’s bazuje na projekcie Erica 

Fostera, “ojca” wykrywaczy pulsowych. Co prawda 

poszukiwania samorodków były głównym celem 

projektantów, ale wykrywacz ten ma również inne 

zastosowania. Puszka z elektroniką może być 

montowana na „kiju”, biodrach czy klatce piersiowej. 

Waga wraz z bateriami wynosi 2.5kg. TDI używa 

różnych, ogólnie dostępnych cewek produkowanych 

przez White’s, Minelab,  Coiltek i Nuggetfinder w

Eksploracja
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Wykrywacze do poszukiwań złota - zestawienie

Opinia Steva – Wykrywacz ten jest wciąż oceniany, 

ale jestem nim bardzo podekscytowany od czasu 

moich testów. Ma unikalny zestaw funkcji i 

efektywność przy bardzo przystępnej cenie. Fakt, że 

jest kompatybilny z wieloma innymi cewkami PI jest 

wielkim plusem dla nowej maszyny bo brak 

dodatkowych cewek jest często problemem. TDI ma 

również pewną dyskryminację która, choć bardziej 

ograniczona niż VLF, czyni TDI unikalnym 

wykrywaczem wśród PI. Zobaczymy teraz jak zda 

egzamin przy łowach samorodków, ale wstępne 

rezultaty są bardzo obiecujące. Ten detektor jest 

dostępny jedynie przez wybranych dilerów Whitesa.

Opinia Steva – To proste – jeśli szukasz 

największego zasięgu na największe złoto to 

wykrywacze serii SD/GP są wciąż nie do pobicia. 

Wybierają je zarówno zawodowcy jak i ci którzy 

szukają samorodków rekreacyjnie. Jest jednak duży 

haczyk. Jeśli poszukiwania mają się odbywać w 

terenie o stosunkowo niskiej mineralizacji gruntu, 

sporym zaśmieceniu, gdzie złoto występuje w 

niewielkich rozmiarach, to dobry wykrywacz VLF 

poradzi sobie przynajmniej tak samo dobrze albo i 

lepiej niż ten o wiele droższy sprzęt PI.

 ($5595, Pulse) – Konkretna 

broń na duże samorodki! Ten pulsowy wykrywacz w 

zasadzie ignoruje mineralizację gruntu i większość 

„hot rocks”. Inaczej niż inne PI na rynku, ten 

wykrywacz został zaprojektowany specyficznie do 

poszukiwań samorodków, ma więc sporo 

dodatkowych funkcji które mają za zadanie 

opanowanie mineralizacji. GPX-4500 wprowadza 

system cyfroweo strojenia do gruntu, co pozwala na 

bardziej precyzyjne dostrajanie w zróżnicowanych 

warunkach. Wyjątkowo duże cewki dodatkowe 

umożliwiają głębszą penetrację w poszukiwaniu 

większych samorodków niż jakikolwiek inny 

wykrywacz na rynku. To jest detektor dla poważnego 

poszukiwacza. Jeśli twoim celem jest maksymalny 

zasięg na duże samorodki to GPX-4500 jest dla 

Ciebie. Minelab zwiększył również czułość na drobne 

złoto do tego stopnia, że ten sprzęt może rywalizować 

z niektórymi VLF, zwłaszcza w wysoko 

zmineralizowanym gruncie, gdzie VLF będzie miał 

problemy. Do GPXa pasuje ponad 80 cewek i co roku 

pojawia się ich więcej!

A czego ja używam ostatnio? W zasadzie 

ograniczam się teraz do dwóch maszyn – Minelab 

GPX-4500 i White’s GMT. Pierwszy gdy poluję na 

dużą zwierzynę a drugi gdy złoto jest drobniutkie i 

teren zaśmiecony. Te dwie maszyny mogą dosłownie 

wyciągnąć każdy samorodek do znalezienia 

wykrywaczem metali. 

Mam nadzieję, że to zestawienie przyda się w waszym 

wyborze sprzętu!

Minelab produkuje wciąż poprzednika GPX-4500, 

model SD2200v2 ($2495), który jest bardzo dobrym 

sprzętem, jest łatwiejszy do opanowania i ma znacznie 

mniejszą cenę. Niewiele się mówi o tym sprzęcie tym 

czasem jest on bardzo konkretną alternatywą dla 

poszukiwaczy na ograniczonym budżecie. Wielu 

profesjonalistów wciąż używa z powodzeniem właśnie 

tych starszych maszyn.

łącznej liczbie 80! Każdego roku liczba ta się 

zwiększa.

Chcesz wiedzieć więcej ?

www.thesaurus.com.pl/forum/viewforum.php?f=75

Eksploracja
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W Poszukiwaniu Złota w Szkocji

Klamka zapadła. Starannie zapakowane, gromadzone 

miesiącami sprzęty po brzegi wypełniały samochód. 

Obejrzany kilka dni wcześniej film dotyczący 

płukania złota pozostawił w głowach lekką 

niepewność. Czy aby napewno wiemy, na co się 

porywamy? Zimne wody szkockich potoków i 

deszczowy klimat nie zachęcały do poszukiwań. 

Skoro jednak 100 lat wcześniej ludzie wytrzymywali 

te trudy to, czemu my - poszukiwacze z krwi i kości 

mielibyśmy nie dać rady? W ostateczności Szkocja od 

dawna była wakacyjnym marzeniem Młodego, była 

więc okazja, by to marzenie choć trochę spełnić. 

Wczesnym sierpniowym rankiem, całą trójką 

wyruszyliśmy w długą drogę. Płacząca 

kapuśniaczkiem z nieba Anglia żegnała, deszczowa 

Szkocja witała. Soczysta zieleń trawy, przepleciona 

licznym krzakami wrzosów, mimo siąpiącego 

nieustannie deszczu napawała radością. Kamienne 

murki przecinające mijane wzgórza poziomo i 

pionowo, zaskakiwały skrupulatnością i cierpliwością 

wykonania.

Jak przystało na typowych mieszczuchów zachwycaliśmy się mijanymi 

domkami, stadkami owiec i kóz. Kiedy późnym popołudniem dojechaliśmy do 

pierwszej stacji podróży – Leadhills -  deszcz, jakby na nasze powitanie przestał 

wreszcie padać. Zmęczeni, ale szczęśliwi, zabraliśmy się za rozbijanie namiotu.

Szkocja, Leadhills

Baza

Eksploracja

W handlu podstawową 

jednostką złota jest uncja 

trojańska (jubilerska), 

czyli 31,1035 grama. 

Nazwa trojańska nie 

pochodzi od Troi, ale od 

miasta Troyes w 

północnowschodniej 

Francji, w średniowieczu 

ważnego ośrodka 

handlowego. Naukowcy 

oszacowali, że dotychczas 

wydobyto lub wymyto 

150 tysięcy ton złota.
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Pogodny ranek nie zapowiadał obfitych opadów, jakie miały wkrótce nadejść. 

Podekscytowani otaczającą nas naturą, postanowiliśmy zacząć działać. Pierwsze 

kroki skierowaliśmy do zarządcy majątku, który jako jedyny mógł wydać 

pozwolenie na płukanie złota na podległym mu terenie. Wioski, tak odmienne od 

znanych nam rodzimych, są dobrze oznakowane, więc odnalezienie budynku nie 

sprawiło żadnego problemu. Starszy, elegancki pan zaprosił nas do domu, gdzie 

w stylowo urządzonym wnętrzu szybko wypisał potrzebny nam dokument. Wraz 

ze szczegółową mapką otrzymaliśmy ustną instrukcję, co do naszych uprawnień.

Dom zarządcy majątku

Jako, że dzień dopiero sie zaczął postanowiliśmy 

wypróbować nasze miski. Niestety, ten pierwszy dzień 

zakończył się wraz ze skrzyżowaniem dróg. Nagle z 

nieba lunął nieprawdopodobny nawet dla nas, 

żyjących przecież w Krainie Deszczowców, ulewny 

deszcz, który obrócił w niwecz tak misternie przez nas 

zaplanowany pobyt. Sytuacja zmusiła nas, by mimo 

lata zakupić w pobliskim miasteczku sprzęt, potocznie 

zwany farelką, który 

pierwotnie miał służyć jako 

suszarka i ocieplacz, 

jednak wkrótce zmienił się 

w podstępną maszynkę 

wyziębiającą ciało i umysł. 

Jedynym lekarstwem 

okazała się stara, poczciwa 

szkocka whisky, która, 

przynajmniej dla naszej 

starszej dwójki, była 

balsamem dobrym tak dla 

ciała jak i dla ducha. 

Młodemu w zupełności 

tego dnia wystarczył prąd i 

...dostęp do komputera.

Eksploracja

Sztabka złota – 

regularna bryła czystego 

(99,99%) złota kształtu 

zbliżonego do 

prostopadłościanu, 

najczęściej o wadze 1 

uncji jubilerskiej 

trojańskiej (31,1 

gramów). Podstawowa 

jednostka rozliczeniowa 

w międzybankowym (i 

międzynarodowym) 

obrocie złotem. Tę samą 

jednostkę stosuje się 

również na giełdach.

Spotykane są także 

sztabki o innej masie, np. 

1 kg, a nawet więcej.

Największa sztaba 

złota na świecie ma masę 

200 kg. Została 

wytopiona 15 grudnia 

1999 roku w Japonii 

przez Korporację 

Mitsubishi Materials. 

Czystość złota bryły jest 

rzędu 99,99 %. Sztaba ma 

19,5 cm szerokości, 40,5 

cm długości i 16 cm 

wysokości. 20 grudnia 

1999 roku została 

zakupiona przez inną 

japońską korporację - Toi 

Marine Kanko i 

wystawiona na widok 

publiczny.
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Udało się! Deszcz, mimo, iż padał całą noc rano ustał. Szybko zapakowaliśmy 

sprzęt do samochodu. Kierując się otrzymaną dzień wcześniej mapką z 

zaciekawieniem spoglądaliśmy z okien naszej terenówki na wrzosowe wzgórza. 

Wąskie, pozbawione poboczy drogi mogłyby zawstydzić naszych krajowych 

drogowców. Świetnie utrzymane, bezpiecznie łączyły malutkie osady na tym 

zdawałoby się końcu świata. Na pierwszy przystanek wybraliśmy miejsce, które 

z jednej strony drogi było wzgórzem, z drugiej zaś doliną. Z wyczytanych 

wcześniej informacji wiedzieliśmy, że już w XVI wieku znajdowano w tym 

miejscu znaczne ilości złota. O znajdowanych tu samorodkach i wypłukanych 

ilościach złota krążyły legendy. Sprawdzane tygodniami w książkach i 

internecie wiadomości pozwalały przypuszczać, iż jesteśmy dokładnie w 

namierzonym punkcie. Ba, dysponowaliśmy nawet starą mapą z niemal 

zaznaczonym punktem „X”. 

Takiego miejsca nie można było pominąć! Mimo, iż świeciło słońce, na zewnątrz samochodu panował chłód 

powodowany silnym wiatrem. Patrząc z dołu na wysuszone koryta rzek postanowiliśmy uruchomić wykrywacze 

metalu i poszukać samorodków, które wraz z deszczowym potokiem mogły spłynąć z gór. W ogólnym podnieceniu 

nie zauważyliśmy czychającego w tej kolorowej scenerii niebezpieczeństwa. Kiedy pojawił się pierwszy żółto - 

czarny zwiadowca, na honorową ucieczkę było już za późno. Z zaskoczenia zaatakował Młodego, żądląc go w 

powiekę. Dopiero wtedy wsłuchaliśmy się lepiej w szum, panujący wokół nas. Ciche bzyczenie skierowało naszą 

uwagę w stronę krzaków rosnących nieopodal. Kilkanaście uli schowanych między pagórkami wprawiło nas w 

osłupienie. Czyżby powtarzana w starożytności opinia, iż pszczoły są najlepszymi strażniczkami skarbów miała 

okazać się prawdą? Nie zastanawiając się, w mgnieniu oka pakowaliśmy sprzęt do samochodu. Wjazd na 

wzniesienie zajął nam kilka minut. Użądlona, zaczerwieniona powieka szybko puchła. Okłady z zimnych 

kompresów po pewnym czasie zdawały się pomagać, jednak obrażony na cały świat Młody kategorycznie odmówił 

wyjścia z samochodu. Zmuszeni do szukania jedynie we dwójkę przeczesywaliśmy teren, starając się już nie 

naruszać nieprzyjaznego terytorium 

pszczół. Cisza panująca w 

słuchawkach była zaskakująca. Nie 

takiego rezultatu oczekiwaliśmy, ale z 

drugiej strony to właśnie na 

zaznaczonym miejscu stały groźne ule. 

Po pewnym czasie na zboczu 

wzniesienia pojawił się pojazd 

podobny do quada z przyczepką. 

Mężczyzna zwinnie lawirował między 

gęstą roślinnością. Szybko wjechał na 

drogę prowadzącą do naszego 

samochodu by z uśmiechem na ustach 

zatrzymać się koło Igora. Siedzące w 

przyczepce dwa psy pasterskie 

przyglądały nam się z 

zainteresowaniem.

Mapa z zaznaczonymi 

miejscami znalezisk złota

Powieka Młodego po użądleniu

Eksploracja
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Po sprawdzeniu czy posiadamy zezwolenie, pan grzecznie, acz zdecydowanie 

poprosił nas, byśmy jednak dla własnego bezpieczeństwa szukali złota na 

niższym poziomie. Nie trzeba było powtarzac dwa razy. Nadszedł moment 

zmierzenia się z rzeką. Lodowata woda mimo ciepłego ubioru szybko 

wychładzała ciało.

Razem z Młodym staraliśmy się wykorzystać wiedzę 

wyniesioną z naszych teoretycznych przygotowań i z wielkim 

zapałem wciskaliśmy pompę pod największe kamienie. Nieco 

nieporadnie wlewaliśmy później jej zawartość do misek, by 

później równie nieporadnie starać się coś z tego wypłukać. Po 

kilku próbach wsadzonej w muliste dno pompy nie dało się 

wyciągnąć. Szarpnięta wyskoczyła z wody jak z procy, niestety 

bez końcówki. Chodzący z wykrywaczem kilkadziesiat metrów 

dalej Igor nie słyszał nawoływań.

Praca z pompą 

(zdjęcie Ania Sztamer)

Poszukiwania wykrywaczem

Eksploracja
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Nie zastanawiając się długo wskoczyłam do wody, 

by wyciągnąć pozostawiony kawałek sprzętu. Po 

chwili udało się znaleźć ułamany fragment. Okazało 

się, że pompa nawet bez końcówki nadal pozostawała 

sprzętem sprawnym, jednak przemoczona od stóp po 

szyję straciłam zapał do dalszych poszukiwań. Tego 

wieczora wróciliśmy do obozu zmęczeni, 

przemoczeni, bez złota, ale na szczęście nie 

zrezygnowani.

Przyzwyczajeni już do zmiennej pogody, od wczesnego ranka szukaliśmy 

odpowiednich miejsc dla naszych poszukiwań. Jadąc samochodem między 

górami minęliśmy zaparkowanego wśród stada owiec białego vana. Jako, iż 

miejsce było odludne, postanowiliśmy zaparkować kilkadziesiąt metrów dalej. 

Przypomniałam sobie rady wyniesione z filmu instruktażowego, by płukać mech 

przyrośnięty do rzecznych kamieni.Ku naszemu zdumieniu po niedługim czasie 

udało się dostrzec pierwszy kawałek złota!! Z radością wpuściliśmy maleńki 

fragmencik do fiolki z wodą. 

Pierwsze złoto!

Eksploracja
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Jedną uncję (ok. 30 g) 

czystego złota można 

rozklepać na blaszkę o 

powierzchni ok. 30 m2.

Złoto wydobyte w 

historii ludzkości 

zgromadzone w jednym 

miejscu utworzyłoby 

sześcian o boku 18,5m



 

Wiosna 2009

Ta mała odrobina była największą radością, jaką może odczuwać tylko 

poszukiwacz. Uradowani patrzyliśmy na nasze pierwsze znalezisko, jakby było 

bezcenne. W tej euforii nie zauważyliśmy podchodzącego do nas mężczyzny. 

Uśmiechnięty patrzył na nasz skarb. Stara, pomarszczona twarz odzwierciedlała 

jakąś swoistą mądrość. Patrzył na nas i nasz sprzęt, po czym z kieszeni brudnej 

kurtki wyciągnął swoją fiolkę. Zapełniona niemal po brzegi złotem przyciągała 

promienie słońca jakby była jego częścią. Nabraliśmy wiatru w skrzydła. Skoro 

on znalazł tyle złota, nam też się uda! Patrzyliśmy jeszcze jak odchodził, 

spoglądając, co jakiś czas w nurt rzeki. Siedzieliśmy tam niemal do wieczora. 

Mimo, iż wielkiego skarbu nie udało nam się znaleźć, odczuwaliśmy radość. W 

końcu nie codzień znajduje się prawdziwe złoto. Nieco problematyczny okazał 

się wyjazd znad rzeki. Krowy wraz z młodym byczkami, przechodziły przez 

drogę w sobie tylko wiadomym kierunku. Wielkie nawołujace się głośno stado, 

kroczyło przez ten olbrzymi teren, jakby było naprowadzane pilotem. Młody 

przypomniał mi opowiedzianą kilka dni wcześniej przez Mikołajamicka historię 

stratowania małej dziewczynki przez krowią matkę. Wyobraźnia zaczęła działać. 

Krowy mocno zainteresowane hałasem dochodzącym z auta agresywnie 

spoglądały w naszym kierunku. Małe, różowe byczki przypominającej bardziej 

świnie na długich nogach też chciały sprawdzić, co się dzieje w środku.

Eksploracja
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Za najstarsze złoto 

świata uważa się odkryte 

na cmentarzysku pod 

Warną , złote przedmioty 

o masie 6 kg z epoki 

neolitu. Okresu 

przejściowego między 

epokami kamienia i brązu. 

Przedmioty te znajdują się 

w muzeum bułgarskiego 

klasztoru Aładża

Ze złota można 

utworzyć drucik tak 

cienki, że 146 m takiego 

drucika będzie ważyć 

zaledwie 0,06 g. Ze złota 

można formować listki 

tak cienkie, że dopiero 10 

000 nałożonych na siebie 

utworzy warstewkę 

grubości 1 mm

Chiński misternie 

ornamentowany dzban, 

wykonany z 

wyklepywanej złotej 

blachy, jest wielkości 

kobiety. Wykonanie scen 

przedstawionych na jego 

powierzchni zajęło grupie 

złotników cały rok.



Od wczesnego ranka, mimo siąpiącego deszczu 

płukaliśmy zawartość rzeki. Mając ciągle na uwadze 

porady zaczerpnięte z filmu o płukaniu, wykopaliśmy 

wielki dół pod największym z kamieni w rzece. 

Zawzięcie płukaliśmy przez kilka godzin. Nagle obok 

naszego samochodu zaparkował znany nam już biały 

van. 

Kierowca pomachał nam z daleka na 

powitanie.Podszed do nas i z zaciekawieniem 

przyglądał się naszym poczynaniom. Po chwili z całą 

powagą powiedział :

-   Wiesz, kiedy was wczoraj zobaczyłem z tym całym 

sprzętem to pomyślałem, że sobie żartujecie ze mnie. 

Byłem pewny, że płuczecie złoto od dawna. Teraz 

widzę, że nie będziecie stanowić poważnej 

konkurencji ...- zaśmiał się

-   Mam na imię Nelson. Nie mam zgody na płukanie 

złota w tym rejonie. Ale czasami ludzie mówią, że 

widzą tu jakiegoś Nelsona, który jeździ białym vanem 

i płucze, ale to nie ja – śmieje się - To jakiś inny 

Nelson.

-   To może pokaż nam jak powinniśmy to robic?- 

spytaliśmy.

Widząc naszą szczerą chęć nauki, zgodził się udzielić 

nam lekcji.

-   Nie wiem, czy powinienem – zamyślił się - To 

wciąga – łobuzersko mrugnął okiem - Nigdy nie 

myślałem, żeby szukać złota....dopiero kiedy się 

zaręczyłem. Moja żona jest Szkotką, a każdy 

szanujący się Szkot musi sam wypłukać złoto na 

swoje obrączki, więc zacząłem płukac...Robię to do 

dziś, choć już dawno się ożeniłem,...-  Z samochodu, 

który służył mu najwyraźniej w tym miejscu za dom 

na kółkach, wyciągnął swoją pompę I miskę.- Żeby 

złoto spadało na dno miska nie może mieć 

zaokrąglonych schodków, wybierz taką, która ma je 

ostro zakończone. - Zszedł do strumienia.
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Niefortunnie włączony błysk flesza nie okazał się 

pomocny. W ciągu kilku minut żująco-śliniące 

potwory otoczyły nasz samochód. Mając w głowie 

kolejny odcinek 

Jurassic Park z 

naszym udziałem 

staraliśmy się już nie 

ruszać, nie mrugać, 

nie oddychać. Widać 

było jedynie dwie 

pary wytrzeszczonych 

oczu. Nieoczekiwanie 

z odsieczą przyszedł 

nam trąbiący z daleka 

samochód, który 

rozgonił towarzystwo. 

Postanowiliśmy 

wrócić tu następnego 

dnia...

Rozejrzał się chwilę po czym zdecydowanie wbił 

pompę między kamienie. Przelał zmulona wodę do 

miski, wyrzucił z sitka największe kamienie i 

energicznie zaczął nią kręcić. -  Popatrz, potraktuj tę 

miskę jak zupę...musisz ją mieszać...najpierw 

wypłukujesz te większe kamienie, aż dochodzisz do 

czarnego piasku..zapamiętaj, jeśli jest czarny piasek, 

będzie też złoto. Nie możesz się bać, że je stracisz z 

miski. Złoto jest kilka razy cięższe od ołowiu, zawsze 

szybciej pójdzie na dno i tam zostanie. - Szybko 

wyrzucał palcami  kamienie, zamaczał miskę w 

strumieniu, po czym znów mieszał. Powtarzał te 

czynności wiele razy, aż na dnie miski pozostał już 

tylko czarny,  gruby piasek. Założył okulary, okazało 

się, że jednak złota nie znalazł.- Czasami tak jest, że 

nie znajdziesz złota, ale  trzeba próbowac dalej...

Deszcz  kapał coraz mocniej. Podeszłam do miski 

zostawionej kilka minut wcześniej .Nagle dostrzegłam 

wśród czarnej ziemi błysk. Żółty kawałek pod 

naporem paznokcia nie pęka. Podbiegłam do Nelsona 

z miską. 

-   Masz złoto- zaśmiał się . Zabiera naszą fiolkę ze 

złotkami  - Nie bój się- patrzy na mnie – nie zgubię. 

Doleję tylko do fiolki trochę wody - Wraca po chwili . 

Brudnym, suchym palcem przekłada maleńki kawałek 

złota do buteleczki.
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Do nietypowego i 

cieszącego się 

niesamowitą sławą należy 

samorodek znaleziony w 

białym piekle, regionie 

nad Morzem 

Wschodniosyberyjskim – 

na Kołymie. Choć rejon 

ten cieszy się złą sławą, 

którą został okryty w 

czasach 

komunistycznych, nie 

zmienia to faktu, iż 

ziemie kołymskie kryją 

pod wieczną zmarzliną 

niewyobrażalne bogactwo 

najszlachetniejszych 

kruszców i skarbów 

Ziemi. Również 

współcześni podróżnicy 

odwiedzający Obwód 

Magadański bez trudu 

odnajdują choćby 

samorodki. I właśnie z 

tych ziem został 

wydobyty słynny 

samorodek o masie 

niewiele przekraczającej 

20 g, kształtem 

niesamowicie 

przypominający głowę 

Mefistofelesa – jednego z 

siedmiu wielkich książąt 

piekła, często 

nazywanego samym 

Szatanem. W związku z 

ogromnym 

podobieństwem i 

niedowierzaniem 

ludzkości w naturalne 

przybranie takiego 

kształtu, przeprowadzono 

ekspertyzę, która miała 

wyjaśnić czy nie jest on 

tworem ludzkich rąk. 

Wynik potwierdził jego 

prawdziwość. Obecnie 

wyjątkowy samorodek 

znajduje się w 

moskiewskim 

diamentowym skarbcu, 

wciąż okryty wielką 

tajemnicą... 
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-   Spójrz, złoto spływa natychmiast....- faktycznie, 

znalezione złoto błyskawicznie ląduje na dnie fiolki. 

Uradowani rozmawiamy jeszcze chwilę z Nelsonem o 

naszych dalszych planach. Pytamy czy był w 

Kildonan. Śmieje się.

-   Każdy poszukiwacz złota musiał być. Tam 

znajdziecie dużo złota. Pamiętajcie tylko o jednym. 

Nie wyrzucajcie czarnego piasku, zabierzcie go do 

domu. W zimowe wieczory płuczcie, a sami 

zobaczycie czy było warto.- Nelson żegna się z nami. 

Mimo wczesnej jeszcze pory chce pójść spać. My 

zostajemy. Staramy się dalej płukac, ale zgrabiałe od 

zimna dłonie zaczynają boleć. Wracamy do obozu. 

Sklepikarz z miasteczka chętnie rozmawia z 

turystami. Albo tak dobry z niego aktor, albo 

rzeczywiście od lat nie było tu takich opadów. Żali się 

na złą aurę, która wypędza turystów. My tez 

postanowilismy skrócić pobyt. Świętując urodziny 

Młodego planujemy wyjazd do Kildonan. Po drodze 

chcemy jeszcze zobaczyc katedrę Świętego Graala w 

Rosslyn i choć przejazdem fragment Edynburga. Na 

dłuższą chwilę zatrzymamy się w Inverness gdzie 

mieszkają nasi forumowi znajomi – Mikołaj i Ania. 

Czeka też tam na nas fabryka wykrywaczy Whites 

Electronics.....

Chcesz wiedzieć więcej ?

www.thesaurus.com.pl/forum/index.php?c=28

Zobacz film

www.youtube.com/watch?v=7mZBsq-yQ7w
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Specjalizująca się w 

badaniach rynku 

(szczególnie sektora 

metali szlachetnych) 

firma GFMS 

opublikowała prognozy 

dot. cen złota. 

Zdaniem GFMS nie 

można wykluczyć, że 

jeszcze w 2009 roku 

wartość uncji złota 

osiągnie 1.100 USD. 

Jednocześnie przełamanie 

bariery 1.000 USD jest 

"łatwe do osiągnięcia", 

"wielce prawdopodobne". 

Przemawia za tym 

przede wszystkim 

aktualna sytuacja 

gospodarcza oraz 

utrzymujący się na 

wysokim poziomie popyt 

(spowodowany m.in. 

chęcią ochrony kapitału 

przed inflacją).
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Kilka lat temu, kiedy pierwszy raz usłyszałem o 

magnesach do poszukiwań - magnesach 

neodymowych – od razu przypomniała mi się ta moja 

„podkowa”. 

- To niemożliwe – pomyślałem sobie. Przecież tamten 

magnes był taki słaby. Nawet gdyby był dużo większy, 

nie byłby w stanie przyciągać rzeczy większych od 

pokrywki małego garnka! 

Zacząłem drążyć temat i dowiedziałem się, że 

magnesy neodymowe są dużo, dużo silniejsze niż ten 

z dzieciństwa. Po prostu składają się z innych 

pierwiastków m.in. neodymu – pierwiastka, który 

można bardzo mocno namagnesować, a który 

jednocześnie niezmiernie powoli się rozmagnesowuje. 

Postanowiłem taki magnes zakupić i tak się zaczęła 

przygoda. 

Kiedy rozpakowałem paczkę z magnesem, zaczęły 

się problemy. Nie mogłem się przyzwyczaić, że jest 

tak silny i że trzymam go w ręce. Najpierw przykleiły 

się do niego klucze, które trzymałem w drugiej ręce  a 

kiedy je odczepiłem, przykleiły się ponownie, bo 

chciałem przełożyć magnes z ręki do ręki. Następna w 

kolejce była stalowa futryna i przykleszczone palce, 

nóż i kupa strachu – długo by wymieniać ;) 

W ciągu kilku dni zrobiłem obudowę, kupiłem linę i 

ruszyłem w teren. Na pierwsze „łowisko” wybrałem 

rzekę przepływającą przez centrum mojego miasta. 

Wcześniej wielokrotnie słyszałem jakie to cuda 

znajdowano przy pogłębianiu rzeki: bagnety, kordy, 

szable, pałasze, hełmy – było tego podobno bardzo 

dużo a więc mój apetyt również. A tu spotkało mnie 

małe rozczarowanie. Cały mój połów to było 50kg 

współczesnego złomu, stare żelazko na duszę i kilka 

porcelanek do butelek z pozostałościami drucików. 

Nic z rzeczy, które tak mnie interesowały i o których

tyle słyszałem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, ale 

potem gdzieś przeczytałem, że kiedy ukończono 

pogłębianie rzeki, jej dno wybetonowano – no i 

zagadka rozwiązana. Innego dnia poszedłem na trochę 

inny odcinek, gdzie spotkała mnie z kolei miła 

niespodzianka…..STOP! To nie jest artykuł o tym, co 

znalazłem ja lub inni poszukiwacze. No właśnie, czy 

magnesem można w ogóle coś znaleźć? Jeśli w to 

wątpisz, to spokojnie się zastanów. W jaki sposób 

pozbywano się niewygodnych rzeczy? Który sposób 

był najłatwiejszy, najszybszy, najwygodniejszy i 

najskuteczniejszy? Albo inaczej. Wyobraźmy sobie, że 

przez centrum miasta płynie rzeka, przez miasto 

przechodzi front, na ulicach leżą tony rynsztunku 

wojskowego, front idzie dalej a wyposażenie nadal 

wala się po ulicach. Część z niego wpadło do rzeki 

podczas walk a część zostaje wrzucona do rzeki przez 

ludzi, bawiące się dzieci, ludzie zbierają różne 

„zabawki” a potem są zmuszeni się ich pozbyć itd. To, 

co leży na ulicach, jest widoczne, a jak coś wpadło do 

rzeki to jak amen w pacierzu. Jeszcze nie jesteś 

przekonany? A co z przeprawami wojska lub ludności 

cywilnej? Czy to możliwe, że wiele sprzętu nigdy nie 

zobaczyło drugiego brzegu? A czy słyszałeś kiedyś o 

tzw. zrzutowiskach po demobilizacji, demilitaryzacji 

itd.? Otóż takich miejsc jest bardzo dużo. Te wszystkie 

przykłady to zaledwie ziarenko piasku.

 czyli  wszystko o neodymach

Miałem chyba 5 lat, kiedy pierwszy raz miałem styczność z magnesem. To był taki książkowy 

magnes w kształcie litery „U”. Rzecz miała miejsce w zakładzie stolarskim mojej mamy. Magnes 

służył tam do wyciągania pogubionych gwoździków z pyłu drzewnego. Wiele razy się nim bawiłem i 

ten obrazek wyrył mi się gdzieś tam w mózgu – namagnesowało mnie ;) 

Darmatt - 

Poszukiwania magnesem, czyli  wszystko o neodymach

Eksploracja
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Oto kilka odpowiedzi na popularne pytania:

.Boję się, że kiedy kupię magnes o udźwigu 160kg to 

nie będę go mógł odczepić. 

To tylko pozory. Udźwig magnesu jest udźwigiem 

maksymalnym, w warunkach optymalnych, gdzie za 

"fant" służy najlepiej stalowa "kostka" o idealnie 

gładkich ścianach, bez korozji i magnes nie jest 

podnoszony za bok, ale za jedną ze swoich płaskich 

powierzchni, przyklejony na środku "kostki", przy 

podnoszeniu kąt prosty do podłoża itd. itd. To się nie 

zdarza w przyrodzie. Magnes o udźwigu 160kg a 

nawet większym nie będzie nastręczał problemów 

użytkownikowi.

Jaki kupić magnes, który magnes jest najlepszy?

Nie kupuj magnesu mniejszego niż 70mm x 30mm. 

Możesz kupić 70x30, 70x40, 70x50 a nawet 70x60, 

ale kupowanie magnesu mniejszego nie ma sensu.

Co to za parametry N42 lub N45 (itp.) podawane na 

aukcjach zaraz po wielkości magnesu?

Współczynnik „N” oznacza stopień 

namagnesowania magnesu. Im wyższe „N”, tym 

magnes jest mocniej namagnesowany i tym silniejszy 

np. magnes 70x30 N45 będzie silniejszy od magnesu 

70x30 N42 (o ok. 8%). Dlatego kup magnes z jak 

największym „N”.

Na co zwracać uwagę przy kupnie? Na wielkość, czy 

współczynnik N?

Na oba te współczynniki. Generalnie magnes dwa 

razy większy, będzie dwa razy silniejszy (dla tego 

samego „N”) więc stając przed wyborem: albo magnes 

70x30 N45, albo 70x50 N42, wybieramy 70x50 N42 

ponieważ mimo, że jest on mniej namagnesowany od 

tego 70x30, to jednak jest prawie dwukrotnie większy 

i dzięki temu prawie dwukrotnie silniejszy (czyli 

różnica jest dużo większa niż te 8% wspomniane w 

punkcie 3).

Jak sprawdzić, czy kupiony magnes ma taką moc, 

jaką napisał sprzedawca?

Nie można tego sprawdzić w warunkach domowych 

a wszystkie magnesy wyglądają tak samo. Musisz 

kupować u sprawdzonych sprzedawców.

Czy magnes może się rozmagnesować? Jak szybko 

rozmagnesowuje się magnes neodymowy?

Magnesy neodymowe są magnesami 

stałymi/wiecznymi, których samoistny stopień 

rozmagnesowywania się jest bardzo powolny, wręcz 

niezauważalny. Magnes można jednak łatwo 

rozmagnesować wystawiając go na wysokie 

temperatury – dlatego lepiej nie spawać obudowy na 

magnesie.

Czy magnes muszę obudować?

TAK

Dlaczego muszę obudować magnes?

Chociażby dlatego, że magnes nie ma ucha, za które 

mógłbyś zaczepić linę. Poza tym, magnes jest kruchy i 

nastawiony na mocne uderzenia może popękać a w 

sytuacjach ekstremalnych wręcz się rozprysnąć w 

kawałki. 

Darmatt - 

Poszukiwania magnesem, czyli  wszystko o neodymach

Jak obudować magnes?

Rodzajów obudów jest wiele. Niektóre całkowicie 

zamykają magnes (osłaniają również powierzchnie 

przyciągające magnesu), niektóre to zwykłe obejmy z 

uchem na linę (powierzchnie przyciągające są 

odsłonięte). Każda z nich ma swoje wady i zalety. 

Zwróćcie uwagę na przykłady różnych typów obudów 

na załączonych zdjęciach.

Jak gruba powinna być ścianka obudowy na 

powierzchniach przyciągających?

Nie powinna być grubsza niż 1,5mm.
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Jakie metale przyciąga magnes?

Magnesy z zasady nie przyciągają metali 

kolorowych. „Ulubionymi” metalem dla magnesów 

jest żelazo i jego stopy: stal, żeliwo i inne. Należy 

jednak pamiętać, że wiele rzeczy z „kolorku” posiada 

jakąś część ze stali i to wystarczy by magnes to 

wyciągnął.

Jaki zasięg mają magnesy?

Generalnie magnesy neodymowe posiadają bardzo 

mały zasięg. Będzie to ok. 13cm w przypadku 

magnesu 70x30 do 18cm w przypadku magnesu 

70x50. 

Czy magnes jest w stanie wyrwać rzeczy z mułu?

Tak. Jeśli rzecz jest mała, to nie będzie miał 

najmniejszego problemu. Jeśli rzecz jest większa 

objętościowo, stawia opór w mule i czujemy, że 

silniejsze pociągnięcie spowoduje odczepienie się 

magnesu, trzeba ciągnąć rozważnie – szarpać za linę i 

powodować stopniowe opłukanie rzeczy z mułu.

Czy magnes poradzi sobie z rzeczami zagłębionymi 

głęboko w mule np. 0,5m? 

Tu wracamy do punktu 18. Jeśli magnes zagłębi się 

w tym mule na tyle, że przyciągnie taki przedmiot, to 

sobie poradzi z wyrwaniem go. Problemem jest 

przebycie tej półmetrowej drogi. Jeśli takie miejsce 

jest tuż przy brzegu, możemy zastosować tyczkę, za 

pomocą której magnes wbijamy w dno. Jeśli jest to 

dalej, to wbijamy tyczkę z łodzi (jeśli jest taka 

możliwość). Można też dodatkowo dociążać magnes 

jakimś ciężarem, ale ma to różny skutek. Wszystko też 

zależy od konsystencji mułu. No a jeśli dany 

przedmiot jest przysypany półmetrową warstwą 

piachu a nie mułu, to możemy o nim zapomnieć.

I na koniec humorystyczny akcent. Kilka razy 

dostałem takie pytanie.

Czy magnes ciągnięty po ziemi będzie wyciągał 

stalowe rzeczy z ziemi? 

Nie 

Czy ścianka obudowy spowoduje, że spadnie moc 

magnesu?

Tak. Jeden powód jest taki, że sama ścianka 

powoduje wzrost odległości między magnesem a 

przyciąganą rzeczą (dlatego im mniejsza grubość tym 

lepiej) a drugim powodem jest fakt, że obudowa 

zamyka troszkę pole magnetyczne. Tego problemu nie 

ma w przypadku obejmy, jednak wtedy magnes nie 

jest tak chroniony jak w przypadku obudowy 

całościowej. Coś za coś.

Czy woda szkodzi magnesowi?

Magnes pokryty jest warstwą miedzi i niklu. 

Dopóki ta powłoka się nie zetrze, woda nie zrobi 

magnesowi szkody. Dlatego obudowy magnesu nie 

muszą być szczelne. Kiedy zetrze się warstwa niklu i 

miedzi, magnes zaczyna rdzewieć. Jest to jednak 

bardzo powolny proces dlatego nie należy się tego 

zbytnio obawiać.

Czym się różni zaczep boczny od górnego?

Zaczepy to miejsca (ucha) w których doczepiamy 

linę. Zaczep górny to taki, przy którym podnosząc 

magnes za linę do góry, powierzchnia przyciągająca 

magnesu będzie równoległa do ziemi. W przypadku 

zaczepu bocznego, powierzchnie przyciągające będę 

prostopadłe do ziemi. Magnes jest w stanie podnieść 

dużo większe ciężary za zaczep górny, ale 

jednocześnie trudniej go odczepić od ciężkich rzeczy. 

Z zaczepem bocznym jest odwrotnie. Zaczep górny 

najlepiej nadaje się przy studniach, pionowych rzutach 

np.  z mostu (lecz niekoniecznie!) z kolei zaczep 

boczny najlepiej spisuje się przy rzutach poziomych 

(łowienie z brzegu). Tam gdzie zaczep boczny ma 

problemy, zaczep górny nie będzie miał problemów.

Jaką zastosować linę?

Najlepiej kupić od razu 30m. Sprawdzoną grubością 

liny jest 8mm – na tyle cienka i lekka, że bardzo 

wygodnie się nią rzuca a na tyle gruba, że jest 

piekielnie silna. I stoimy przed wyborem: albo tania 

polipropylenowa z rdzeniem (ceny od 1zł / m) albo 

lina alpinistyczna (od 5zł / m). Lina polipropylenowa 

rdzeniowa wytrzymuje ok. 1000kg, jest mało 

rozciągliwa (dobrze), nie nasiąka wodą, jest lekka. Jej 

wadą jest stosunkowo mała odporność na przecieranie 

się – jest to proces powolny, lina stopniowo mechaci 

się na odcinku jednego metra od magnesu i po jakimś 

czasie można sobie ten 1m odciąć. Lina alpinistyczna 

jest liną idealną (posiada wszystkie zalety liny 

polipropylenowej a do tego jest bardzo odporna na 

przecieranie się), ale wydaje się, że zbyt drogą na 

nasze potrzeby. Według mnie najlepiej kupić jednak 

polipropylenową rdzeniową.

Jak przywiązać linę do zaczepu?

Najlepiej za pomocą jakiegoś węzła żeglarskiego 

np. kotwicznego. Wiele takich węzłów możesz 

znaleźć na Internecie.

Jak przewozić magnes?

Sprawdzonym sposobem jest przewożenie magnesu 

wraz z liną w plastikowym wiaderku wsadzonym 

między kanapę a przednie siedzenie samochodu. Bez 

obawy, w tamtym miejscu nie spowoduje on żadnych 

szkód w samochodzie

Darmatt - 

Poszukiwania magnesem, czyli  wszystko o neodymach
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Darmatt - 

Poszukiwania magnesem, czyli  wszystko o neodymach

Magnesy to temat wciąż u nas mało znany. Szkoda, 

bo nasz kraj jest miejscem wybitnym jeśli chodzi o 

„zdatność” do tego typu hobby. Całe drugie tysiąclecie 

to jedna wielka wojna na naszym terytorium. Fronty 

przetaczały się z Zachodu na Wschód, z Północy na 

Południe (i zwykle z powrotem). Zawsze byliśmy 

wielkim polem walki, na którym w ziemię wsiąkło 

więcej krwi, niż gdziekolwiek indziej. Nasze zbiorniki 

wodne kryją w sobie tajemnice, których choć rąbek 

możesz odkryć za pomocą magnesu.

No to do dzieła! 

Mam nadzieję, ten mój krótki artykulik troszeczkę 

rozświetlił Wasze wątpliwości, obawy lub inne takie.

Jeśli masz jakieś pytania pisz na 

raskolnikov@biall.net.pl lub odwiedź forum 

www.magnesyneodymowe.fora.pl.

P.S. Dziękuję Idolowi, komarowiXL, Terlikowi, 

Tmxdriverowi i Tygryso za udostępnienie zdjęć 

swoich magnesów

Chcesz wiedzieć więcej ?

www.thesaurus.com.pl/forum/viewforum.php?f=84
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Wojtekanka - Jak Znaleźć  i  Stracić  Skarb 

 czyli  Poszukiwania w Wielkiej Brytani.

Witam, mam na imię Wojtek, mieszkam w Reading 

na południu Anglii. Poszukiwania w Anglii są legalne. 

Należy tylko dopełnić wszystkich formalności. 

Pamiętajcie o tym, bo uwierzcie mi, nigdy nie wiecie, 

co możecie znaleźć. Trudno będzie Wam pogodzić się 

z konsekwencjami niedopełnionych formalności.

Moja przygoda z wykrywką w UK zaczęła się jakiś 

rok temu. Zawsze interesowała mnie historia, nigdy 

jednak nie miałem zbytnio czasu na rozwijanie mojej 

pasji. Kiedyś usłyszałem o trakcie, który miał 

prowadzić z rzymskiego miasteczka Silchester  w 

kierunku Reading. Pomyślałem, że można by 

spróbować poszukać traktu i miejsca, gdzie 

przeprawiano się przez rzekę. Nie miałem wielu 

informacji na ten temat. Wszystko to były tylko 

zasłyszane opowieści. Przeglądnąłem kilka stron w 

Internecie. Starałem się znaleźć miejsce, gdzie 

mógłbym zacząć. Następnego dnia postanowiłem 

przeszukać brzeg rzeki po stronie, gdzie znajdowały

się pola uprawne. Pomyślałem, że będzie tam mniej 

śmieci i oczywiście mniej ciekawskich.Gdy tylko 

zacząłem szukać BINGO!!! Trafiłem kilka monet 

rzymskich.  Nie mogłem uwierzyć. To były moje 

pierwsze tak stare monety. Podczas następnej 

wyprawy przy brzegu już nic nie było . Zobaczyłem 

rolnika pracującego na pobliskim polu. Zapytałem 

,czy mogę tutaj szukać. Człowiek odpowiedział „jeżeli 

byłeś  tutaj wcześniej i nikt cię nie pogonił to sobie 

szukaj”. Ponownie los się do mnie uśmiechnął.. 

Kolejna wyprawa, idę już prosto na pole uprawne. 

Zaczyna się od fibuli i kilku innych artefaktów. Po 

chwili trafiam na miejsce, gdzie wykrywka zaczyna 

wariować. Sygnał po sygnale. Dużo monet bardzo 

poniszczonych, ale dla mnie wspaniałe.

W sumie przez kilka wypadów trafiłem około 80 

monet i kilka artefaktów. Podekscytowany 

postanowiłem pochwalić się moim znaleziskiem w 

miejscowym muzeum. I tu szok! Kobieta za biurkiem

 czyli  Poszukiwania w Wielkiej Brytani.

Moja przygoda powinna być przestrogą dla innych poszukiwaczy, którzy podobnie jak ja, lubią 

rozwijać swoje hobby i pasje.
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informuje mnie, że wszystko to zostało pozyskane 

nielegalnie, a następnie, że:

- zarówno rzeka jak i jej brzegi mają swojego 

właściciela 

- żadna osoba oprócz właściciela nie ma prawa 

udzielać zgody na poszukiwania.

Powiadomiono mnie również, że w przypadku 

znaleziska monet rzymskich w liczbie większej niż 10 

sztuk  lub monet złotych lub srebrnych obowiązuje 

specjalna procedura. Znalezisko takie traktowane jest 

jako „skarb”. Wróciłem do domu lekko podłamany. 

Przez kilka następnych miesięcy otrzymywałem 

korespondencje to z muzeum to znowu   od kuratora. 

Były to już niestety listy informacyjne, nie byłem już 

traktowany jako strona w tej sprawie. Pracownica 

muzeum zaleciła mi skontaktować się z właścicielem 

gruntu. Miało to na celu uniknięcie ewentualnych 

przykrych konsekwencji mojego „wtargnięcia” na 

jego teren. Na szczęście, osoba ta okazała się być 

bardzo sympatyczna i wyrozumiała. Nie bez znaczenia 

pewno był fakt, że zgodziłem się wskazać miejsce 

znaleziska i   opowiedzieć o  okoliczności odkrycia. 

Właściciel poinformował mnie, że jeżeli kurator nie 

będzie rościł sobie praw do monet, to on będzie je 

chciał zatrzymać. Poproszono mnie- jeżeli 

okoliczności będą temu sprzyjały- o prowadzenie 

dalszych poszukiwań. Tym razem mam jednak zamiar 

spisać umowę z właścicielem .

I tak się skończyła moja wyprawa w poszukiwaniu 

historii. Straciłem monety, najadłem się trochę strachu 

i wstydu. Pozostała mi tylko satysfakcja i 

postanowienie, że nie będę głupi po szkodzie. 

Wszystkim Wam Koledzy i Koleżanki polecam 

lekturę naszego forum. Znajdziecie tam wszystkie 

potrzebne informacje, które pomogą Wam uniknąć 

takich przykrych sytuacji. Życzę owocnych 

poszukiwań i pozdrawiam.

Wojtekanka - Jak Znaleźć  i  Stracić  Skarb 

 czyli  Poszukiwania w Wielkiej  Brytani.

Chcesz wiedzieć więcej ?

www.thesaurus.com.pl/forum/index.php?c=28
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Mark Ellington - White’s i Przyszłość Wykrywaczy (fragmenty wywiadu z inżynierami White’s Electronics)

Jak sądzisz co sprawia, że dany nowy wykrywacz 

może osiągnąć sukces?

JE: W zależności od tego jak dobrze działa! 

Mógłbym napisać o tym książkę. Zasięg, eliminacja 

gruntu albo śledzenie jego zmian, to wszystko wpływa 

na sukces.

CM: Musi wypełniać zapotrzebowanie, robić to 

dobrze i we właściwej cenie. Ale nigdy nie zaszkodzi 

jeszcze szczypta jakiegoś prawdziwego zaskoczenia.

Gdy projektujecie jakiś nowy sprzęt, czy macie jakąś 

listę priorytetowych celów, które chcecie zawrzeć w 

projekcie? (np. Waga, ergonomia, menu 

użytkownika, zasięg etc.)

JE: To jak w polityce: nie chodzi tyle o innowacje i 

“naukę” co o sprzedaż i marketing tego co jest 

potrzebne do tego by “zostać na topie”, więc zwykle 

staramy się tworzyć to czego oczekuje od nas firma, 

jako kolejnego kroku.

CM: Zależy od modelu. Czysty zasięg jest zawsze 

celem, podobnie jak identyfikacja celu. Ale dla 

wszystkich modeli głównym celem jest jakość. 

White's jest bardzo dumny z jakości pochodzącej z 

fabryki w Sweet Home.

Czy jesteście też poszukiwaczami? Jeśli tak to co było 

waszym najlepszym znaleziskiem? Jakie inne hobby 

uprawiacie?

JE: Ja zwykle testuję projekty sprzętów w terenie. 

Zawsze mam zbyt mało czasu, więc nie mam czasu na 

poszukiwania jako hobby. Inne są za to zbyt liczne by 

je tu wymieniać. 

DG: Używam wykrywaczy w poszukiwaniu 

samorodków na pustyniach Nevady i w górach Sierra 

Nevada w Kalifornii. Nowoczesne instrument są 

bardzo efektywne w lokalizowaniu najmniejszych 

fragmentów złota oraz większych samorodków w 

miejscach w których nie ma wody do wypłukiwania. 

Dzisiejsze wykrywacze są tak użyteczne jak miski do

płukania, szpadle i płuczki we wczesnych latach 

„gorączki złota”.

CM: Tak, szukam  z przerwami już od 30 lat. 

Głównie poluję na monety, militarkę z okresu 

Amerykańskiej Wojny Domowej i badam też plaże. 

Inne hobby? O wiele za wiele, jak mawia moja żona. 

Praca w drewnie, wycieczki z plecakiem, nurkowanie, 

zbieranie różnych rzeczy (w tym starych 

detektorów)... i próba odrestaurowania Mustanga.

Czy możecie podać listę wykrywaczy w których 

projektowaniu byliście zaangażowani?

JE: Nie pamiętam wszystkich. Compass X70, X80, 

X90, X100, seria “Scanners” i inne. White’s GM3 i 4, 

Prizm-y i inne, niektóre nie weszły na rynek a niektóre 

jeszcze na to czekają. No i mnóstwo cewek.

JP: Surf PI, BeachHunter ID, Sierra Madre, 

TM808, Pipe & Cable Locator, Bullseye i  Autoscan.

CM: Pracuję dla White's dopiero od 12 tygodni, 

więc moje portfolio nie jest zbyt obszerne. Przez 

ostatnie 10 lat prowadziłem stronę i forum Geotech, 

gdzie wysiadywałem z podobnymi do mnie techno-

gośćmi i pomagałem im wprowadzać ich własne 

projekty.

Czy doszliśmy już do absolutnych krańców 

technologii VLF? Waszym zdaniem, jaka jest 

największa przeszkoda w obecnej technologii by 

zwiększyć użyteczny zasięg wykrywaczy?

JE: Nie ma na to krótkiej odpowiedzi. Nie mogę 

odpowiedzieć szczegółowo bez zdradzania sekretów o 

tym jak NIESAMOWITE rzeczy nadchodzą. Nigdy 

nie osiągniemy absolutnych krańców jeśli chodzi o 

zasięg.

CM: Nie, ale w sumie co jest praktyczne? Czy 

ludzie chcą wykopywać monety z 40 centymetrów? 

Prawda jest taka, że zasięg jest ograniczony przez 

mineralizację gruntu i śmieci. Dla średniego gruntu z 

niewielkim zaśmieceniem jest możliwe 

zaprojektowanie super głębokiego VLF, który będzie 

ściągał monety z 60 centymetrów, ale jest niewiele 

miejsc w których byłoby to przydatne.

John Earle – Doświadczony inżynier White's i spec od cewek.

Dan Geyer - Dan pracował nad konstrukcją modelu TDI i jest w

          White's specjalistą od PI.

John Plautz – Inżynier odpowiedzialny za konstrukcje

             wieloczęstotliwościowe.

Carl Moreland – Inżynier zarządzający 

                 (i twórca świetnego forum technicznego Geotech)
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Czy wykrywacze impulsowe, typu nowy White’s TID 

Pulse Scan są przyszłością tego hobby? Jak sądzicie 

co będzie kolejnym, wielkim przełomem w technolo-

gii wykrywaczy metali?

JE: To jest jednak sprawa tajna. Biorąc pod uwagę 

technologię dziś osiągalną to można opracować sprzęt, 

zarówno indukcyjny jak i impulsowy, z ulepszonymi 

możliwościami.

DG: Wierzę, że wykrywacze w technologii TDI 

będą bardzo istotne w przyszłości tego rynku. Nasz 

nowy TDI Pulse Scan jest dobrym przykładem tego co 

można osiągnąć dzięki tej technologii. Możliwość 

pracy w wysokozmineralizowanej glebie, gdzie nie 

radzą sobie wykrywacze VLF, jest niezwykle ważnym 

atrybutem. Również możliwość określenia stopnia 

przewodności metalu, stała się cennym narzędziem w 

ręku poszukiwacza. Jest to technologia z wieloma 

ekscytującymi możliwościami na przyszły rozwój.

CM: W ostatnich latach bardzo dużo się mówi o 

dyskryminującym PI. Problem w tym, że w 

większości są to tylko rozmowy. Jednak jest pewien 

obszar tego zagadnienia, który ma duży potencjał na 

nowe pomysły i jestem tym podekscytowany.

To zabawmy się we wróżki: Jeśli mielibyście 

zgadywać, to jak waszym zdaniem będą wyglądały 

wykrywacze za 10 lat?

JE: Mały i lekki sprzęt z usprawnieniami typu 

Bluetooth i elektroniką nie montowaną na rurce 

nośnej. 

CM: Fizycznie prawie bez zmian. Obecna 

“stylistyka” dobrze się sprawdza. Chciałbym widzieć 

dyskryminujące PI, kolorowe wyświetlacze, więcej 

możliwości analizy i bezprzewodowe słuchawki.

Efekt „aureolki” (halo) – fakt czy fikcja?

JE: Fakt. Jak rozległy jest ten efekt, to już kwestia 

debaty.

CM: Przesadzony. Żelazo definitywnie tak. Złoto, 

nie ma mowy. Srebro & miedź raczej nie na żadnym 

przydatnym poziomie (w USA nie występują tak 

długo leżące w ziemi monety miedziane i srebrne oraz 

z małą zawartością srebra, jak na starym kontynencie; 

przyp. tłumacza)

“Wykrywalny zasięg celu nie może przekraczać 

średnicy cewki, innymi słowy cewka ma osiem cali i 

jej zasięg wynosi 8 cali”. Zgadzacie się czy nie?

JE: Nie zgadzam się. Zasięg powinien być 

dwukrotnie taki jak średnica cewki a próbujemy 

uzyskać trzykrotność (znajomy powiedział mi, że już 

mu się udało!).

JP: Nie zgadzam się. Jest wiele czynników oprócz 

rozmiaru, które wpływają na potencjalny zasięg 

cewki, jak choćby ilość zwojów drutu na cewce 

nadawczej i odbiorczej oraz to czy cewka jest 

dostrojona do specyficznej częstotliwości czy jest typu 

DD.

CM: Oczywiście, że nie. Zrobienie 8-calowej 

cewki, która wykrywa monetę z ponad 12 cali jest 

bardzo łatwe.

Separacja żelaza wydaje się obecnie bardzo ważna i 

być może nawet ważniejsza niż zasięg. Czy 

wykrywacze naprawdę mogą widzieć „przez” żelazo, 

czy też najlepiej ten problem rozwiązują mniejsze 

cewki lub typu DD?

JE: Żelazo zawsze jest problemem, więc trudno tu 

generalizować. Małe cewki zawsze pomagają jeśli 

pożądany cel nie znajduje się bezpośrednio pod 

żelazem. Jeśli jest to potrzebna jest znacznie bardziej 

skuteczna analiza by odseparować cel od żelaza.

Wygląda na to, że wielu poważnych poszukiwaczy 

uważa iż bardzo istotna jest częstotliwość. Czy 13kHz 

jest świetna do wszystkich typów poszukiwań i czemu 

nie widzimy np. wykrywaczy 25kHz do poszukiwań 

militarki?

JE: Niska częstotliwość jest dobra do identyfikacji 

dużych monet. Wysoka lepsza na drobiazgi, ale 

separacja celów takich jak monety nie jest łatwa do 

skutecznego przeprowadzenia powyżej 13 kHz. Stąd 

przydatność maszyny wieloczęstotliwościowej.

CM: Jeśli mówimy tu o kolorowej militarce to 

prawdopodobnie lepsza jest wyższa częstotliwość, bo 

są to najczęściej przedmioty niskoprzewodzące. Ale 

poszukiwacze militarki także chcą mieć maksymalny 

zasięg, więc tu lepsza jest niska częstotliwość. Zawsze 

jest coś za coś.

Czy są jakieś tricki czy rady które chcielibyście 

przekazać naszym czytelnikom?

JE: Im więcej czasu spędzisz na poszukiwaniach 

tym lepiej poznasz swój detektor i tym więcej 

znajdziesz.

CM: : Wybierz konkretny model wykrywacza

i trzymaj się go, ucząc się jego „języka”. 

: Trzymaj cewkę nisko i równo nad

ziemią… Widzę mnóstwo ludzi

machających jakby mieli w rękach kij

golfowy. 

 Nasłuchuj delikatnych i baaardzo 

głębokich celów. 

: Używaj for poszukiwawczych by 

dowiedzieć się więcej o sprzęcie i 

technikach poszukiwań.

Jak oceniacie zalety pojedynczych częstotliwości 

kontra wiele naraz? Jakie są mocne i słabe punkty 

obu opcji?

JE: Wiele częstotliwości jest preferowane, ale 

znacznie wzrasta przy nich zużycie baterii by osiągnąć 

odpowiedni zasięg.

JP: Wieloczęstotliwościowce mają plus w zasięgu i 

identyfikacji celu na duży zakres przedmiotów. 

Plusem 'pojedynczych' jest możliwość 

skoncentrowania się elektroniki na danej 

częstotliwości, co daje użytkownikowi bardzo dobry 

zasięg na specyficzny rodzaj celów. 

CM: W specjalistycznych poszukiwaniach, 

wykrywacze z jedną częstotliwością często mogą 

pobić te z wieloma. Jest tak ponieważ można 

zoptymalizować taki sprzęt do konkretnych

Eksploracja
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zastosowań. Ale ten sam wykrywacz może się nie 

sprawdzić w innych sytuacjach. Wykrywacz 

wieloczęstotliwościowy może działać bardzo dobrze 

w bardzo różnych sytuacjach a to oznacza, że 

wystarczy kupić jeden taki detektor zamiast pół tuzina 

tych z jedną częstotliwością.

Co jest najtrudniejszym zadaniem dla projektanta 

współczesnych wykrywaczy?

JE: Próba zwiększenia zasięgu, przy jednoczesnej 

redukcji wagi i rozmiaru (oraz ceny).

JP: Ulepszanie istniejących osiągów – innymi 

słowy konkurowanie z samym sobą.

CM: Wymyślanie czegoś nowego, co nie wygląda 

na zwykłą zmianę naklejek. 

Obecnie na forach jest dużo szumu wokół nowego 

modelu White’s Pulse Scan TDI. Co ciekawego 

możecie o nim powiedzieć?

JE: Musi być niezły skoro konkurencja kłamie o 

jego osiągach! 

DG: Po wprowadzeniu naszego nowego TDI wiele 

z nich było używanych z wyraźnym sukcesem na 

Alasce przy poszukiwaniach złota. Znaleziono dużo 

samorodków różnych rozmiarów w rejonach o 

wysoko zmineralizowanej glebie, która powoduje, że 

wykrywacze VLF wariują. Nowi właściciele byli 

zadowoleni z rezultatów. TDI używano też na polach 

bitew Wojny Secesyjnej na wschodnim wybrzeżu, 

gdzie znaleziono bardzo cenne rzeczy w miejscach 

gdzie nie działałyby inne detektory. Technologia użyta 

w TDI pokazuje prawdziwe rezultaty i ma na koncie 

interesujące odkrycia.

CM: Choć został zaprojektowany jako wykrywacz 

samorodków, jest interesującym wyborem na miejsca 

zaśmiecone gwoździami. Poszukiwacze wspominają 

stare wykrywacze Compass TR i ich możliwością 

“widzenia poprzez żelazo” i pytają, czemu dzisiejsze 

sprzęty tego nie potrafią. Pierwszy raz, gdy używałem 

TDI było to na plaży pełnej gwoździ i kapsli. 

Dostroiłem TDI i cały ten złom dosłownie stał się 

niewidzialny.

Na koniec naszej dyskusji, czy macie może coś 

jeszcze do przekazania poszukiwaczom? 

JE: Kupujcie NOWE wykrywacze, potrzebuję tej 

pracy! (No i czasem działają lepiej od starych.)

http://detectorstuff.com/category/news

Opracowanie i tłumaczenie: TN

Konsultacja: GrzegorzB.

Mark Ellington - White’s i Przyszłość Wykrywaczy (fragmenty wywiadu z inżynierami White’s Electronics)

www.youtube.com/watch?v=rQ53owUpGWY&eurl=http%3A%2F%2Fdetectorstuff.com%2Fcategory%2Fnews&feature=player_embedded

www.youtube.com/watch?v=jJrOVbj29tk&eurl=http%3A%2F%2Fdetectorstuff.com%2Fcategory%2Fnews&feature=player_embedded

www.youtube.com/watch?v=RmkvnwaI08I&eurl=http%3A%2F%2Fdetectorstuff.com%2Fcategory%2Fnews&feature=player_embedded

Chcesz podyskutować ?  

Wyrazić opinię na temat tego artylułu ?

Zapraszamy na forum

www.thesaurus.com.pl/forum/viewforum.php?f=100
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Historia

Michał Pilc  - 

Pierwsza Wyprawa Krzyżowa

Ruch krucjatowy rozpoczął się od krucjaty zwanej ludową. Prowadził ją Piotr Pustelnik. Jako 

kaznodzieja cechował się przede wszystkim talentem krasomówczym, charyzmą i ogromną wiarą w 

końcowy sukces. Niestety brakowało mu zdolności organizacyjnych i przede wszystkim talentów 

wojskowych. Jako podróżny kaznodzieja chodził od wsi do wsi, od miasta do miasta i głosił hasło 

krucjaty. Podążyło za nim tysiące ludzi z Francji i z Rzeszy Niemieckiej, głównie chłopów i ubogich 

mieszczan, sporo zwykłych przestępców i trochę zubożałych osób pochodzenia rycerskiego. Dla 

większości z nich oczywistym było, że Ziemia Święta znajdowała się zaledwie kilka dni marszu z dala od 

ich domostw, więc zupełnie nie byli przygotowani na kilkumiesięczną wędrówkę. W 1096 ta cała 

chmara ludzi opuściła ostatecznie Kolonię, aby przez Węgry udać się do Kostantynopola. Cesarz 

Aleksy I Komnen starał się ze wszystkich sił nie dopuścić do przypadków łupienia miejscowej ludności 

przez krzyżowców i jak najszybciej doprowadzić tych ludzi w okolicę stolicy i przetransportować na 

drugi brzeg Bosforu. Cesarz, pomimo licznych obaw wiązał pewne nadzieję z ruchem krucjatowym. W 

ciągu swoich rządów, korzystając z usług wielu najemnych żołnierzy, nauczył się, że Frankom nie 

należy ufać. Nie miał jednak innego wyjścia, gdyż od czasu utraty Anatolii, armia bizantyjska składała 

się w zasadzie tylko z najemników. Cesarz liczył, że od każdego przywódcy krucjatowego wymusi 

złożenie hołdu lennego, aby przejąć choć formalne zwierzchnictwo nad wszystkimi zdobytymi przez 

krzyżowców ziemiami. Poza tym armie frankijskie, walczące na wschodzie, gwarantowały pewien 

spokój ze strony Turków na granicy imperium. Nadzieje Aleksego szybko się jednak rozwiały, gdy 

dowiedział się jacy ludzie wchodzą w skład owej krucjaty. Postanowił więc jak najszybciej pozbyć się 

problemu i przetransportować tych pątników na drugi brzeg Bosforu. Oczywiście cała ta armia została 

kompletnie rozbita przez wojska Kilidż Arslana I, sułtana Nikei. Samemu Piotrowi Pustelnikowi udało 

się ujść z życiem z pogromu i wraz z garstką towarzyszy przedostał się do Konstantynopola, gdzie po 

kilku miesiącach przyłączył się do wyprawy rycerskiej.

W 1096 r. do Polski 

przybyła pierwsza fala 

Żydów. Polska ich 

przyjęła i dała warunki do 

osiedlenia się. Ta 

pierwsza fala Żydów, 

która napłynęła do Polski, 

uciekała przed pierwszą 

wyprawą krzyżową.

W 1097 r. cesarz 

Henryk IV pozwolił 

ocalałym Żydom 

niemieckim, którzy 

zostali zmuszeni do 

chrztu, aby teraz 

powrócili do wiary 

swoich ojców. 

Papież Klemens III 

(1080-1100) zganił 

cesarza Henryka IV 

pisząc do niego: 

"Słyszeliśmy, że 

ochrzczonym Żydom 

pozwolono odpaść od 

Kościoła. Rzecz to 

niesłychana i grzeszna, 

wzywamy przeto Ciebie i 

wszystkich naszych braci, 

abyście nie dopuścili 

pohańbienia sakramentów 

Kościoła przez Żydów." 
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Wyprawa rycerska

Początki  i zajęcie Edessy

W 1097 roku w ślad za krucjata ludowa ruszyła 

krucjata wojskowa. W zależności od miejsca zbiórki 

rycerze wędrowali ku Ziemi Świętej czterema 

szlakami: Rajmund, hrabia Tuluzy, wyruszył przez 

Italię, Dalmację, Albanię, Grecję; Robert II z Flandrii 

poprowadził oddziały z Brugii i Paryża przez Alpy i 

Italię; Godfryd de Bouillon z braćmi przeszedł przez 

Niemcy, Węgry i Bułgarię; Boemund z Tarentu i jego 

siostrzeniec Tankred wybrali drogę morską z Brindisi i 

dalej poprzez Grecję. Cztery armie połączyły się przed 

Konstantynopolem. Dotarły tam w różnych odstępach 

czasu, w związku z tym każdego z tych baronów 

cesarz przyjął oddzielnie. Obdarowując prezentami i 

grożąc bizantyjską armią, wymusił na każdym z nich 

złożenie przysięgi lennej. Następnie już połączona 

armia krzyżowa, pod duchowym przewodnictwem 

biskupa Ademara Le Puy, który jako pierwszy 

odpowiedział na wezwanie papieża, przeprawiła się 

przez Bosfor. Wyprawie towarzyszył oddział 

bizantyjski pod dowództwem generała Tatitikosa. 

Pierwszym sukcesem Krzyżowców było odbicie Nikei 

z rąk Kilidż Arslana, która została oddana cesarstwu. 

Następnie armia krucjatowa wyruszyła dalej szlakiem 

przez Anatolię.

Michał Pilc  - 

Pierwsza Wyprawa Krzyżowa

Papież , 

Odon de Lagery, (ur. 1042 

w Chatillon-sur-Marne, 

Szampania - zm. 29 lipca 

1099), papież od 1088. 

Pochodził z francuskiej 

rodziny rycerskiej. 

Kształcił się szkole 

katedralnej w Reims. Jego 

nauczycielem był św. 

Bruno z Kolonii, 

założyciel zakonu 

kartuzów. Odon de 

Lagery został kanonikiem 

i archidiakonem katedry 

w Reims; około 1070 

wstąpił do zakonu 

benedyktynów (klasztor 

w Cluny). Pełnił w Cluny 

m.in. funkcję przeora; 

wysłany do Rzymu na 

zaproszenie papieża 

Grzegorza VII, był 

bliskim doradcą papieża 

w okresie jego starań o 

reformę Kościoła. W 

1080 mianowany 

kardynałem-biskupem 

Ostii. W latach 1082-1085 

legat we Francji i 

Niemczech, 1083 krótko 

więziony przez cesarza 

Henryka IV. 

Koordynował obsadę 

wakujących stolic 

biskupich w Saksonii 

duchownymi wiernymi 

Grzegorzowi VII oraz 

przeprowadził synod w 

Kwedlinburgu, na którym 

klątwą obłożony został 

antypapież Klemens III 

oraz jego zwolennicy. 

Powrócił do Rzymu z 

misji legata w 1085, już 

po śmierci Grzegorza VII 

i wyborze jego następcy, 

Wiktora III. Początkowo 

był przeciwnikiem 

wyboru Wiktora, 

ostatecznie uznał go 

jednak za prawowitego 

papieża; po śmierci 

Wiktora (1087) wybór 

nowego papieża nie mógł 

odbyć się w Rzymie, 

opanowanym przez 

antypapieża Klemensa. 12 

marca 1088 w Terracinie 

koło Gaety wybrany 

został Odon de Lagery; 

przyjął imię Urbana II.

Poważnym problemem całej wyprawy był brak 

jednego wodza. Za głównodowodzącego uważał się 

cały czas Rajmund z Tuluzy, jako że był pierwszym 

rycerzem, ktory zgłosił. Jednak nawet papież nigdy 

nie ogłosił go jednoznacznie dowódcą, nie mówiąc już 

o innych baronach, dla których Rajmund wydawał sie 

byc zbyt wyniosły i autorytatywny. Na potwierdzenie 

tezy, że tak naprawdę krzyżowcy nie tworzyli jednej 

zwartej armii, a raczej zbitkę hufców poszczególnych 

baronów, świadczy fakt, że niedługo po dotarciu do 

granic Syrii dwóch baronów odłączyło się od głównej 

armii, aby spróbować podbić dla siebie jakieś 

hrabstwa. Byli to Baldwin z Bouillon i Tankred. O ile 

wyprawa Tankreda skończyła się na niczym, i wkrótce 

powrócił on do głównej armii krucjatowej, o tyle 

Baldwin odniósł znaczny sukces. Udało mu się zająć 

dwa zamki, Ravendell i Turbussel. Wkrótce po tym 

władca Edessy, imieniem Toros, nie posiadając prawie 

w ogóle własnej armii, zdecydował się  adoptować 

Baldwina i tym sposobem uchronić Edessę od wielkiej 

armii tureckiej, która właśnie zbierała się pod 

Mosulem. Jako ciekawostkę można opisać bardzo 

specyficzną ceremonię adopcyjną, która 

obowiązywała wtedy na tych terenach. Mianowicie 

Toros ubrał się w szeroką białą koszulę, pod którą 

wślizgnął się Baldwin, a następnie potarli się nagimi 

torsami. Ta sama procedura została następnie 

powtórzona z żoną Torosa. W ciągu kilku miesięcy po 

tej ceremonii zmarł Toros, a Baldwin jako prawowity 

dziedzic, został władcą Edessy, zakładając pierwsze 

państwo krzyżowe na wschodzie, zwane hrabstwem 

Edessy.

Papież Urban II

Historia
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Pod murami Antiochii

W październiku 1097 roku armia krucjatowa dotarła 

pod mury Antiochii, której żmudne oblężenie trwało 

ponad dziewięć miesięcy. W tym czasie armia 

krzyżowa odpierała kilkakrotnie próby odsieczy 

organizowane przez poszczególnych Emirów 

tureckich, do których garnizon Antiochii słał listy z 

rozpaczliwymi prośbami pomocy. W czasie oblężenia, 

obóz opuścił grecki generał Titikos, słusznie bojąc się 

zamachu na jego życie. Krzyżowcy, którzy i tak z 

nieufnością odnosili się do cesarza, po tym incydencie 

uznali, że nie obowiązuje ich przysięga złożona 

Aleksemu. Wywołało to pewien sprzeciw, ale jednak 

większość zwykłych żołnierzy uważała że postąpiono 

słusznie. Uważali, że w końcu należała im się większa 

pomoc ze strony cesarza, ponieważ walczą także w 

obronie Bizancjum. Nie rozumieli, że cesarz nawet 

gdyby chciał nie mógł zaoferować im większej 

pomocy. Poza tym świetnie rozumiał, że baronowie 

tylko czekają na możliwość wymigania się od 

przysięgi, gdyż w końcu w większości przybyli na 

wschód, żeby zdobywać ziemie dla siebie, a nie dla 

cesarza. Wracając jednak do oblężenia, Antiochia była 

potężnym miastem, które musiało zostać zdobyte, 

jeżeli krzyżowcy myśleli o podbiciu Palestyny. 

Ostatecznie w wyniku zdrady greka Firuza, dowódcy 

jednej z bram miejskich, którego żonę uwiódł pewien 

Turek, armia krzyżowa wdarła się do miasta. Zabito 

wszystkich muzułmanów w mieście, a pozostałych 

mieszkańców, choć pozostawiono przy życiu, 

doszczętnie obrabowano. Krzyżowcom nie udało się 

jednak zdobyć cytadeli. W tym samym czasie do 

Antiochii kierowała się wielka armia turecka, 

dowodzona przez atabega Mosulu Kurbugha. Udało 

mu się zjednoczyć wielu emirów tureckich, którzy 

dostrzegli zagrożenie ze strony wojsk krucjatowych. 

Odsiecz jednak przyszła do miasta zbyt późno, gdyż 

krzyżowcy kilka dni wcześniej zajęli miasto. Armia 

Kurbughi przeszła więc do oblężenia. Krzyżowcy 

znajdowali w bardzo kiepskim położeniu. W mieście 

obleganym przez kilka miesięcy nie było już prawie 

wcale pożywienia, na dodatek ciągle nie zdobyli 

cytadeli. Czas działał jednak na ich korzyść, gdyż 

sojusz Kurbughi zaczął się chwiać. W wyniku 

wzajemnych zawiści i wrogości poszczególni 

emirowie opuszczali szeregi jego armii. Poza tym 

wielu władców tureckich zaczęło uważać, że 

autorytatywny Kurbugha po zdobyciu Antiochii 

będzie chciał ograniczyć niezależność ich państewek. 

Pomimo dezercji, Kurbugha ciągle jednak dysponował 

kilkukrotną przewagą liczebną. Krzyżowcow 

podtrzywało na duchu znalezienie w podziemiach 

katedry Antiochii włóczni, którą uznano za włócznię 

świętego Maurycego. Ostatecznie w wyniku głodu, 

pomimo śmierci ich duchowego przywódcy, legata 

papieskiego Ademara z Le Puy, zdecydowali się na 

atak. Wojsko miał poprowadzić Beomund z Tarentu, 

który to namawiał wcześniej Firuza do zdrady, a także 

organizował wiele działań oblężniczych. Z uwagi na 

ciężką chorobę Rajmunda z Tuluzy, wszyscy

baronowie bezspornie uznali dowództwo Boemunda w 

tej bitwie. Boemund wyprowadził swoją nieliczną, 

zmęczoną armię w pole, która ze względu na głód 

panujący w mieście utraciła konie. Kurbugha 

wykorzystując tradycyjną taktykę turecką, rozpoczął 

pozorowany odwrót, wciągając krzyżowców w 

dogodniejszy teren, ciągle jednak zasypując ich 

strzałami. Frankowie wiedząc, że nie mają nic do 

stracenia parli jednak naprzód w zwartym szeregu. 

Doszło do zaciętej walki. W przeciwienstwie do 

Turków, Frankowie czuli, że nie mają absolutnie nic 

do stracenia. Z czasem wszyscy sojusznicy Kurbughi, 

widząc, że bitwa nie przebiega tak łatwo jak się 

spodziewali, uciekli z pola walki. Osamotnione 

wojska Kurbughi nie były wstanie dotrzymać pola 

Frankom i zostały zniszczone. Władzę nad miastem 

pomimo sprzeciwu Rajmunda z Tuluzy, przejął 

Boemund, który mianował się księciem Antiochii.

Michał Pilc  - 

Pierwsza Wyprawa Krzyżowa

W 1103 r. cesarz 

Henryk IV przerażony 

skutkami pogromów 

Żydów niemieckich w 

Moguncji i Wormacji, 

kazał książętom i 

mieszczanom złożyć 

przysięgę, że w 

przyszłości zabezpieczą 

Żydom spokojne istnienie 

i nie pozwolą ich 

prześladować.    W 

obliczu tych wszystkich 

cierpień i prześladowań, 

niemieccy Żydzi przyjęli 

katolicki obyczaj 

odwiedzania grobów 

swoich zmarłych, których 

nazywali świętymi 

(Kedoszim) 

męczennikami. 

Odprawiano przy tym 

modlitwy za zmarłymi. 

Od tych tragicznych 

wydarzeń pierwszej 

wyprawy krzyżowej, 

niemiecki judaizm 

obumarł i przybrał 

posępną postać. 

W 1098 r. książę 

Czech, Wratysław odebrał 

Żydom czeskim cały 

majątek i dopiero wtedy 

pozwolił, aby uciekli do 

Polski i Węgier. 

Gdy upadła Edessa, 

rozpoczęto głosić 

potrzebę drugiej krucjaty. 

W Niemczech i we 

Francji znowu 

podburzano przeciwko 

Żydom krwiożerczy 

fanatyzm ludu. 

Michał Pilc  - 

Pierwsza Wyprawa Krzyżowa

W 1098 r. książę 

Czech, Wratysław odebrał 

Żydom czeskim cały 

majątek i dopiero wtedy 

pozwolił, aby uciekli do 

Polski i Węgier. 
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Michał Pilc  - 

Pierwsza Wyprawa Krzyżowa

Jerozolima

W czerwcu 1099 roku armia krzyżowa licząca 

jakieś 12 tys. pieszych, 1,2 tys. konnych i tłumy 

zwykłych pielgrzymów stanęła pod murami 

Jerozolimy. Była to potężna twierdza, uzbrojona 

między innymi w ogień grecki, należąca do rządzącej 

Egiptem dynastię Fatymidów. Kiedy Egipcjanie 

zobaczyli zbliżającą się armię, przezornie wygnali 

wszystkich chrześcijan z miasta i przygotowali się do 

obrony. Na szczęście dla krzyżowców, Egipt trawiony 

był przez konflikty dynastyczne, które aż do zajęcia 

go przez Saladyna skutecznie ograniczały jego 

możliwość prowadzenia wojen. Najważniejszym 

problemem krzyżowców był brak machin 

oblężniczych. Na szczęście ten problem udało się 

szybko rozwiązać dzięki przybyciu floty genueńskiej, 

zaopatrzonej w materiały do budowy takich machin. 

Pomimo licznych ataków krzyżowcom nie udawało 

się jednak zdobyć miasta. Ostatecznie z pomocą dla 

wycieńczonych upalnych latem i zmęczonych brakiem 

sukcesów krzyżowców przyszedł niejaki kaznodzieja 

imieniem Piotr Dezydery głosząc, że ukazał mu się 

zmarły biskup Ademar. Kapłan nakazał odbyć post, a 

następnie obejść w procesji boso mury Jerozolimy, 

dzięki czemu uda im się zdobyć miasto w ciągu 

dziewięciu dni. Wojsko krzyżowe z nowym zapałem 

przystąpiło do oblężenia. W końcu 14 lipca, hufiec 

pod dowództwem Gotfryda sforsował mury. W 

mieście zamordowano wszystkich mieszkańców, czyli 

pozostałych tam muzułmanów i żydów. Ten akt 

barbarzyństwa odbił się szerokim echem w świecie 

muzułmańskim, a nawet w Europie. Arabowie nigdy 

potem już nie umieli zapomnieć Frankom tej zbrodni. 

29 lipca zmarł Urban II, pomysłodawca całego ruchu, 

nie dowiadując się przed śmiercią o wielkim sukcesie 

krzyżowców. Po długich targach koronę 

zaproponowano Gotfrydowi z Bouillon, który jednak 

odmówił koronacji w miejscu śmierci Chrystusa i

W owym czasie 

ludność żydowska w 

Europie miała charakter 

odrębnego stanu 

społecznego. Uważano 

ich za sługi skarbu (servi 

camerae), co wpłynęło na 

wyodrębnienie się 

zwyczaju bezpośredniego 

podlegania Żydów 

monarsze. Formuła ta 

znalazła wyraz w 

przywileju Fryderyka I 

Barbarossy dla ludności 

żydowskiej z 1157 r. i 

stała się normą 

obowiązującą w 

Niemczech, a także poza 

ich granicami.

przyjął jedynie tytuł Obrońcy Grobu Świętego. 

Wybrano też patriarchę Jerozolimy, którym został 

kapłan imieniem Daimbert. Ostatnią, bitwą krucjaty 

była sierpniowa bitwa pod Askalonem, gdzie wojska 

krucjatowe odparły kiepsko zorganizowany i 

dowodzony atak armii Egipskiej.

Artykuł ukazał się oryginalnie na stronie 

http://kruc.republika.pl

Cesarz Konrad (1137-

1152) udzielił Żydom 

schronienia w 

Norymberdze i kilku 

innych warowniach. Od 

tego momentu Żydzi 

niemieccy uważali 

cesarza za swego patrona 

i on sam uważając się za 

takiego, zażądał od nich 

opłacania ekwiwalentu. 

Dzięki temu Żydzi w 

Cesarstwie Rzymskim 

narodu niemieckiego stali 

się stałymi klientami 

skarbu (Kammerknechte) 

państwa. Początkowo 

oznaczało to ich 

nietykalność jako sług 

cesarskich. Jednakże z 

czasem zepchnięto ich na 

same dno społeczeństwa i 

przywiązano jak 

niewolników do ziemi. 

Do końca XVIII wieku 

Żydzi niemieccy 

odgrywali już rolę 

parjasów. 

W 1147 r. do Polski 

przybyła druga fala 

Żydów. Uciekali oni 

przed prześladowaniami 

drugiej wyprawy 

krzyżowej w Europie 

Zachodniej.

Chcesz podyskutować ?  

Wyrazić opinię na temat tego artylułu ?

Zapraszamy na forum

www.thesaurus.com.pl/forum/index.php?c=25

Historia



 

Wiosna 2009

Piotr Lipski - 

Wierzenia,  obyczaje i  mitologia dawnych S łowian

Wiadomości na temat świętych miejsc Słowian 

dostarcza nam od dziesięcioleci archeologia. Niestety 

śladów tych jest bardzo mało ze względu na proces 

chrystianizacyjny mający miejsce we wczesnym 

średniowieczu. Aby skuteczne wyplenić pogaństwo ze 

słowiańskich serc i umysłów, chrześcijańscy 

misjonarze niszczyli kontyny, palili święte gaje, rąbali 

drewniane posagi bóstw, rozbijali kamienne rzeźby. 

Na miejscu dawnych świątyń najczęściej stawiano 

kościoły. Były to działania destrukcyjne, lecz 

skuteczne i dlatego nie powinniśmy obwiniać 

misjonarzy za ich czyny. W tamtych czasach nikt nie 

myślał kategoriami spuścizny kulturowej naszych 

przodków, którą powinno się zachować dla przyszłych 

pokoleń.

Generalnie Słowianie oddawali cześć bóstwom na 

trzy sposoby: w kontynach, świętych gajach (lub 

szczytach wzgórz) oraz składając ofiary posągom. Do 

niedawna w archeologii panował pogląd, ze na terenie 

Polski i czech nie stawiano świątyń, lecz dziś już

wiadomo, że tak nie było. W Polsce zachowały się 

ślady dwóch kontyn pogańskich – w ostrowie 

Lechickim oraz Płocku. Szczególnie ta druga jest 

bardzo ciekawa, gdyż przedmioty znalezione na jej 

terenie jednoznacznie potwierdzają fakt składania 

przez Słowian ofiar z ludzi. Świątynia z Płocka 

datowana jest na Xw. Zbudowano ją na szczycie 

wzgórza z wielkich kamiennych głazów, na planie 

koła. Pośrodku stał duży kamienny cokół, na którym 

stał posąg nieznanego bóstwa. U jego podnóża płonęły 

drewniane znicze, wśród których ułożono płyty ołtarza 

ofiarnego. Na jednej z nich odnaleziono szkielet małej 

dziewczynki i resztki maczugi, którą została zabita. 

Ofiara miała prawdopodobnie charakter przebłagalny i 

była czyniona w dużym pośpiechu. Naukowcy łączą 

ten fakt z przybyciem w tym czasie pod bramy Płocka 

wojsk Bolesława Chrobrego. Być może ofiara z 

dziewczynki miała wyprosić u lokalnego bóstwa 

zwycięstwo w walce? Tego już się prawdopodobnie 

nigdy nie dowiemy.

Ciekawe są opisy miejsc, gdzie oddawano cześć 

bogom pod gołym niebem. Oprócz opisanego już 

przeze mnie świętego gaju Peruna, ślady takie odkryto 

również na Błagowieszczańskiej Górze we Wszczyży 

nad Desną. We wnętrzu dużego grodziska zbudowano 

dwa drewniane domy, połączone ze sobą. Przed ich 

wejściem znajdowało się duże półkole wyznaczone 10 

drewnianymi słupami, przed którymi stawiano 

gliniane naczynia z nieustaloną zawartością. W środku 

tego półkola odkryto ślady ogniska. Prawdopodobnie 

była to świątynia bogini Mokosz, gdyż na tym miejscu 

zbudowano potem cerkiew pod wezwaniem 

Bogurodzicy.

W Trzebiatowie na Pomorzu Zachodnim odkryto 

„rowy tworzące dwa owalne kręgi, oddalone od siebie 

o 65m., a wobec swej niewielkiej głębokości i 

szerokości dające ochronę tylko symboliczną. 

Pośrodku mniejszego owalu było tylko jedno 

palenisko, wewnątrz większego mieściły się dwa oraz 

trzy jamy słupowe, prawdopodobnie po posągach 

wkopanych w ziemię. Paleniska są pozostałością ogni 

ofiarnych, które, sądząc po znalezionych węgielkach, 

płonęły także w rowach.”  Podobny obiekt odkryto w 

Peryni koło Nowogrodu Wielkiego. Ciekawy 

kompleks świątyń znaleziono w 1957r. w skałach 

kredowych koło wsi Besarabi w pobliżu Konstancy. 

Oprócz wielu kontyn oraz katakumb znajdowało się 

tam sześć miejsc kultu. Na ścianach odczytano 

rysunki wyobrażające konie, osły, smoki oraz ludzi,

część .2
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głównie wojowników, a także inskrypcje pisane 

cyrylica o charakterze modlitewnym.

Jeden wspólny element łączy wszystkie odnalezione 

miejsca kultu – place ofiarne znajdowały się w 

bezpośredniej bliskości kowalskich kuźni. Można 

przypuszczać, że kowale byli również kapłanami. 

Przez wiele wieków na Rusi otaczano ich 

szczególnym szacunkiem, gdyż oprócz podkuwania 

koni zajmowali się również magią i lecznictwem.

Jeśli chodzi o posągi, najbardziej interesujące są 

tzw. „kamienne baby”, które występowały tylko na 

terenie Polski i Rusi. Do naszych czasów zachowało 

się ich niestety niewiele – jedna stoi w Barcianach, 

dwie w Bartoszycach, jedna w Łążynie pod Lubawą. 

Ułatwiono je w reprezentacyjnych miejscach osady 

lub na placach w pobliżu świętych gajów. 

Przedstawiały kobiety w średnim wieku, ubrane w 

długie szaty. Prawe ręce mają złożone na piersi, a lewe 

na łonie. Ręce są nieproporcjonalnie szczupłe do 

reszty ciała, a piersi małe. Na głowie nosiły coś w 

rodzaju czepka. Niestety naukowcy nie są pewni, czy 

kamienne baby były obiektami kultu, czy tylko 

elementem dekoracyjnym.

Piotr Lipski - 

Wierzenia,  obyczaje i  mitologia dawnych S łowian

Demonizm to wiara w istnienie tajemniczych istot 

niematerialnych, żyjących w przyrodzie. W religijnej 

hierarchii stoją niżej niż bóstwa, ale zakres ich 

kompetencji też nie jest aż tak uniwersalny – zajmują 

się gównie określoną dziedziną życia lub częścią 

przyrody. Demonologia była szczególnie rozwinięta 

wśród Słowian, co wynikało z ich bujnej wyobraźni i 

warunków bytu. Przyroda przerażała Słowian, była dla 

nich zagadką. Nie chcąc być samotnym w 

nieodgadnionym świecie, wymyślili szereg demonów, 

które jednocześnie uosabiały wszelkie 

niebezpieczeństwa, na jakie narażony był człowiek ze 

strony natury.

Demony były zarówno dobre, jak i złe, co uosabiało 

manichejską stronę natury, w której nieustannie toczy 

się walka między siłami Jasności i Ciemności. 

Słowianie każdy element swojego życia, wszelkie 

choroby, nieszczęścia, radości i sukcesy tłumaczyli 

ingerencją i siłą sprawczą demonów. Ich opiece 

powierzali pola, lasy, jeziora, inwentarz i całe rodziny.

Z wiarą w istoty niematerialne nierozłącznie 

wiązały się obrzędy magiczne. Ich odprawianie miało 

na celu bądź to odpędzenie złego demona lub nasłanie 

go na wroga, bądź zaskarbienie sobie jego 

przychylności. Szczególny wpływ miało to na ludowe 

lecznictwo i czynności rolnicze. Do dziś dnia w wielu 

wsiach i społecznościach wiejskich przetrwały 

zabobony i zabiegi o czysto słowiańskim rodowodzie 

(np. wypędzanie demonów za pomocą wody 

świeconej, palenie świętych ziół itp.). Także w 

baśniach i literaturze (Mickiewicz, Syrokomla, 

Sapkowski) możemy odnaleźć silny wpływ 

demonologii słowiańskiej na twórczość autora.

Liczba demonów występujących w mitologii 

słowiańskiej jest tak duża, że ich opisanie 

wykraczałoby mocno poza ramy tej pracy. Dlatego 

wybrałem tylko te najbardziej popularne, dla 

ułatwienia dzieląc je na cztery kategorie.

Jest to najliczniejsza grupa istot demonicznych, 

które według Słowian zaludniały pola, łąki, rzeki, 

jeziora, lasy. Część z nich posiadała dobre cechy i 

pomagała ludziom, natomiast reszta działała na ich 

niekorzyść. Na przykład Stukacz, Turosik czy 

Błędnica uwielbiały mylić tropy wędrowcom i topić 

ich w bagnach lub wyprowadzać w leśne gęstwiny i 

tam pozostawiać na pastwę dzikich zwierząt. W tym 

celu Stukacz zwabiał ludzi odgłosem stukotu, Turosik 

pokazywał się myśliwym pod postacią tura, za którym 

udawali się w pogoń, a Błędnica występowała jako 

młoda kobieta, kusząca wędrowców. Z kolei Drzewice 

(duchy opiekuńcze roślinności leśnej) czy Ludki były 

życzliwe człowiekowi, sprowadzając go na dobra 

drogą lub opiekując się nim podczas snu. To samo 

czynił Leszyj – dobrotliwy dziad leśny. Wszystkim 

leśnym demonom Słowianie składali żertwy (ofiary) z 

jedzenia i napojów oraz części upolowanej zwierzyny, 

by zapewnić sobie och przychylność.

Z kolei jeziora, rzeki i zbiorniki wodne były 

siedliskami Wodnic, Nimf, Rusałek, Świtezianek, 

Goplan, Wił czy też Samodiw. Działały zawsze na 

niekorzyść człowieka, często doprowadzając do jego
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Władza nad wspólnotą spoczywała w rękach 

starosty. Wybierano go spośród najbardziej 

doświadczonych i najstarszych ojców rodzin. Jednak 

nie posiadał władzy absolutnej – o ważnych sprawach 

decydował zwoływany wiec. Jego najważniejszą 

funkcją było sprawowanie posługi religijnej oraz 

sądowniczej.

Każdy element życia rodzinnego podporządkowany 

był religii. Małżeństwo, narodziny dziecka, śmierć – 

ze wszystkimi tymi sytuacjami związane były 

konkretne obrzędy o charakterze sakralnym. 

Słowiańskie małżeństwo miało dość specyficzny 

charakter. W zasadzie stanowiło ekonomiczna umowę 

miedzy dwoma rodzinami. „Żeni się tylko mężczyzna, 

on dobiera sobie towarzyszkę życia, tzw. żeninę, nie 

zawsze patrząc na jej zgodę. Kobieta musiała zgodzić 

się na tego, którego wskazali jej rodzice albo tego, 

który ją sobie upodobał.”  Los takiej kobiety nie był 

łatwy, a mógł się skończyć dla niej tragicznie: wśród 

plemion słowiańskich istniał zwyczaj, iż po śmierci 

męża żona musiała również umrzeć, aby usługiwać 

mu w zaświatach: „Po pogrzebie każdego męża, 

którego palono na stosie, obcinano głowę jego żonie i 

w ten sposób dzieliła ona jego los po śmierci.”  Jednak 

dotyczyło głównie małżeństw poligamicznych, na 

które mogli pozwolić sobie tylko bogacze i książęta. 

Żona mogła też zostać przez męża oddalona z byle, 

jakiego powodu. Wtedy nazywano ją poćpiegą. 

Jednak ta osobliwa forma rozwodów znikła wraz z 

pojawieniem się chrześcijaństwa.

Małżeństwo zawierano przez symboliczny akt 

kupna, czyli wiano. Mężczyzna płacił rodzicom 

dziewczyny określoną cenę za nią samą. Ceremonia 

zawarcia związku małżeńskiego odbywała się w 

obecności swatów. Po zmowinach, zwanych też

wszystkich plemion występował element zemsty 

rodowej. Jeśli członek danego rodu został w 

jakikolwiek sposób pokrzywdzony przez członka 

innego rodu, to pomiędzy obiema wspólnotami 

nastawał okres wróżdy, czyli stanu wojny. Jednak, gdy 

winowajca wykupił swoje przewinienia rody 

przebaczały sobie i zapominały o nieporozumieniach.

Życie osobiste każdego Słowianina wtłoczone było 

w wąskie ramy podziału społecznego. Podstawową 

komórką wspólnoty była patriarchalna rodzina, w 

której o wszystkim decydował ojciec. Kilka rodzin 

tworzyło połączony więzami krwi ród. U Słowian 

południowych wynikał z tego obyczaj zadrugi 

rodowej. Charakteryzowało się to kolektywnym 

życiem całego rodu i wspólnotą dóbr. Natomiast u

śmierci. Ukazywały się przy świetle księżyca w 

rozpuszczonych, długich włosach przyozdobionych 

wodnym kwieciem. Wabiły młodzieńców w odmęty 

jeziora, by potem ich topić. Plątały też sieci rybakom, 

przewracały łodzie i straszyły ryby.

Najbardziej znanymi istotami z tej grupy były 

Południce. Zamieszkiwały miedze między polami lub 

też łany dojrzewających zbóż. Dlatego uaktywniały 

się szczególnie podczas żniw, gdy ich siedziby były 

zagrożone. Sprowadzały na pracujących w polu ludzi 

udary słoneczne, dmuchały im w oczy kurzem i pyłem 

utrudniając pracę. Oprócz Południc występowały 

również demony burz, chmur czy deszczu, którym 

składano ofiary.

Działały zazwyczaj na korzyść ludzi, strzegąc 

gospodarstwa i dobytku. Najczęściej zamieszkiwały 

razem z człowiekiem i brały czynny udział w jego 

życiu. Domowej i Hospodarek doglądały 

gospodarstwa podczas nieobecności gospodarza, 

Chochliki nadzorowały prace domowe, a Rod i 

Rodzanica opiekowały się określonym rodem. 

Pomagały też kobietom przy porodzie i doglądały 

noworodka.

Słowianie nie zapominali o opiekuńczych istotach, 

szczególnie podczas posiłku. Stawiali dla nich w kącie 

izby (pokuciu) naczynia z jedzeniem. Stąd kąt izby 

nabrał a czasem ważnego znaczenia ( w czasach 

chrześcijańskich wieszano tam święte obrazy). Gdy 

rodzina zapominała o posiłku dla demonów, potrafiły 

się srogo zemścić – nocami mieszkańców nawiedzały 

Nocnice, Wieszczyce i Latawice, wywołując 

koszmary, szczególnie u dzieci.

Grupa ta skupia najbardziej przerażające i groźne 

dla człowieka demony. Przypisywano im pomór 

bydła, choroby i śmierć ludzi, senne koszmary. Jędze, 

Mary, Kikimoły, Strzygi czy Mamuny uosabiały 

nocne zmory, znieczulicę na krzywdę innych, zejście 

na złą drogę. Niektóre z nich wchodziły do izby 

otoczone lodowatym powietrzem, przynosząc ze sobą 

śmierć. Strasznie dodatkowo uprzykrzały konanie, 

gdyż ukazywały umierającemu wszystkie złe rzeczy, 

jakich w życiu dokonał. By ochronić się przed 

działaniem demonów śmierci, Słowianie nosili przy 

sobie amulety oraz składali specjalne ofiary 

przebłagalne, zwane obiatami. Jako zabieg 

profilaktyczny stosowano oczyszczanie ogniem i 

dymem z ogniska.

Piotr Lipski - 

Wierzenia,  obyczaje i  mitologia dawnych S łowian

Historia



 

Wiosna 2009

Piotr Lipski - 

Wierzenia,  obyczaje i  mitologia dawnych S łowian

zrękowinami, w domu panny młodej urządzano ucztę, 

na której głównym daniem był kołacz. Z jego 

wypiekiem związane były specjalne pieśni i obrzędy 

mające przynieść młodej parze szczęście. Uczta 

rozpoczynała się od posagu – młodych sadzano na 

wywróconej do góry włosem skórze wilka (symbol 

płodności), a rodzina oznajmiała pannie młodej, co 

dostała od nich na nowe gospodarstwo. Potem 

następował moment oczepin – młodej rozplatano 

warkocz i podcinano włosy, które wrzucano do 

ogniska jako ofiarę dla duchów, które do tej pory 

opiekowały się dziewczyną. Następnie wkładano na 

jej głowę czepek – symbol mężatek. Cała uroczystość 

przenosiła się w tym momencie do domu pana 

młodego. Podczas drogi panna młoda musiała mieć 

zasłoniętą twarz dla ochrony przez złymi demonami, a 

dodatkowo orszak weselny odganiał je głośnymi 

śpiewami.

Po przybyciu przed dom młodego rozpoczynały się 

liczne obrzędy religijne. Moda parę obsypywano 

ziarnem, co miało użyczyć im żywotności i 

potomstwa. Po tym zabiegu zona musiała być 

wniesiona przez męża do izby, gdyż nie mogła sama 

przekroczyć progu. Zapobiegało to rozgniewaniu 

domowych duchów, którym młoda musiała najpierw 

złożyć ofiarę i uzyskać ich akceptację. Potem 

rozpoczynał się chyba najbardziej oczekiwany przez 

nowożeńców moment, czyli pokładziny i konsumpcja 

związku małżeńskiego.

Wśród Słowian występował także sposób 

zawierania małżeństw poprzez porwania, szczególnie 

w noc Kupały, lecz był on rzadko praktykowany. 

Najczęściej kończyło się to na wojnie między rodami 

gdyż uprowadzona dziewczyna pozbawiana była w 

ten sposób czci.

Szczególnie doniosłym momentem w życiu rodziny 

były narodziny dziecka. Wierzono, ze płodność kobiet 

zależy od opiekuńczych duchów domowych. Po 

szczęśliwym połogu matka składała Rodzie i 

Rodzanica obfitą ofiarę. Aby zabezpieczyć się przed 

działaniem złych demonów, pozorowano sprzedaż 

dziecka lub nazywano go fałszywym imieniem, 

oszukując w ten sposób nieprzychylne duchy. 

Szczególnie zwyczaj ten praktykowano przy 

narodzinach syna, gdy przed domem wznoszono 

okrzyk: „Całemu światu do wiadomości a dziecku na 

zdrowie! Wilczyca porodziła wilka!”  Urodzenie syna 

podnosiło także rangę kobiety w rodzinie i 

społeczeństwie – od tej pory była pełnoprawną zoną, 

mogła zabierać głos w obecności gości itp. Każde 

dziecko musiało zostać uznane przez ojca poprzez 

podniesienie go na ręku i obrócenie w cztery strony 

świata.

Dziecko pozostawało pod opieką matki do 7 roku 

życia (u Rusinów do 3), po czym przechodziło pod 

rządy ojca. Ten uroczysty moment zwano 

postrzyżynami lub mianowinami. Wydawano 

uroczystą ucztę, podczas której tradycyjnie składano 

ofiary bóstwom i domowym duchom opiekuńczym. 

Żertwa, czyli kapłan składający ofiarę, wygłaszał 

przemówienie, w którym nadawał chłopcu imię i 

publicznie je wymawiał. Od tego momentu cała

Słowianie opracowali swój własny system 

obliczania czasu, oparty na cyklu zmian zachodzących 

w przyrodzie i fazach księżyca. Nazwy miesięcy 

miały scisły związek z pracami polowymi. Ważniejsze 

święta związane były z kultem słońca i przyrody, a 

później także ognia. Słowianie wierzyli w coroczną 

reinkarnacje słońca, która miała następować 21 

grudnia, podczas zimowego przesilenia.

Pod koniec grudnia obchodzono święto zwane 

„godowymi świętami”. Trwało kilkanaście dni, 

podczas których urządzano uczty z śpiewami i

władza nad synem przechodziła w gestie ojca. 

Dziewcząt ten zwyczaj nie dotyczył i dlatego 

podlegały opiece matki aż do zamążpójścia. 

Postrzyżyny praktykowano w Polsce jeszcze do 

XVIIIw.

Najwięcej obrzędów o charakterze religijnym 

związanych było z kultem zmarłych i ceremonią 

pogrzebową. Słowianie wyznawali dualizm duszy i 

ciała – żyła po śmierci jako autonomiczny byt. Stad 

szeroko rozpowszechniony wśród wszystkich plemion 

kult przodków.

Pierwotnie przodkowie występowali jako 

niewidzialne istoty duchowe zamieszkujące dom wraz 

z rodziną. Ingerowały w Zycie domowników, dlatego 

kojarzono ich z opiekuńczymi duszkami. Stad w 

każdej izbie, w centralnym miejscu, wyznaczano dla 

nich specjalne miejsce, gdzie składano im ofiary z 

jadła i napojów. Z czasem pogląd na temat duszy 

ewoluował do twierdzenia, ze po śmierci ciało 

przeobraża się w niematerialnego ducha i uchodzi w 

zaświaty. W tym drugim życiu potrzebowała tego 

samego, co każdy człowiek – pożywienia, broni, 

ubrania, narzędzi. Gdyby którejś z tych rzeczy 

zabrakło, dusza nie przyzwyczai się do nowej 

egzystencji i będzie stale wracać do świata żywych, 

niepokojąc ich.

Zmarłych palono na stosie, by dym uniósł dusze w 

zaświaty. Moment ten poprzedzało wiele obrzędów. 

Noc przed kremacja nazywano „głuchą nocą” i 

spędzano ja czuwając przy zmarłym oraz tańcząc i 

śpiewając, by umilić mu ostatnie chwile wśród 

żywych. Następnego dnia w asyście płaczek zwłoki 

były przenoszone na stos. Spopielone szczątki 

wkładano bezpośrednio do jam grzebalnych lub 

specjalnych glinianych urn, zwanych popielnicami. 

Wraz z urna do jamy wkładano broń, ozdoby, 

jedzenie. Często w miejscu pochówku stawiano głazy 

lub sypano kurhany. Rzeczy należące do zmarłego 

były nagrodami w konkursach zwanych tryzmami, 

które rozgrywano podczas palenia zwłok.

Jesienią i zimą szczególnie pamiętano o duszach 

zmarłych. Na grobach stawiano naczynia z kaszą i 

miodem, urządzano wspominki, a na rozstajach dróg 

palono ognie, aby zbłąkane dusze mogły się ogrzać. 

Jeszcze w XIXw. Praktykowano obrzędy „dziadów”, 

które miały pomóc zagubionym duszom w drodze w 

zaświaty.

Historia
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Jak wynika z powyższych opisów, bardzo wiele 

słowiańskich zostało zaabsorbowanych przez 

chrześcijaństwo i w praktycznie niezmienionej formie 

przetrwało do naszych czasów. Świadczy to o dużej 

atrakcyjności słowiańskich obrzędów. Niestety 

większość ludzi jest nieświadoma, jaki rodowód mają 

teraźniejsze zwyczaje. Religia i kultura Słowian nie 

wzbudzają zainteresowania w społeczeństwie. Także 

w szkołach zbyt mało czasu poświęca się na 

przybliżenie młodzieży życia naszych przodków. O 

wiele chętniej zajmujemy się dziejami Grecji, Rzymu 

czy Egiptu. Konsekwencja tego jest mała ilość 

publikacji na temat wierzeń, kultury i obyczajów 

Słowian. Większość z nich to prace XIXw. 

panslawistów lub chrześcijańskich misjonarzy, przez 

co nie są one zbyt obiektywne. A szkoda, bo dzieje 

naszych przodków to bardzo ciekawy i wdzięczny 

temat do badań, gdyż wiele zostało jeszcze do 

odkrycia i opisania. Miejmy nadzieję, że z czasem 

zapanuje u nas moda na poszukiwanie 

najdawniejszych korzeni. Zrozumienie życia i 

obyczajów Słowian, naszych protoplastów, może 

pomóc w lepszym zrozumieniu nas samych.

wróżono na temat życia osobistego, szczęścia i 

przeznaczenia.

Do dziś zachował się przekaz o ciekawej wróżbie: 

domownicy ciskali o powałę potrawę z pszenicy, 

maku i miodu; i więcej ziarnem pozostało na powale, 

tym lepszy urodzaj czekał ich w roku następnym. Przy 

stole zostawiano zawsze wolne miejsce dla duszy 

przodka, który mógł odwiedzić domowników.

Po świętach godowych następowały jare 

(wiosenne). Centralnym ich obchodem było topienie 

kukły symbolizującej zimę, czyli znany do dziś obrzęd 

topienia Marzanny. Ze świętem jarym związanych 

było wiele czynności mających zapewnić płodność 

ziemi. Jedna z nich było oblewanie się wodą, co 

zapobiegało suszy na polach. Podobne rytuały 

odprawiano, gdy susza jednak nadeszła – na pole 

wyprowadzano nagą dziewicę, która polewano wodą. 

Zwyczaj ten utrzymywał się jeszcze do XVw.

Inną czynnością było obdarowywanie się 

barwionymi jajkami – symbolem odradzającego się 

życia i siły witalnej. Młodzież chodziła także po 

domach z zielonymi gałązkami, udekorowanymi 

świecidełkami i kolorowymi wstążkami.

Na lato przypadało święto zwane Nocą Kupały (24 

czerwca). W tym czasie czczono ogień – symbol 

miłości i życia rodzinnego. Podczas palenia 

rytualnych ognisk często dochodziło do łączenia się 

młodych w pary, a nawet małżeństwa. Ogień 

symbolizował także odradzającą się miłość, 

oczyszczenie i chronił od chorób.

Jesień tradycyjnie stała pod znakiem bóstw 

związanych z rolnictwem i pracami polowymi. 

Obchodzono hucznie święto plonów, które dziś znamy 

jako dożynki. Z ostatnich zżętych kłosów splatano 

specjalne dożynkowe wieńce, zwane brodami lub 

kozami. Składano ofiary rolniczym bóstwom: 

Życieniowi, Sparyszowi, Bahaczowi. Tego ostatniego 

wyobrażano sobie jako starego, zgrzybiałego 

staruszka, który zachęcał żniwiarzy do pracy i zbiera 

zgubione kłosy.

Piotr Lipski - 
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Wyrazić opinię na temat tego artylułu ?
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Numizmatyka

Numiśledztwo

Zygmunt III Waza, Władysław IV Waza, Jan 

Kazimierz. Otóż nie! – Jan II Kazimierz i też Waza. 

Był to król niewątpliwie wszystkim dobrze znany. Z 

pewnością wielu z nas do dziś pamięta, gdy spędzało 

długie, a wręcz bardzo długie godziny nad 

sienkiewiczowskim „Potopem”, przez który bez 

poznania Jana Kazimierza przebrnąć nie można było. 

Bardziej zainteresowani historią nie mogą nie 

kojarzyć z owym królem z dynastii Wazów abdykacji 

z drugiej połowy 1668 roku. A z pewnością wielu z 

nas po usłyszeniu słów „Jan Kazimierz” 

automatycznie nasuwa się termin „szóstak”. I właśnie 

tychże krążków cały wywód będzie dotyczył... 

Po wznowieniu działalności przez mennicę lwowską 

w roku 1660, dzierżawił ją Giovanni Baptista 

Amoretti. Fakt ten bezsprzecznie potwierdzają jego 

inicjały (GB – A), które dostrzegamy na dzisiejszych, 

również tych stosunkowo pospolitych szóstakach.

Czas G.B. Amorettiego dobiega końca 30 czerwca 

1662 r., a od 1 lipca tego samego roku, mennica 

lwowska wchodzi w skład Mennicy Generalnej 

Krakowskiej, która jest dzierżawiona przez braci 

Tymfów. Dziewięć miesięcy później – 3 kwietnia 

1663 r., we Lwowie rozpoczyna się bicie złotówek. 

Jednakże o tym, co działo się w mennicy w tym 

dziewięciomiesięcznym okresie czasu (od 1 lipca 

1662 r. do 3 kwietnia 1663 r.), jasnych materiałów 

archiwalnych brak. Inicjały GB – A Amorettiego oraz 

A – T Andrzeja Tymfa pozwalają na łatwe 

rozpoznawanie poszczególnych szóstaków. 

Artykuł pochodzi z portalu e-numizmatyka.pl

W źródłach pisanych na Ukrainie odnaleziono 

niejedną wzmiankę o człowieku, który był probierzem 

i z całą pewnością latem 1662 r. przebywał we 

Lwowie. Dokumenty sądowe tej współcześnie 

ukraińskiej miejscowości nazywają go probierzem, a 

nawet „mencarzem”. Wszystkie źródła pozwalają 

prawie z przekonaniem przypuszczać, że to właśnie 

osoba Chrystyana Falera (niem. Christian Vagler) 

kryje się pod inicjałami „c – p”. Prawdopodobieństwo 

to potęguje fakt, że bracia Tymfowie dzierżawili 

mennicę królewską i bydgoską, zatem kierowanie 

[znacznie oddaloną] mennicą lwowską w większym 

stopniu niż standardowo powierzono zastępcy 

Andrzeja Tymfa, którym miał być Faler.

Na koniec być może nie do końca jasna kwestia. 

Dlaczego inicjały „c – p” przypisano Chrystyanowi 

Falerowi (niem.Christian Vagler). O odpowiedź na to 

pytanie proszę Was, drodzy czytelnicy (adres e-mail: 

bwojtczak@e-numizmatyka.pl). Mimo braku zwartej 

formuły konkursowej, upominki od portalu 

e-numizmatyka.pl jak najbardziej niewykluczone :)

szóstak, Jan Kazimierz, 1661 r., mennica Lwów, Giovanni Baptista Amoretti 

Jednakże źródła historyczne nie wskazują, że Andrzej 

Tymf miałby być starostą piaseczyńskim, mimo jego 

przynależności do stanu mieszczańskiego. W dodatku 

jak można wyjaśnić to, że na monetach bitych we 

wszystkich mennicach koronnych dzierżawionych 

przez braci Tymfów, litery „c – p” nie występują. I 

tutaj właśnie mamy do czynienia z pasjonującymi, 

numizmatycznymi poszukiwaniami odpowiedzi na 

pytania „skąd?” i dlaczego?

Jan II Kazimierz Waza 

(ur. 22 marca 1609 w 

Krakowie, zm. 16 grudnia 

1672 w Nevers) – król 

Polski w latach 1648-

1668, tytularny król 

Szwecji do 1660 z 

dynastii Wazów. Syn 

króla Polski i Szwecji 

Zygmunta III Wazy i 

Konstancji Habsburżanki, 

arcyksiężniczki 

austriackiej. Przyrodni 

brat Władysława IV Wazy.

W roku 1645 papież 

Innocenty X nadał w 

Rzymie Janowi 

Kazimierzowi godność 

kardynała diakona. 

Zwano go 

niedonoszonym 

kardynałem, ponieważ nie 

wystarczał mu sam tytuł 

eminencja i uporczywie 

kazał się zwracać do 

siebie Wasza 

Najjaśniejsza Wysokość. 

Stolica Apostolska nie 

przystała na takie 

praktyki, ale Waza 

zapowiadał, iż obije gębę 

każdemu, kto, zwracając 

się doń, pominie ten tytuł. 

Nie mogąc osiągnąć 

porozumienia, Jan 

Kazimierz pod koniec 

roku 1646 zrezygnował z 

godności kardynała.

Chcesz wiedzieć więcej ?

www.thesaurus.com.pl/forum/viewforum.php?f=101
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Bogusław Perzyk - 

SPECJALNE UMUNDUROWANIE ZIMOWE

W dniach 21.07 -  10.08 1940 roku Hitler uzgodnił 

z OKW ogólne założenia uderzenia na ZSRR W toku 

błyskawicznej kampanii trwającej 3-4 miesiące, miała 

zostać zniszczona Armia Czerwona oraz opanowane 

główne centra gospodarcze i polityczne. Kliny 

pancerne prące w zawrotnym tempie na wschód 

wsparte lotnictwem miały niedopuszczać do tworzenia 

ciągłych linii obrony, dezorganizować zaplecze oraz 

uniemożliwiać wycofywanie się wojsk radzieckich w 

głąb kraju Wędrujące kotły miało niszczyć lotnictwo a 

resztki wyłapywać piechota 18.12.1940 roku Hitler 

wydał dyrektywę nr 21 która zawierała główne 

wytyczne kampanii wschodniej, do której 

przygotowania należało zakończyć 15.05.1941roku. 

09.01.1941 roku ustalono, że dzień ten jest 

orientacyjną datą ataku na ZSRR. Z wszystkich tych 

założeń wynikało, że w połowie września wojska 

niemieckie znajdą się na linii Archangielsk – rzeka 

Wołga –  Morze Czarne gdzie przygotuj zimowe leża.

SPECJALNE UMUNDUROWANIE ZIMOWE

Gdzieś na Froncie 

wschodnim, styczeń 1943 

roku dwaj żołnierze 

niemieccy w nowym 

umundurowaniu wz.1942 

Oficer z lewej strony 

posiada kurtkę, w wersji 

biało/zielona. Na lewych 

rękach założone są opaski 

służące do rozpoznawania 

własnych wojsk (czarne i 

czerwone na jednej lub 

obu rękach - rożne 

kombinacie). Kurtki 

posiadają na rękawach 

fabrycznie przyszywane 

guziki służące do 

przypinania opasek. 

Hełmy przemalowane na 

kolor maskujący (CAW)

Przeczekają w nich do wiosny, nie niepokojone już 

przez pozbawiona sił i środków Armię Czerwona. W 

tym czasie lotnictwo zniszczy resztki radzieckiego 

przemysłu za Uralem oraz sparaliżuje transport. Tak 

obezwładniony przeciwnik nie będzie w stanie stawiać 

oporu wiosna 1942 roku

Konieczność zaangażowania sił przeciwko 

Jugosławii i Grecji w kwietniu 1941 roku 

spowodowała zmianę terminu uderzenia na ZSRR na 

czerwiec. Przesuniecie rozpoczęcia działań bojowych 

o miesiąc miało takie konsekwencje, że stracono 

rezerwę czasu na wypadek opóźnień spowodowanych 

nieprzewidywanym oporem wojsk radzieckich. Tym 

sposobem mianoby osiągnąć rubież przewidywaną 

planem 'Barbarossa' dokładnie z nastaniem zimy. Gra 

była ryzykowna, lecz niemieckie dowództwo miało 

absolutna pewność, że realizacja planów jest na tyle 

realna, iż nie wymaga działań zabezpieczanych. 

Podstawowymi, takimi działaniami powinno być

6 Grudnia 1941 roku Niemieckie Naczelne Dowództwo Sit Zbrojnych (OKW) wstrzymało natarcie na 

Moskwę- Wkrótce S min hitlerowskich żołnierzy przeszło do obrony na całym froncie wschodnim, 

liczącym wówczas około 40OO km długości. Genialny plan wojny błyskawicznej nie miał już szans 

powodzenia. Pokrzyżowało go wiele czynników - jednym z nich była zima. Okazało się, że armia 

niemiecka nie była przygotowana do prowadzenia działań ofensywnych w warunkach surowej 

"rosyjskiej zimy".
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opracowanie specjalnej taktyki oraz wyposażenie 

wojsk w umundurowanie i sprzęt umożliwiający 

kontynuowanie walk zaczepnych zimą.

Z perspektywy dnia 22.06.1941 roku rzeczywiście 

wszystko mogło wyglądać optymistycznie, ale na 

początku listopada, gdy Rosjanie utrzymywali Lenin-

grad, Moskwę i przedpole Kaukazu za późno było na 

zapobieżenie popełnionym błędom. Wehrmacht 

wszedł około 1000 km w głąb ZSRR a do 

wyznaczonej linii pozostało przeciętnie 700 km. 

Armia Czerwona nie została obezwładniona, wiec 

trudno było liczyć na to, że wojska przeczekają zimę 

bezczynnie Walka w lekkich płaszczach me 

zapowiadała się atrakcyjnie.

Umundurowanie zimowe dla żołnierzy Wehrmachtu 

było zestawem wypracowanym jeszcze przez armię 

Pruską i wprowadzonym na przełomie stulecia, a 

różniło się od niego barwa i krojem oraz drobnymi 

uzupełnieniami. Oczywiście jego izolacyjność była 

dostosowana do warunków klimatycznych panujących 

w Niemczech i terytoriach ościennych Owe 

"dostosowanie" było krytykowane nawet w czasie 

pokoju, za zbytnie odchylenie w kierunku zachodnim. 

Już w 1939 roku padały postulaty, że do działań na 

Wschodzie siły zbrojne potrzebują specjalnych wojsk. 

'Taki sam sweter i takie same rękawice z dzianiny 

chronią niemieckiego żołnierza nad Renem i nad 

Niemnem w zimowej porze roku. Te same cele 

szkoleniowe ma osiągnąć dowódca kompanii w Tylży, 

gdzie notuje się 63 dni mroźnych w roku co i Kolonii 

z 9 dniami mrozu, albo i całkowicie bez temperatur 

poniżej zera. W obliczu tych stwierdzeń, dziwnym ale 

prawdziwym jest takt, że w ramach gigantycznych

Bogusław Perzyk - 
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Luty 1942 roku  - 

pierwsza  zima wojsk 

niemieckich na froncie 

wschodnim Sylwetki 

żołnierzy w 

standardowym 

umundurowaniu 

zimowym opracowanym 

w okresie pokojowym 

–płaszcze, 

szalokominiarki (już po 

dwie jedna na szyi druga 

na głowią), furażerki i 

rękawice trykotowe. 

Kawa w kubku grzana 

jest na typowym palniku 

na suchy spirytus 

(pudełka na palnik i suchy 

spirytus leżą obok) 

Uwagę zwraca brak 

naramienników u obu 

żołnierzy.(CAW)

Styczeń 1942 roku - 

efekty zbiórki odzieży 

wełnianej, 

przeprowadzonej w 

Niemczech i krajach 

okupowanych. Ten 

sierżant stał się 

szczęśliwym posiadaczem 

trykotowej kominiarki. 

Takich nakryć głowy 

niewiele znalazło się na 

froncie, ponieważ nie 

były one masowe wśród 

europejskiej ludności 

cywilnej a jako jedyne 

nadawały się dla wojska 

(CAW)

Pierwsze przymrozki pojawiają się na terenie ZSRR 

w rejonie dzisiejszej granicy z Polską 10.10. na linii 

Leningrad – Kijów - Stalingrad 01.10. a w rejonie 

Leningrad - Moskwa i dalej na wschód 20.09. Ostatnie 

zaś przymrozki odpowiednio 20.04. 01.05 i 20.05. 

Zima przyniosła długotrwałe mrozy przeplatane 

niekiedy krótkimi odwilżami a uzupełnieniem są 

śnieżyce i mgły. Maksymalne obniżenie temperatur 

następuje w styczniu i lutym – przeciętne temperatury 

na osi Leningrad - Stalingrad osiągają -10 stopni C 

podczas, gdy w Niemczech tylko -4. W krytycznym 

okresie nocami temperatura spada do -40 -50 stopni a 

na dzień rośnie do -20 -30. W te najmroźniejsze dni 

temperatura w Niemczech wynosi przeciętnie – 10 

stopni C.

Czas zalegania pokrywy śnieżnej jest dłuższy, czym 

bardziej na    wschód. Na zachodnich peryferiach 

ZSRR wynosi on 3 miesiące na południu Ukrainy i w 

dolnym biegu Wołgi do 4; w centralnej części kraju do 

4-6; na północy (Archan-gielsk) do 6-7 Dla 

porównania w Niemczech przeciętnie 20 dni a 

maksymalnie 1-2 miesiące. Grubość pokrywy w 

południowej części ZSRR osią-ga -40 cm a w 

Środkowej i półno-cnej 50 - 100 cm. Miejscami 

tworzą się 2-3 metrowe zaspy.

Po przeanalizowaniu  powyższych właściwości 

‘rosyjskiej zimy’ ciekawostką wydaje się być fakt, że 

wszystkie niemieckie instrukcje uparcie twierdziły, że 

nie istnieje specjalna taktyka walk zimowych. Zima 

ma nawet ułatwiać natarcie, gdyż zamarznięte błota i 

rzeki łatwe są do forsowania. Jednocześnie te same 

instrukcje mówiły, że pokrywa śniegu powyżej 30 cm 

utrudnia działania piechocie i artylerii, a warstwa 

powyżej 50 cm uniemożliwia działania wszystkich 

wojsk na bezdrożach. W temperaturze poniżej -15 C 

przestają działać rowerzyści i motocykliści. Przy 

jakich temperaturach piechota staje się niezdolna do 

walki, tego instrukcje nie określały.
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Zbliżenia ilustrujące 

szczegóły zabezpieczenia 

głowy przez standardowe 

elementy umundurowania 

– szalokominiarka 

naciągnęła na głową, 

podniesiony i zapięty 

kołnierz płaszcza oraz 

opuszczone klapy 

furażerki. Przedstawiony 

na zdjęciu jeniec - 

szeregowy artylerii - nosi 

obcą furażerkę z 

wypustką barwy piechoty

przygotowań do opanowania ZSRR nie robiono nic 

dla ulepszenia umundurowania.

Zima 1941/42  oraz  1942 roku zestaw 

umundurowania polowego składał się z następujących 

elementów:

   - komplet cieplej bielizny 

   - koszula - furażerka sukienna (wz. 1934 lub

     zmodyfikowana) kurtka i spodnie sukienne 

     (wz 1935 lub zmodyfikowane) 

   - sweter wełniany trykotowy (wz 1936) 

   - skarpety wełniane 

   - rękawice wełniane trykotowe lub sukienne

     szalokominiarka wełniana trykotowa 

   - płaszcz sukienny (wz.1935 lub zmodyfikowany) 

   - buty z cholewami lub trzewiki z getrami.

Wymieniony powyżej komplet dawał skuteczną 

ochrono przy wietrze i kilkustopniowym mrozie. Przy 

braku ruchu i on mógł być nieskuteczny, więc wojsko 

posiadało dodatkowo do celów specjalnych, nieliczne 

płaszcze w odmianie wartowniczej. Różniły się one od 

standardowych, futrzanym podbiciem i przyszytym na 

stałe kapturem.

W takim umundurowaniu Wehrmacht mógł jeszcze 

walczyć skutecznie pod Moskwą i Leningradem w 

końcu 1941 roku. Pod Moskwa w październiku 

(trwały roztopy a mrozy rozpoczęły się dopiero 4 

listopada. W grudniu nie były one większe jak -5 

stopni C. Nagle jednak zaczęła spadać skuteczność 

ofensywna wojsk niemieckich. Jedna z przyczyn był 

bezwład działania służb kwatermistrzowskich, 

obciążonych myślą o wojnie błyskawicznej. Niektóre 

oddziały nie miały kontaktu ze swymi taborami, gdzie 

większość żołnierzy pozostawiła płaszcze, a rękawic i 

szalokominiarek wcześniej nie wydano. Na przykład 

na początku października pod Leningradem, żołnierze 

410 pp (269 DP) zamiast upragnionego końca 

kampanii doczekali się przymrozków. Pozbawieni 

płaszczy, skostniali, nad ranem łatwo byli brani do 

niewoli przez radzieckich zwiadowców Walcząca pod 

Moskwa 112 DP miała na początku grudnia w każdym 

pułku ubytek po około 400 ludzi wskutek odmrożeń - 

brak było rękawic i skarpet.

Dramat rozpoczął się w styczniu 1942 roku, gdy 

Rosjanie przeszli do działań zaczepnych a wojska 

niemieckie mimo uzupełnienia umundurowania nie 

mogły w nim skutecznie funkcjonować. Dowódca 

jednego z korpusów armijnych napisał w rozkazie: 

,,Rosyjskie mrozy w większym stopniu usuwają z 

szeregów naszych żołnierzy niż ogień przeciwnika’’

Rysunek sporządzony 

w lutym 1943 roku przez 

niemieckiego reportera 

wojennego 

Palmowskiego, 

pokazujący różnorodność 

noszonych na froncie 

ochran głowy Kominiarki 

wyposażone w maski na 

twarz stosowano w czasie 

największych mrozów. Na 

szczególną uwagę 

zasługuje wizerunek 

kominiarki na dole - 

rzadki model z zapinaną 

na zatrzaski ostaną szyi i 

podbródka.(CAW)

Objawem trzeźwego spojrzenia na sytuacje na 

froncie była wydana 16.10.1941 roku instrukcja 

'Specyfika marszu i walk w warunkach zimowych 

oparta na doświadczeniach wojny radziecko- fińskiej 

1939/40 Jednak nie tyle istotne było podanie wojskom 

różnych sposobów ochrany przed zimnem, co również 

przezwyciężenie wieloletnich

W styczniu 1943 roku 

nie wszędzie wraz  z 

nowymi mundurami 

docierało nowe obuwie 

(często  bywało 

odwrotnie) i 

wykorzystywano nadal 

środki zastępcze - 

widoczne na fotografii 

,,buły baranie". Jak widać 

samodzielne wdzianie 

ubioru zimowego 

wymagało czasu i nie 

było takie łatwe.(CAW)
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nawyków. Na przykład według dotychczasowych 

instrukcji maszerować należało bez płaszczy, a 

zakładało się je tylko w czasie odpoczynku.

W tym czasie na terenie Rzeszy i krajów 

okupowanych przeprowadzono dorywczą zbiórkę 

cieplej odzieży dla Wehrmachtu. W wydawanych 

wojskom rozkazach można było przeczytać, że ,, jeśli 

w oddziałach brakuje zimowego umundurowania to 

każdy żołnierz i dowódca powinien przejawiać 

inicjatywę w uzyskiwaniu potrzebnych rzeczy". Było 

to oficjalne zezwolenie wojskom na kradzieże wśród 

ludności cywilnej ZSRR.

Całość   niemieckich   doświadczeń z kampanii 

zimowej 1941/42 została zebrana w wydanym w 

sierpniu 1942roku ,,Poradniku prowadzenia wojny 

zimowej’’. Jego skrócone wersje z września i 

listopada 1942 roku zostały rozesłane do wszystkich 

jednostek wojskowych jako obowiązkowa lektura dla 

dowódców, podoficerów i kursantów Instrukcja ta 

podawała szereg zastępczych sposobów 

zabezpieczenia przed zimnem, którego nie dawał 

etatowy zestaw umundurowania. Zawarte w niej myśli 

były podstawą do opracowania w 1942roku 

uzupełniającego umundurowania zimowego. Z braku 

miejsca wspomnijmy jedynie, że sposoby zastępcze 

oparte były na wielowarstwowym noszeniu odzieży i 

jej uszczelnianiu, zastosowaniu papieru na wkładki i 

hauby; noszeniu masek z chust i papieru oraz 

okularów, wyściełaniu wnętrz hełmów; noszeniu 

dodatkowych butów ze słomianej lub sznurkowej 

plecionki (tzw. ,,buty baranie’’) itp.

Wszystkie środki i sposoby były skuteczne, ale 

często kłopotliwe i niepraktyczne w zastosowaniu, a 

ponadto ulepszanie umundurowania to nie zadanie dla 

frontowych żołnierzy, ale dla przemysłu.

Bogusław Perzyk - 
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Jeden z niemieckich 

przyfrontowych 

magazynów 

umundurowania, luty 

1943 roku. Obsługujący 

magazyn szeregowy 

prezentuje odmianę 

butów wartowniczych 

wz.42. Jest to rzadka 

wersja, w której stopę 

odzianą w but, wkładano 

przez rozciętą z tyłu 

cholewę, zapinaną na dwa 

paski. Ponadto typowa 

drewniana podeszwa 

została wyprofilowana w 

takim samym kształcie 

jak w zwykłych 

butach.(CAW)

Niemieckie stanowiska 

nad jaz. Ilmen koło 

Leningradu, początek 

grudnia 1942 roku -

pierwsza partie nowego 

umundurowania 

zimowego wz.42 na 

froncie wschodnim. 

Doskonale widoczne są, 

kominiarki, początkowo 

wyposażane w bardzo 

rozległe nakarczki, 

osłaniające uczyły płuc 

(CAW)
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Projektowanie nowego umundurowania 

koordynował Zarząd Umundurowania podległy 

Szefowi Sztabu OKH. Służby mundurowe wojsk 

lądowych i lotnictwa od początku 1942 roku 

rozpoczęły prace nad stworzeniem optymalnego 

wzoru umundurowania zimowego. Musiało ono 

spełniać jednocześnie następujące wymagania - 

chronić żołnierza przed utrata ciepła przy 

temperaturach minus 40-50 stopni C, umożliwiać 

poruszanie się i prowadzenie walki przy silnym 

wietrze oraz grubej pokrywie śniegu - ze względu na 

masową produkcje musiało być wykonane z łatwo 

dostępnych i tanich materiałów.

Przy tak postawionym zadaniu oraz gotowych 

wzorcach w postaci używanych przez Armie 

Czerwoną waciaków, powstały projekty wato-wanych 

kombinezonów zakładanych na mundur polowy. 

Wariant dwuczęściowy z zapinaną na guziki kurtką, 

miał najlepsze walory użytkowe. Grubość i rodzaj 

warstwy izolującej oraz sposób uszczelnienia 

kombinezonu ustalono doświadczalnie, poddając 

wzory badaniom. Uzupełnieniem ubioru były fibrowe, 

wełniane lub l flanelowe maski na twarz połączone z 

czapka lub oddzielne: watowane rękawice oraz 

obuwie wielowarstwowe z filcu, skóry, brezentu itp. 

Odpowiednio ubrani ludzie poddawani byli 

wielogodzinnemu przebywaniu w komorach 

lodowych w temperaturze do -52 stopni C oraz w 

tunelach aerodynamicznych, gdzie smagał ich 

lodowaty wiatr o predkości -130 – 140 km/h. 

Ostatecznie przyjęty  wzór kombinezonu jako 

podstawowe umundurowanie uzupełniające dla wojsk 

lądowych i służb naziemnych lotnictwa został 

zatwierdzony przez Zarząd Umundurowania latem 

1942 roku. Skierowano go do produkcji w kilkunastu 

fabrykach na terenie Rzeszy, których łączna 

wydajność wynosiła wkrótce kilka tysięcy kompletów 

dziennie.

W skład kompletu wchodziły kurtka, spodnie, 

kominiarka i rękawice. Do tego buły filcowe w wersji 

marszowej lub  wartowniczej. Konstrukcja wszystkich 

elementów munduru była jednakowa. Składały się z 3 

warstw. Nieprzemakalne płótno stanowiło pokrowiec 

dla umieszczonego wewnątrz rdzenia z watoliny lub 

grubej tkaniny wełnianej. Płótno było warstwą wiatro- 

i wodoodporną oraz maskującą. W przypadku 

nasiąknięcia wodą któregoś z elemen-tów, nie lada 

problemem było ich wysuszenie, dlatego dla lepszego 

zabezpieczenia przed mokrym śniegiem, niektóre 

fabryki stosowały płótno impregnowane specjalną 

białą farbą. Ideą kompletu była ponadto możliwość 

stosowania go przy pogodzie śnieżnej i bezśnieżnej, 

dlatego był dwustronny. Przez wywiniecie na drugą 

stronę można było nosić na wierzchu stronę białą lub 

barwną. 

Przebywanie w 

okopach podczas 

roztopów doprowadzało 

do zabłocenia 

umundurowania, przez co 

traciło ono swe walory 

maskujące. Istniał zakaz 

noszenia białej odzieży 

maskującej w okopach. W 

przypadku mundurów 

zimowych wz.42 zakaz 

był niewykonalny, gdyż 

warstwa maskująca 

stanowiła integralną cześć 

ubioru. Na nogach 

żołnierzy obuwie filcowe 

wz.42 w wersji 

marszowej. (CAW)

Przebywanie w 

okopach podczas 

roztopów doprowadzało 

do zabłocenia 

umundurowania, przez co 

traciło ono swe walory 

maskujące. Istniał zakaz 

noszenia białej odzieży 

maskującej w okopach. W 

przypadku mundurów 

zimowych wz.42 zakaz 

był niewykonalny, gdyż 

warstwa maskująca 

stanowiła integralną cześć 

ubioru. Na nogach 

żołnierzy obuwie filcowe 

wz.42 w wersji 

marszowej. (CAW)
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Zestaw produkowano do końca wojny w 

następujących wariantach :

• biały  / kamuflaż  wersja dla Wehrmachtu 

    dywizji polowych Luftwaffe oraz Waffen SS.

• biały / zielony wersja dla jednostek pancernych

   Wehrmachtu i Waffen SS oraz dywizji polowych i

   służb naziemnych Luftwaffe.

• kamuflaż sporadycznie produkowany wariant

   jednostronny z zastosowaniem jak wyżej.

• biały - jak wyżej.

Wypada wspomnieć w tym miejscu, że oprócz 

zestawu wz. 42 na froncie używa-no również szeregu 

innych ubiorów produkowanych głownie na 

zamówienie Luftwaffe i Waffen SS. Używano także 

zdobyczne radzieckie umundurowanie.

Nowe umundurowanie skierowano na przełomie 

październik/listopad 1942 roku na front wschodni. W 

tym czasie trwała m.in. bitwa nad Wołgą, której 

spektakularnym epizodem było okrąże-nie 6 Armii 

pod Stalingradem w dniach 20-23 listopada 300-

tysiecy niemieckich żołnierzy znajdujących się na 

obszarze występowania najniższych temperatur, nie 

miało już szansy otrzymać nowego umundurowania i 

to nie tyle z powodu wypadków na froncie, co 

opieszałości służb tyłowych. Na stacjach kolejowych 

utknęły na początku listopada 153 wagony z nowym 

umundurowaniem: 76 na stacji Jasinowataja, 17 w 

Charkowie, 41 w Kijowie oraz 19 we Lwowie. Był to 

jeden z przysłowiowych gwoździ do trumny dla 

okrążonego później zgrupowania.

Pod Stalingradem, w walce o własne życie powoli 

znikały wszelkie skrupuły Dowódca 767 pgren (376 

DP) płk L.Ste-idle zobojętniał, jak wszyscy ,,Po kilku 

dniach zobaczyłem u mego łącznika parę butów. 

Chwacki młodzieniaszek opowiada bez żenady, że 

kosztowały go kilka godzin pracy na polu zmarłych 

(...). Trzeci żołnierz ubrał się w waciak. Co prawda ma 

czerwono-brązowe plamy krwi na plecach, ale chroni 

przed wiatrem i to jest właśnie owa rzecz, której już 

dawno szukał - na polu zmarłych.( l Wszystko jest tam 

bezpłatne. Trzeba tylko przywyknąć do przenikliwego 

zimna i zamarzłej ludzkiej krwi.’’

Pierwsze nowe umundurowanie zimowe pojawiło 

się na froncie stalingradzkim na początku grudnia 

1942 roku. Posiadały je pododdziały 15 dywizji 

lotniczo-polowej, które przybyły z zaplecza w skład 

nowo formowanej grupy armii ,,Don". 

Wielkie niezadowolenie wzbudzał u żołnierzy 

widok tak doskonale umundurowanego personelu 

naziemnego lotnictwa, który przerobiony na piechotę, 

uznawany był za wojsko o niewielkiej wartości 

bojowej. Jak widać nawet w armii niemieckiej, często 

proza życia daleka była od obiektywizmu.

W lutym 1943 roku większość jednostek 

pierwszoliniowych na froncie wschodnim posiadała 

już nowe umundurowanie. Do maja 1945 roku 

tworzyło ono charakterystyczną zimową sylwetkę 

piechurów l artylerzystów armii hitlerowskiej.

 osłania głowę, podbródek 

i ramiona. Cechą charakterystyczną tej  części ubioru 

jest rozległy nakarczek oraz zachodzące na siebie 

poły, osłaniające podbródek. Na wysokości szyi 

znajduje się kanał dla tasiemki ściąganej po założeniu 

kominiarki na głowę i wiązanej z przodu. W połach są 

otwory dla przełożenia końcówek tasiemki na 

aktualnie noszoną na wierzchu stronę. W miejscu 

gdzie nakrycie przylega do uszu, znajdują się otwory 

w obu warstwach płótna, ułatwiające docieranie 

dźwięków. Sygnatury wytwórcy i rozmiar kominiarki 

na nakarczku lub podbródku. 
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piechurów l artylerzystów armii hitlerowskiej.

   na   trzy   magazynki   do 

pistoletu maszynowego     MP-40     (MP-33) 

Wersja     brezentowa ze skórzanymi paskami. Często 

noszono tylko jedną, lewą ładownicę    wyposażoną 

w kieszonką na ładowarkę magazynków 

  połączone są ze sobą 

tasiemką przewieszaną przez szyją, zapobiegającą  ich 

zgubieniu  po  zdjęciu. Tasiemka na końcach 

zapleciona jest w mankietach i służy do  Ich 

zaciskania, celem uszczelnienia rękawic. 

Produkowano   je   również   w   wersji posiadającej 

nieocieplany "palec" dla palca wskazującego, który 

wystawiano przy strzelaniu.

 osłania tułów i ręce. Posiada 

dwie       dolna kieszenie, których komory 

umieszczono między warstwami płótna. Wycięcie dla 

wsadzenia   dłoni wykonane jest na wylot i zamykane 

z obu stron   klapkami zapinanymi na guziki. Kurtka 

zapinana jest   na 6 guzików na prawym boku tak, że 

poły dla lepkiego ocieplenia nachodzą na siebie. Dla 

hermetyzacji zapięcia wykonana jest na zasadzie 

labiryntu. W pasie znajduje się kanał dla paska 

wiązanego z przodu. Takie same paski znajdują się w 

mankietach - po ściągnięciu zapinane są na guzik. 

Wszystkie guziki malowane są na biało.  Paski 

przekłada się na odpowiednią stronę przez przecięte 

na wylot otwory.  Kaptur bez ocieplenia a jego 

wymiar tak dobrany, aby osłaniał głowę w hełmie. 

Aby pod kurtkę nie wnikał wiatr, kaptur i jej dół 

ściągane są linką. Niektóre wytwórnie naszywały na 

łokcie wzmacniającą warstwę płótna (laty)

Bogusław Perzyk - 

SPECJALNE UMUNDUROWANIE ZIMOWE
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 – jedna z wielu odmian z maską 

przeznaczonych na największe mrozy . Białe płótno 

podbite jest flanelą. Od kominiarki wz. 42 różni się 

wszytą maską, daszkiem oraz zapinanymi na   zatrzask 

klapkami na uszy, otwieranymi przy nawiązywaniu 

łączności. 

– skórzane wz. 39 służące do 

podtrzymywania elementów ekwipunku

 noszony na 

szyi    w   położeniu   na    piersi    lub   przewieszony 

przez ramię lufą da góry

 skórzany z klamrą dla żołnierzy 

Wehrmachtu w wykonaniu z blachy stalowej.

 brezentowy wz. 31 bez przytraczanej 

manierki gdyż zimą wszystkie płyny oprócz alkoholu 

zamarzały

   wz 30/33 z 

przytroczoną narzutką przeciwperytową.

 wz.42 posiadają na bokach skośne 

kieszenie o podobnej konstrukcji jak w kurtce, z tą 

różnicą, że wszyte komory wewnętrzne wywijane są 

na przeciwną stronę niż używana. W pasie znajduje 

się dwuczęściowa taśma regulacyjna, ściągana do tyłu 

i tam związywana. Spodnia podtrzymywane są przez 

szelki przyszyte z tyłu na stałe l zapinane z przodu na 

guziki. Rozporek z przodu ma konstrukcją labiryntu, 

aby pod spodnie nie dostawał się śnieg i wiatr, 

nogawki na dole ściągane są jak kurtka linką lub 

tasiemką. Występują spodnie posiadające na kolanach 

wzmacniające łaty

 zakładano na 

wierzch właściwego obuwia. Wykonane są z grubego 

filcu i drewnianej podeszwy. Paski skórzane zapinane 

na metalowe sprzączki. Części narażone na 

przecieranie wzmocnione są skorą tak jak przód, ale 

dla ochrony przed wnikaniem wody. Buty te 

wyglądające masywnie, ale w rzeczywistości są dość 

lekkie i często używana były jako marszowe.

Podoficer Piechoty 

Rejon Leningradu 

Grudzień 1942 

Autor dziękuje za udostępnienie eksponatów z kolekcji:

A.Rudnickiego

J.Olszewskiego,

J.Sławińskiego i

J.Cyndeckiego.

Chcesz wiedzieć więcej ?

www.thesaurus.com.pl/forum/viewforum.php?f=101
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Bezzałogowy samolot o napędzie odrzutowym i 

stosunkowo prostej konstrukcji opracowany przez 

zakłady Fieseler'a z udziałem Luftwaffe. Bomba V-1 

wystrzeliwana była ze 

specjalnych ramp gdzie na etapie 

rozbiegu dostawała dodatkowy napęd 

(najczęściej była to skumulowana para 

wytworzona przez generator). Prosty 

mechanizm żyroskopowy połączony z kompasem 

kierował bombę na cel, specjalny mechanizm 

połączony zukładem mierzącym odległość w 

odpowiednim momencie wprowadzał pocisk w lot 

nurkujący i odcinał dopływ paliwa. Pocisk rozwijał 

prędkość około 600km/godz. a więc z trudem mógł 

być doścignięty przez alianckie myśliwce, takie osiągi 

zapewniał nowatorki silnik odrzutowy Argus'a na 

paliwo płynne - charakterystyczny odgłos pracy 

pochodził z cyklicznego spalania mieszanki 

niskooktanowego paliwa przepompowywanej do 

komory spalania (wtrysk mieszanki - zamknięcie 

dopływu - spalanie i wyrzut gazów). Uwagę anglików 

przyciągnęła wzmożona aktywność wroga przy 

budowie instalacji przypominających stok narciarki 

(nazywali je "ski-sites"). Analizując fotografie 

rozpoznania lotniczego, okazało się że są to wyrzutnie 

V-1, a naliczono blisko 100 takich budowli - każda z 

nich ukierunkowana na cele w Anglii. Zarządzono 

niezwłoczne bombardowanie tych obiektów. Naloty 

przyniosły niewielki skutek, ale Niemcy zdali sobie 

sprawę, że ich działania są zbyt oczywiste i od tej 

pory "ski sites" służyły do odwrócenia uwagi od ich 

nowego projektu budowy wyrzutni o znacznie 

prostszej konstrukcji, która mogła być wzniesiona na 

uprzednio przygo-

towanych fundame-

ntach i gotowa do 

działa-nia wciągu 5 - 

6 dni. Zamysłem 

było zsynchroni-

zowanie ataku bom-

bami   V-1 z inwazją 

aliantów, której nade-

jście przestało być 

tajemnicą,

ataku bombami   V-1 z inwazją aliantó-

w, której na-dejście przestało być tajemnicą,takie 

uderzenie miało obniżyć morale nacierających wojsk. 

Operacja "Overlord" rozpoczęła się - desant wojsk 

sprzymierzonych 6.VI.1944 ("D-Day") wyprzedził 

przygotowania Niemców, głównie za sprawą 

bombardowań infrastruktury - dostawa nowych 

wyrzutni na miejsce mocno się skomplikowała. 15 

czerwca 1944r. pułkownik Wachtel zgłosił gotowość 

55 katapult i natychmiast wydano rozkaz 

zsynchronizowanego ostrzału i utrzymania go w 

nocnych godzinach od 23:18 do 4:30.Do południa 

następnego dnia wystrzelono 244 bomby, 45 z nich 

rozbiło się przy starcie niszcząc przy tym 9 wyrzutni. 

Jena z bomb spadła na francuską wioskę znajdującą 

się na jej trasie przelotu zabijając 10 mieszkańców. 

Obrona przeciwlotnicza Londynu okazała się 

bezskuteczna, ponieważ zestrzelone V-1 spadały i tak 

na tereny zamieszkałe. Gruntowna reorganizacja 

obrony musiała zostać przeprowadzona i to bardzo 

szybko. Już 19.VI. wzdłuż południowego wybrzeża 

rozlokowanych było 412 ciężkich i 1,184 lekkich dział 

przeciwlotniczych razem z 200 stanowiskami 

rakietowymi oraz stale gotowymi do startu 

myśliwcami przechwytującymi. Wielce pomocne 

okazały się nowe amerykańskie systemy radarowe 

SCR.584, które w połączeniu z nową amunicją dla 

dział przeciwlotniczych (zapalniki zbliżeniowe) 

znacznie podniosły skuteczność obrony. Rosnące 

doświadczenie załogi stanowisk obronnych dobrze 

oddają statystyki: pierwszy tydzień po reorganizacji - 

skuteczność 17%, drugi - 24%, trzeci - 27%, 

Radar artyleryjski 

SCR-584

Przeciwlotnicze pociski 

zbliżeniowe to pociski, które 

rażą cele powietrzne nie tylko 

przez bezpośrednie trafienie w 

cel, ale również w wyniku 

detonacji pocisku w jego 

pobliżu. Definicja ta nie 

dotyczy sposobu 

naprowadzania pocisku na cel.

Detonacja pocisku może 

nastąpić w wyniku :

* ręcznego nastawu czasu 

zadziałania zapalnika;

* automatycznego wybuchu 

pocisku w wyniku wydania 

komendy do detonacji przez 

naziemny radar śledzący, na 

podstawie odległości 

zmierzonej pomiędzy 

pociskiem a celem;

* wybuchu pocisku w wyniku 

zadziałania zapalnika na 

podstawie pomiarów przez 

radiozapalnik pocisku 

pewnych fizycznych 

parametrów celu (skutecznej 

powierzchni odbicia,

magnetyzmu własnego czy tez 

fali akustycznej).

Niemieckie bronie odwetowe, mimo że opracowywane całkowicie od siebie niezależnie przez ośrodki 

wręcz ze sobą konkurujące, uzyskały wspólną nazwę "Vergeltungswaffen": V-1, V-2 oraz V-3. Istnieją 

pogłoski z pogranicza fantastyki, że opracowywano też inne bronie o kolejnych numerach, jednak w tym 

artykule opisane zostały te, których istnienie zostało wiarygodnie udokumentowane
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1. Głowica bojowa;

2. Żyroskopowy system 

naprowadzający;

3. Odbiornik radiowy systemu 

naprowadzającego;

4. Mieszanina alkoholu 

etylowego i wody;

5. Korpus pocisku;

6. Zbiornik ciekłego tlenu;

7. Zbiornik nadtlenku wodoru;

8. Butle ze sprężonym azotem;

9. Komora reakcyjna 

nadtlenku wodoru;

10. Pompa paliwowa;

11. Zapłonniki mieszaniny 

wodno-alkoholowej;

12. Rama zespołu 

napędowego;

13. Komora spalania 

(zewnętrzne powłoki);

14. Skrzydło;

15. Wtryskiwacze alkoholu;

16. Sterownice strumienia 

gazów wylotowych;

17. Powierzchnie sterowe 

(lotki);

We  wrześniu 1939 r. 

rozpoczęła się kampania 

niemiecka na Polskę. W 

momencie rozpoczęcia działań 

wojennych Peenemünde 

otrzymało priorytet w 

uzyskiwaniu wielkich kredytów.

Pięć tygodni później, gdy 

Polska skapitulowała Hitler 

polecił ograniczyć kredyty, 

ponieważ zwycięstwo nad 

Polską utwierdziło go w 

przekonaniu, że w tej wojnie i 

tak już nie potrzebne mu będą 

rakiety. Gdy w 1940 r. padła 

Francja, Peenemünde 

skreślono w ogóle z listy 

zakładów priorytetowych. 

Dopiero po zakończonej 

niepowodzeniem „bitwie o 

Anglię”, Hitler znowu 

przypomniał sobie o projekcie 

A-4. W cztery miesiące później 

rozwojowi rakiet przyznano 

najwyższy wówczas w 

Niemczech stopień priorytetu 

– (SS).

Po przegranej pierwszej wojnie światowej Niemcy 

zostały obłożone licznymi sankcjami ograniczającymi 

ich możliwości zbrojenia się, jednak żaden z zakazów 

nie obejmował broni rakietowej, z czego też 

skrupulatnie skorzystali. W 1930r. niemiecka armia 

powołała specjalny oddział który miał zajmować się 

rozwojem broni rakietowej - na jego czele stanął 35-

letni kapitan Walter Dornberger. W 1932 roku 

zatrudnił on do pracy badawczej młodego doktora 

Wernhera von Brauna, który w ośrodku badawczym w 

Kummersdorfie prowadził doświadczenia z silnikami 

rakietowymi. Pierwszym efektem pracy jego zespołu 

była 150-kilogramowa rakieta Aggregat 1 (A1), 

jednak siła ciągu silnika była zbyt mała aby pozwolić 

jej oderwać się od ziemi. Kolejny model - A2 - z 

silnikiem o ciągu 1 tony poszybował na wysokość 

ponad 2,000 metrów pod koniec 1934 roku. 

Ogłuszający ryk silnika robił wrażenie na każdym, kto 

był świadkiem pokazu, w efekcie projekt broni 

rakietowej dostał wyższy priorytet i zaczęto szukać 

bardziej dogodnego miejsca na kontynuację badań 

które zyskały klauzulę najwyższej poufności. Wybór 

padł na teren wyspy Uznam, w okolicy miejscowości 

Peenemünde, tam też powstała kolejna wersja - A3. 

Mimo że znacznie usprawniono ją w stosunku do 

poprzedniego modelu wciąż nie spełniała oczekiwań 

zwłaszcza jeśli chodzi o stabilność w pierwszej fazie 

lotu. Prawdziwym przełomem stał się projekt A4 - ta 

13-tonowa konstrukcja zdolna przenieść 1-tonową 

głowicę bojową na odległość blisko 300km mogła 

uderzyć z dokładnością 500metrów w azymucie i 

1000metrów w odległości (praktyka pokazała że to 

założenie było przesadzone). Paliwo stanowiła 

mieszanka dwóch podstawowych składników: 

ciekłego tlenu i alkoholu wtłaczanych przez pompy 

wysokiej mocy napędzane gazami powstałymi w

czwarty -40%, piąty - 55%, szósty - 60%, siódmy - 

74%.  Niepokojące wciąż były nadlatujące znad 

Morza Północnego bomby V-1 odpalane w powietrzu 

z samolotów, tutaj jedynym środkiem zaradczym były 

wzmożone patrole przestrzeni powietrznej. Do 5.VII. 

w wyniku ostrzału V-1 zginęło 2,500 londyńczyków. 

Ofensywa aliantów w głąb kontynentu przyniosła 

długo oczekiwane wytchnienie - ostatnia bomba V-1 

wystrzelona z naziemnych instalacji terenów Francji 

dotarła do Anglii 1.IX.1944 roku. W późniejszych 

fazach działań wojennych Niemcy wykorzystywali 

jeszcze V-1do ostrzału celów w Belgii i Holandii. Do 

Anglii dolatywały V-1 wystrzeliwane z samolotów 

znad Morza Północnego oraz trzech katapult w 

zachodniej Holandii. Nie był to koniec zmartwień 

Londyńczyków, już wkrótce ich kruchy spokój miał 

być zburzony przez jeszcze groźniejszą broń, przeciw 

której nie było skutecznej obrony przeciwlotniczej. 

10,492 bomby latające zostały wystrzelone w 

warunkach bojowych, 2,492 spadły na Londyn. 

Bomby V-1 odebrały życie 6,000 osób.

wyniku gwałtownej reakcji chemicznej nadtlenku 

azotu z nadmanganianem potasu do komory spalania, 

ciekły tlen i nadtlenek azotu w ówczesnych czasach 

były trudne do wytworzenia i bardzo kosztowne, 

jednak wizja posiadania broni której nie da się 

powstrzymać gdy już jest w powietrzu zapewniła jej 

twórcom szczególną przychylność Hitlera. Prace nad 

rakietą A4 (V-2) okazały się trudniejsze niż zakładano, 

ciąg niepowodzeń, tysiące modyfikacji i setki 

nieudanych prób tego dowodzą. 18 marca 1942 

przeprowadzono pierwszą nieudaną próbę V-2 (rakieta 

eksplodowała w czasie testu komory spalania). Druga 

próba z 13 czerwca również zakończyła się fiaskiem, 

lecz tym razem rakieta uniosła się na wysokość 5,000 

metrów przekraczając przy tym prędkość dźwięku. W 

chwilę po starcie silnik zamilkł a rakieta rozbiła się o 

powierzchnię morza niecałe 2 kilometry od 

stanowiska testowego. Pierwsza udana próba miała 

miejsce 3 października 1942 roku - rakieta po udanym 

starcie przeleciała 190 kilometrów i uderzyła w 

powierzchnię morza 3,500 metrów od założonego 

celu. Sukces ten nie oznaczał końca kłopotów, odsetek 

udanych startów był porażająco niski, zawodziły 

wszystkie elementy po kolei: elektronika, zawory, 

rozszczelnianie przewodów z paliwem - wkrótce 

ośrodek w Peenemünde usiany był kraterami po 

nieudanych startach V-2. Wzmożona aktywność w 

Peenemünde nie pozostała niezauważona w sztabie 

aliantów, już wcześniej wiele przesłanek świadczyło o 

tym, że Niemcy intensywnie pracują nad rozwojem 

broni rakietowej. Nie czekając aż pierwsze rakiety 

wejdą do masowej produkcji zarządzono bombardowa-

nie
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ośrodka badawczego. Zadanie nie było łatwe już teraz 

na wyspie rozlokowane były baterie przeciwlotnicze i 

ciągle je rozbudowywano; lotnictwo także 

pozostawało w stałym pogotowiu - Niemcy 

spodziewali się ataku. Bezpośredni nalot wiązałby się 

z ciężkimi stratami, więc Alianci postanowili użyć 

podstępu - na atak na Peenemünde składały się dwie 

operacje: "Hydra" bombardowanie ściśle określonych 

celów na wyspie oraz "Whitebait" pozorowany atak 

bombowy na Berlin. Wieczorem 17 sierpnia 1943 

roku,9 maszyn typu Mosquito przeleciało na wyspą 

Uznam prowokując alarm przeciwlotniczy, jednak 

bombardowanie nie nastąpiło - samoloty kierowały się 

dalej na południe, na Berlin. Gdy tylko pierwszy 

Mosquito pojawił się nad miastem artyleria 

przeciwlotnicza rozpoczęła wściekły ostrzał, wszelkim 

dyspozycyjnym jednostkom nakazano obronę stolicy 

przed nalotem bombowym który nigdy nie nastąpił, w 

ferworze ostrzału baterie przeciwlotnicze strzelały do 

przybyłych na pomoc niemieckich myśliwców 

przechwytujących ignorując ich sygnały świetlne - na 

niebie nad Berlinem zapanował chaos. W tym czasie 

rozpoczął się właściwy nalot bombowy na 

Peenemünde, obrona przeciwlotnicza milczała uznając 

że to kolejny fałszywy alarm. Z uwagi na "obronę" 

Berlina, tylko nieliczne samoloty obrony 

przeciwlotniczej dotarły na miejsce zadając aliantom 

stosunkowo niewielkie straty. Tej nocy alianci stracili 

41 maszyn w tym jeden Mosquito zestrzelony nad 

Berlinem. Peenemünde przestało być bezpiecznym 

miejscem do testów rakiet V-2. Wkrótce po 

bombardowaniu, w Wilczym Szańcu Hitler'a podjęto 

decyzję o przeniesieniu testów na teren poligonu SS 

Heidelager a dokładniej do miejscowości Blizna 

znajdującej się na jego terenie. Tutaj kontynuowano 

próby, wciąż z bardzo małą skutecznością - do połowy 

czerwca 1944 roku tylko 26 z 57 odpalonych rakiet 

zdołało wystartować a tylko 4 spośród nich osiągnęło 

cele w okolicach wsi Sarnaki - pozostałe 

eksplodowały w powietrzu (liczby te podaje D.Irving, 

jednak inne źródła, między innymi meldunki AK 

pozwalają stwierdzić że odpaleń było ponad 200, z 

czego jedynie mała część osiągnęła zamierzony cel).

Rozszczelnienie się zbiornika z paliwem pod 

wpływem wibracji i ciepła uznano za przyczynę 

powtarzających się eksplozji rakiet w powietrzu. 

Pierwsze próby rakiet ze zmodyfikowanym 

zbiornikiem paliwa zakończyły się sukcesem, 

wyglądało na to że jeden z największychproblemów 

technicznych został wyeliminowany. Należy także 

wspomnieć że A4 była podstawą do testów nowego 

typu rakiet powietrze-ziemia, tzw. "Wasserfall", jeden 

z prototypów wyposażony w zaawansowany system 

sterowania radiowego wystrzelony z Peenemünde 

rozbił się w Szwecji 13.VI.1944. Wywołało to wielką 

konsternację zarówno wśród aliantów jak i Niemców, 

którzy zrezygnowali ze starań odzyskania wraku od 

neutralnych Szwedów uznając że modyfikacje 

dokonane w tym egzemplarzu mogą jedynie 

naprowadzić alianckich naukowców próbujących 

rozpracować broń V-2 na nieprawidłowy tok 

rozumowania. 6.IX.1944 przystąpiono do pierwszej 

próby użycia V-2 do ataku na Paryż który przeszedł w 

ręce sprzymierzonych - obydwie rakiety nie zdołały 

się jednak wznieść z wyrzutni. Pierwsza rakieta spadła 

na londyńską dzielnicę Chiswick 8.IX. 1944 roku o 

godz. 18:43 zabijając 7 i raniąc 17 mieszkańców. 

Kilkanaście sekund później uderzyła druga. Radary 

nie zaobserwowały nadlatujących rakiet, ale 

charakterystyczny grzmot ponaddźwiękowego pocisku 

słychać było w wielu częściach miasta. Wkrótce stało 

się jasne że rakiety odpalane są z mobilnych 

stanowisk nieopodal Hagi, około 320 kilometrów od 

Londynu. Rozpoczął się wyścig z czasem, zajęcie 

terenów z których mógł być prowadzony ostrzał nie 

było łatwe, dlatego też obrona przed atakiem V-2 

sprowadzała się do bombardowań wszelkich 

transportów kolejowych zmierzających w okolice 

Hagi. Ostatnie krwawe żniwo A4 zebrała 27.III.1945 

trafiając w blok mieszkalny w Stepney zabijając 130 

osób, ostatnia rakieta A4 w tej wojnie spadła na 

przedmieścia Orpington tego samego dnia. W czasie 

ofensywy V-2, 517 rakiet uderzyło w Londyn (537 

poza nim, a 63 za linię brzegową), 1,265 spadło na 

Antwerpię. W wyniku eksplozji V-2 życie straciło 

2,700 osób.

V-1 = samolot pocisk Fi 103

V-2 = rakieta balistyczna A 4

V-3 = działo wielokomorowe 

HDP (LRK, Fernkampfwaffe, 

Fleissige Lieschen, 

Mehrfachkammergeschuetz)

V-4 = czterostopniowy pocisk 

rakietowy RhZ 61 Rheinbote

V-5 = działo kolejowe 31 cm K 

5 Glatt z pociskami PPG

V-6 = działo kolejowe 80 cm K 

Dora z pociskami PPG 

Po wielu latach od 

zakończenia II wojny 

światowej, dokonuje się 

odkryć tajnych miejsc. 

Jednym z takich tajnych 

poligonów było Zalesie. 

Do dnia dzisiejszego 

zachował sie bunkier i 

pozostałości stanowisk 

ogniowych - fundamenty 

podłoża luf (130 m 

długości) dalekonośnych 

dział przeznaczonych dla 

pocisków V - 3.
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Działo dalekiego zasięgu o niekonwencjonalnej 

konstrukcji to kolejny pomysł na ostrzał Londynu z 

kontynentu. Głównym elementem konstrukcji działa 

zwanego też pompą wysokiego ciśnienia była lufa o 

długości ponad 120 metrów wzdłuż której, w 

bocznych komorach rozmieszczano dodatkowe 

ładunki wybuchowe detonowane w miarę 

przemieszczania się pocisku wzdłuż głównego kanału 

lufy. W ten sposób pocisk miał uzyskać wymaganą 

prędkość wylotową. Opracowano wiele różnych 

wersji pocisku o wadze od 78 do 127kg i długości od 

182 do 325cm z 4 płetwami składanymi i 6 sztywnymi.

1 – stery aerodynamiczne, 

2 – komora spalania silnika 

rakietowego, 

3 – pompy, 

4 – zbiornik ciekłego tlenu, 

5 – zbiornik alkoholu, 

6 – pilot automatyczny, 

7 – głowica z materiałem 

wybuchowym, 

8 – stabilizatory, 

9 – grafitowe stery 

gazodynamiczne

Piotr Puszkin - Niemieckie bronie odwetowe

Jednak żaden z nich nie był w stanie polecieć dalej 

niż 2/3 koniecznej odległości 153 kilometrów - tyle 

dzieliło Mimoyecques od centrum Londynu. To 

właśnie w Mimoyecques powstawał ogromny 

kompleks drążonych w skale korytarzy i szybów wraz 

ze stanowiskami na których miały być zamontowane 

działa V-3 - cała budowa pochłonęła potężne ilości
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betonu i była tak zaprojektowana aby być odporną na 

bombardowania z powietrza. Dzień 6.VII.1944 roku 

był dla Niemców niemiłą niespodzianką kiedy to do 

zbombardowania kompleksu alianci użyli nowych 5,5 

tonowych bomb burzących typu "Tallboy". Ukryci 

przed nalotem w odziemnych korytarzach ludzie 

wpadli w panikę czując wstrząsy powodowane 

wybuchem tych gromnych bomb i obawiając się, że 

ściany nie wytrzymają tak silnych wybuchów. Mimo 

że tylko jeden szyb został bezpośrednio trafiony, 

zaniechano dalszych prac. Obiekty w Mimoyecques 

zostały zajęte przez aliantów wkrótce potem. Niejasna 

sytuacja polityczna wywołała obawy anglików że 

Francuzi mogą kiedyś użyć tych instalacji przeciwko 

nim, stąd też decyzja o wysadzeniu ich w powietrze - 

9 i14.V.1945 dokonano kolejnych prób z 10 i 25 

tonami materiałów wybuchowych, druga z nich 

zakończona sukcesem - podziemne korytarze zostały 

odcięte od świata. V-3 nigdy nie została zainstalowana 

w Mimoyecques, mimo że prace budowlane były na 

ukończeniu. Ostatecznie skonstruowano dwa działa V-

3 o zasięgu poniżej 70km - jedno zabudowano na 

lawecie kolejowej, drugie powstało na wzgórzu 

Hermeskeil. Pod koniec grudnia 1944 użyto ich do 

ostrzału celów w Antwerpii i Luksemburgu - obydwa 

wysadzili w powietrze wycofujący się Niemcy.

Piotr Puszkin

Analizując poniesione przez Niemców istotne 

koszty i faktyczną wartość taktyczną broni 

odwetowych Hitlera można odnieść wrażenie, że 

wiara w skuteczność cudownej broni oraz to, że może 

ona odwrócić koleje wojny okazała się dla niego 

zgubna, tym bardziej, że rozwój broni V prowadzony 

był kosztem produkcji konwencjonalnego uzbrojenia - 

samolotów, pojazdów opancerzonych itp. 

Współpracownicy Adolfa Hitlera doskonale znali jego 

słabość do odważnych, czasami wręcz absurdalnych 

projektów - im bardziej abstrakcyjnie pomysł brzmiał 

tym epiej, a jeśli do jego realizacji potrzeba było 

wybudowania ogromnych betonowych struktur to jego 

aprobata była niemalże pewna. Takie skłonności 

umiejętnie wykorzystywali von Braun i Dornberger, 

uzyskując przychylność naczelnego wodza do 

realizacji swoich planów. Również alianci przecenili 

rolę V-1 i V-2 w działaniach wojennych, szczególnie 

że informacje uzyskane od wywiadowców lub z 

zeznań jeńców okazały się mocno przesadzone (nieraz 

mówili oni o rakietach ważących około 100 ton). 

Operacja Crossbow (pod takim kryptonimem 

podejmowano działania w walce z tajnymi broniami 

Hitlera) także okazała się bardzo kosztowna - w 

nalotach zginęło 2,900 lotników, a 450 maszyn nigdy 

nie powróciło, zrzucono 122,133 tony bomb. U 

schyłku wojny nasilił się wyścig obydwu sił 

alianckich (które coraz więcej dzieliło niż jednoczyło) 

do pozyskania jak najwięcej z dorobku niemieckiej 

myśli technicznej - celami stały się wszelka 

dokumentacja, narzędzia, oprzyrządowanie, a także ci 

których wiedza i doświadczenie mogły okazać się 

cenne. Wkrótce miała opaść "żelazna kurtyna", 

rozpocząć się wyścig zbrojeń i o podbój przestrzeni 

kosmicznej, a kto wystartuje do nich z lepszej pozycji 

zależało także od tego jak wiele będzie w stanie 

zagarnąć.
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Choć silniki Jumo były technologicznymi 

cudeńkami swojego czasu, to jednak budowane z 

metali nie wytrzymujących stresów temperatury i 

przeciążeń wymagaly remontu co 15 godzin pracy. Ich 

zasilanie paliwem nie było w stanie zapewnić 

szybkich zmian mocy potrzebnych w walce 

powietrznej- sprężarki często się dławiły. Ich 

podstawowy atutem była prędkość.

Ten szalenie szybki "bezśmigłowy" samolot był 

postrachem załóg alianckich bombowców. Były 

trudne do namierzenia a dzięki swej szybkości 

pozostawały w zasięgu ostrzału przez bardzo krótki 

czas. P-51 Mustangi eskortujące bombowce latały o 

wiele wyżej i nurkując nabierały większej prędkości, 

co pozwalało im odrobić nieco straty do

Fundacja Collings ogłosiła, że otrzymała w darze jedyny w USA latający model samolotu 

Messerschmitt Me-262 od p. Louisa Wenera Jr. z Paradise Valley, Arizona. To 14 letni efekt starań o 

zmaterializowanie marzenia sędziego Wernera aby pierwszy na świecie odrzutowy myśliwiec powrócił 

w powietrze. 

Me-262 Schwalbe reprezentuje jeden z 

największych skoków technologicznych w historii 

awiacji. Wyposażony w podwójne silniki odrzutowe, 

nowatorską konfigurację skrzydeł, które stanowią dziś 

podstawę budowy każdego odrzutowca 

transportowego. Był to bardzo nowoczesny samolot z 

dużo większą predkością niż samoloty w które 

wyposażeni byli alianci: technologia prostych skrzydeł 

i silników tłokowych. Wyposażony w cztery 30mm 

działka, był niestety z założenia bombowcem. Miał 

niesamowitą prędkość ale bardzo krótki zasięg i 

niewielką nośność. Tu upór Hitlera miał katastrofalne 

skutki- zanim Me- 262 stał się prawdziwym 

myśliwcem, alianci panowali już nad przestrzenią 

powietrzną Europy. Piętą achillesową Messerschmitta 

była bardzo mała prędkość przy starcie i lądowaniu, 

co pozwalało alianckim Mustangom go wtedy 

zestrzeliwać.

 

* Me 262A-1a Schwalbe 

jednomiejscowy samolot 

myśliwski lub myśliwsko-

bombowy produkowany 

seryjnie uzbrojony w 4 

działka MK 108 kalibru 

30 mm.

o A-1a/U1 wersja 

prototypowa z dwoma 

dodatkowymi działkami 

MK 108 w dziobie 

maszyny, co dawało 

łącznie 6 działek. 

Zbudowano 1 egzemp.

o A-1a/U2 wersja 

prototypowa z dodatkową 

awioniką umożliwiającą 

wykonywanie lotów w 

każdych warunkach 

pogodowych. Zbudowano 

1 egzemp.

o A-1a/U3 wersja 

rozpoznawcza zmodyfi-

kowana na bazie maszyny 

seryjnej. Zbudowano 

kilka egzemp.

Me 262A-1a/U4 z 

działem kalibru 50 mm

* A-1a/U4 wersja 

prototypowa uzbrojona w 

działko MK 214 kalibru 

50 mm zamontowane na 

dziobie maszyny. 

Zbudowano 2 egzemp.

* A-1b identyczny jak A-

1a ale napędzany 

silnikami BMW 003. 

Zbudowane w nieznanej 

liczbie egzemplarzy. 

Dwie maszyny tego typu 

były używane do 

testowania prędkości 

maksymalnej osiągając 

800 km/h.

* A-2a Sturmvogel wersja 

bombowa uzbrojona tylko 

w dwa działka i mogąca 

przenosić dwie bomby o 

masie do 500kg każda.

o A-2a/U1 wersja 

prototypowa z 

zaawansowanym 

celownikiem bombowym. 

Zbudowano 1 egzemp.

o A-2a/U2 wersja 

prototypowa z 

przeszklonym dziobem 

mieszczącym 

bombardiera. Zbudowano 

2 egzemp.

* A-3a planowana wersja 

szturmowa.

* A-4a wersja 

rozpoznawcza.

* A-5a ostateczna wersja 

rozpoznawcza używana 

bojowo pod koniec wojny 

w niewielkiej liczbie eg-

zemplarzy.

Janusz Fudała - Messerschmitt Me-262
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Janusz Fudała - Messerschmitt Me-262

Sędzia Werner zaczął starania odtworzenia 

legendarnego Me- 262 w latach 1990tych. Ściśle 

współpracując z Fundacją Messerschmitt, stworzyli 

kontynuację Me- 262 która korzysta ze znacznie 

nowocześniejszych silników i wyższych standartów 

bezpieczeństwa, zachowując jednak strukturę i 

techniki budowy Me- 262 z czasów wojny. Aby 

autentycznie wyprodukować „nowy” Me- 262 użyto 

dwu siedzeniowego Me- 262, który US Navy 

zatrzymała po wojnie. Drobiazgowy proces 

"zwrotnego projektowania" został wykorzystany do 

rekreacji tego projektu. Po 14 latach znojnej pracy 

istnieją teraz dwa latające Me- 262. Jedno osobowy 

262 w posiadaniu Fundacji Messerschmitt i 

oczywiście dwuosobowy (konfiguracja treningowa) 

Me- 262 sędziego Wernera w USA, nosząca 

oryginalny numer produkcyjny w ciągu nadanym 

przez Messerschmitta.

Nazwany "White 1" ku pamięci Me- 262 który służył 

w Luftwaffe III / JG 6 podczas drugiej wojny 

światowej.

Messerschmittów. I chociaż 1430 Me-262 zostało 

zbudowanych, tylko około 300 użyto w walkach. 

Reszta została zniszczona w nalotach na lotniska ze 

względu na brak wyszkolonej kadry pilotów, kłopoty z 

paliwem i obsługą.

Dziś nie istnieje żaden latający, oryginalny Me- 262.

Me 262B-1a/U1 

myśliwiec nocny przebu-

do-wany z wersji szkolno-

treningowej

* B-1a dwumiejscowa 

wersja szkolno-

treningowa.

o B-1a/U1 prototypowa 

wersja myśliwca nocnego 

zaadaptowana z maszyny 

szkolno-treningowej w 

niewielkiej liczbie 

egzemplarzy.

* B-2 planowana wersja 

myśliwca nocnego ze 

wzmocnionym kadłubem.

* C-1a prototypowa 

wersja myśliwca prze-

chwytu-jącego 

wyposażonego w 

dodatkowy przyspie-

szający silnik rakietowy 

Walter zamontowany w 

ogonie maszyny. Zbudo-

wa-no 1 egzemp.

* C-2b prototypowa 

wersja myśliwca prze-

chwytującego wyposażo-

nego w dodatkowe przy-

spieszające silniki rakieto-

we BMW zamontowane 

w gondolach silników od-

rzu-towych. Zbudowano 1 

egzemp.

* C-3a prototypowa 

wersja myśliwca prze-

chwytu-jącego 

wyposażonego w 

dodatkowymi przyspie-

szającymi silnikami rakie-

towymi Walter zamonto-

wanymi pod kadłubem 

maszy-ny. Zbudowano 1 

egzemp.

* D-1 planowana wersja 

przystosowana do przeno-

szenia działek bezodrzuto-

wych SG 500 Jagdfaust.

* E-1 planowana wersja 

uzbrojona w działo MK 

214 kalibru 50 mm, 

bazująca na wersji A-

1a/U4.

* E-2 planowana wersja 

uzbrojona w 48 przeciw-

lotniczych pocisków rakie-

towych R4/M.
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Werner Me - 262 stanie się teraz częścią Fundacji 

Collings i jej „Wings of Freedom Tour” która 

zatrzymuje się w wielu miastach USA umożliwiając 

entuzjastom lotnictwa, weteranom i wszystkim 

odwiedzającym zwiedzanie jak i loty na pokładzie 

tych wspaniałych zabytków awiacji. Przypomnę, że 

“Wings of Freedom” to B-17 Flying Fortress, B-24 

Liberator, B-25 Mitchell, P-51 Mustang i teraz Me- 

262. Więcej o fundacji tu: 

www.thesaurus.com.pl/gazeta/numer2/skrz.html

Tak P-51 Mustang jak i Me- 262 to dwu osobowe 

wersje treningowe z podwójnym sterowaniem a więc 

podczas 45 minutowego lotu szczęśliwcy mają okazję 

wlasnoręcznie sterować samolotem!

Cena lotu Messerschmittem- bagatela, jedyne 

$3,400 za 45 minut spotkania z żywą historią.

Me- 262 Werner:

Rozpiętość skrzydeł: 41 feet, 0 inches (ok. 13m) 

Max prędkość: 540 mph (ok. 890kmh)

Dlugość: 34 feet, 9 inches (ok. 11m)

Wysokość: 12 feet, 7 inches (ok. 4m)

Pułap: 37,600 feet (12km)

Zasięg: 650 mil

Waga net: 8400 lb

Waga br. 14100 lb 

Napęd: 2x Junkers Jumo 004 turbojets. Zastąpione 

przez 2x GE CJ-610 turbo jets.

Uzbrojenie: 4x 30mm MK 108 cannons

2x 250 kg bombs

24x R4M rockets

Załoga: 1-2

Janusz Fudała - Messerschmitt Me-262

Na podstawie 

niemieckiej konstrukcji 

Me 262 zbudowano w 

Japonii samolot Nakajima 

J9Y Kikka.

 

* Avia S-92 — budowana 

w Czechach wersja A-1a.

* Avia CS-92 — 

budowana w Czechach 

wersja B-1a.

* A-1c — zbudowana 

przez prywatnego 

inwestora amerykańskiego 

replika wersji A-1a.

* B-1c — zbudowana 

przez prywatnego 

inwestora amerykańskiego 

replika wersji B-1a.

* A/B-1c — zbudowana 

przez prywatnego 

inwestora amerykańskiego 

replika będąca 

połączeniem wersji A-1a i 

B-1a.

Chcesz podyskutować ?  

Wyrazić opinię na temat tego artylułu ?

Zapraszamy na forum

www.thesaurus.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1099

Militaria
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Muzea, Kolekcje, Znaleziska

Na zdjęciach przykłady pięknych 

średniowiecznych naparstków.

Oczywiście w tym samym okresie występowały 

naparstki w kształcie, jakie znamy dzisiaj, ale 

umiejscowienie ich w konkretnych ramach czasowych 

jest nie lada problemem, więc żeby nie wprowadzać 

niepotrzebnego chaosu zaprezentuję tylko jeden przykład 

takiego naparstka w wersji otwartej (zdjęcie poniżej)

W tym artykule postaram się w przystępny sposób pomóc w 

datowaniu naparstków. Przygotowując się do napisania tego tekstu 

uznałem, że najlepszym sposobem będzie zaprezentowanie zdjęć 

naparstków wraz z datowaniem i krótkim opisem.

Przy datowaniu 

naparstków 

należy zwrócić 

uwagę na 

materiał, z 

którego obiekt 

jest wykonany 

oraz sposób 

produkcji.

Naparstki na 

przestrzeni wieków

Co to jest naparstek chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, historia tego drobnego przedmiotu liczy już 

sobie prawie dwa tysiące lat. Obserwując aukcje internetowe oraz naparstki prezentowane na forach 

internetowych zwróciłem uwagę na częste problemy z prawidłowym datowaniem tego znaleziska.

Naparstki typowo średniowieczne są dość łatwe w 

identyfikacji ze względu na półokrągły kształt oraz 

bardzo nieregularnie wykonane otwory zapobiegające 

zsuwaniu się igły.

Najstarszy znany 

naparstek na świecie 

pochodzi z czasów 

rzymskich i został 

odnaleziony w 

Pompejach. Wykonany 

był z brązu. Datowano go 

na pierwszy wiek naszej 

ery. Rzymski naparstek 

znaleziono również w 

Verulamium, obecne St. 

Albans, w Wielkiej 

Brytanii. Można go 

obejrzeć w tamtejszym 

muzeum.

Prawdopodobnie 

najstarszy naparstek w 

Polsce (i jeden z 

najstarszych w Europie) 

znaleziono w czerwcu 

2007 podczas wykopalisk 

archeologicznych w 

Sobkowie w 

województwie 

świętokrzyskim. Ma 

około 2000 lat. Zrobiono 

go z gliny. Został 

znaleziony wśród 

pozostałości chat kultury 

łużyckiej. Bardzo 

przypomina dzisiejsze 

naparstki, jest tylko 

grubszy. Naparstek był 

używany, widać w środku 

ślady paznokcia. 

/gazeta wyborcza/

Jakub Kowalski aka Kuba_gd - 

Naparstki na przestrzeni wieków
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Jakub Kowalski aka Kuba_gd - 

Naparstki na przestrzeni wieków

Tak wykonane naparstki przetrwały do okresu "rewolucji 

przemysłowej", kiedy zaprzestano produkcji naparstków w 

manufakturach a zaczęto je produkować na skalę przemysłową w 

licznie powstających fabrykach.

Naparstki pochodzące z tego okresu są wykonane w sposób mocno 

uproszczony bez przywiązywania większej wagi do szczegółów 

wykonania, co widać na ilustracji obok :

Dopiero w XVII wieku większość 

produkowanych naparstków uzyskała kształt, 

który przetrwał do dzisiaj.

Na zdjęciu obok przykład naparstka XVII wiecznego, 

gdzie otwory zostały wykonane przy pomocy wiertła 

oraz zdjęcie powyżej naparstka nawiązującego w formie 

do średniowiecznych, ale posiadającego już cechy 

późniejszych naparstków.

Żeby prawidłowo ocenić wiek danego artefaktu należy 

zwrócić uwagę na technikę wykonania m.in: ręczne 

wykonanie otworów, grubość naparstka oraz ewentualne 

ornamenty.

Średniowieczna 

legenda głosi, że ongiś żył 

i pracował pewien 

obrotny i pracowity 

krawiec, który ciągle kuł 

palec igłą. Pewnego razu 

wieczorem wyszedł do 

ogrodu przed swoim 

domem. Rosły tam 

dzwonki. Nagle ku 

swojemu ogromnemu 

zdziwieniu krawiec 

zobaczył gnomy, które 

zrywały dzwonki i 

zabierały je do swojego 

gospodarstwa. Wkrótce 

zniknęły. Rankiem 

krawiec zajrzał do ogrodu 

i zobaczył, że dzwonki są 

całe. Nie wiedział czy mu 

się to wszystko przyśniło 

i postanowił wieczorem 

zaczaić się w ogrodzie. 

Gdy gnomy przyszły 

zaczął je śledzić. Okazało 

się, że zamieszkiwały 

podziemne królestwo. 

Były tam też elfy, które 

szyły dla gnomów ubranie 

i wszystkie palce miały 

zabezpieczone 

dzwoneczkami. Krawiec 

zorientował się że to 

pomysł również dla niego 

i już wkrótce na jego 

palcu przyciągał wzrok 

metalowy naparstek. 
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Z okresu XVIII-XIX wieku pochodzi 

większość znalezisk naparstków ze względu na 

masowość produkcji. Są one w zbliżonym do siebie 

kształcie, ale ze względu na mnogość wytwórców 

mogą się róznić szczegółami oraz jakością wykonania.

W połowie XIX wieku zaczęto produkować 

luksusowe naparstki wykonane ze srebra oraz bogato 

zdobione np. złoceniem lub pięknym grawerunkiem 

w metalu.

W czasach nam najbliższych, czyli w XX wieku 

naparstki zaczęto produkować z innych materiałów 

niż brąz a więc np. z aluminium.

Czasem naparstki były wykorzystywane w celach 

reklamowych lub propagandowych, czego świetnym 

przykładem jest niżej zaprezentowany naparstek z 

okresu I Wojny Światowej.

Potocznie naparstkiem 

nazywa się niewielką 

jednostkę objętości – 

pojęcie to pochodzi z 

początków XIX wieku, 

gdy naparstków 

stosowano jako miarki do 

mocnego alkoholu.

Podczas II wojny 

światowej brytyjski rząd 

odbierał srebrne naparstki 

"tym, którzy nie mieli nic 

do oddania", i przetapił je, 

żeby uzyskać fundusze na 

sprzęt medyczny.

W Anglii jeżeli kobieta 

spożyła nawet naparstek 

alkoholu i z własnej 

nieprzymuszonej woli 

zdawałaby się chętna 

pójścia do łóżka z 

mężczyzną, a mężczyzna 

błędnie domniema jej 

intencje to jest to gwałt a 

kobieta jest ofiarą. 

Oczywiście w drugą 

stronę też to działa: jeżeli 

kobieta wykorzysta 

seksualnie pijanego w 

trupa mężczyznę, nawet 

jeżeli wcześniej będziesz 

jej mówił "kwiatuszku, 

wyglądasz bardzo 

seksownie..." może ją 

oskarżyć o gwałt. 

Jakub Kowalski aka Kuba_gd - 

Naparstki na przestrzeni wieków
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Współczesna sztuka 

pamiątkarska prześciga 

się we wzorach 

malowanych na 

porcelanowych 

naparstkach. Sentyment 

do starych, metalowych 

naparstków skłania do 

kupna metalowego 

substytutu.

NAPARSTEK  w różnych językach

Dansk (Danish)

n. - fingerbøl

Nederlands (Dutch)

vingerhoed

Français (French)

n. - dé à coudre

Deutsch (German)

n. - Fingerhut

Ελληνική (Greek)

n. - δαχτυλήθρα

Italiano (Italian)

ditale

Português (Portuguese)

n. - dedal (m), casquilho (m), terminal de cabo (m)

Русский (Russian)

наперсток

Español (Spanish)

n. - dedal, abrazadera

Svenska (Swedish)

n. - fingerborg

Arabic

نابتشك ,ريصق يندعم بوبنا (مسالا)



 תעבט ,קוזיח-תעבט ,הנוכמב ןטק רוניצ ,ןועבצא - .Hebrew n תירבע

ךוכיח תעינמל

 

P.S. Jeśli posiadasz naparstek który chcesz zidentyfikować, lub 

jakiekolwiek inne znalezisko, lub po prostu chciałbyś pokazać swoje 

zbiory, prześlij zdjęcie wraz z krótkim opisem na email: 

poszukiwania@gmx.com Gwarantujemy pełną anonimowość i dyskrecję.

Mam nadzieję, że ten artykuł spowoduje, iż 

wiele ciekawych naparstków zostanie wyjętych z 

przysłowiowego "pudła ze złomem" i zostaną 

docenione jako niepozorny przedmiot z długą i 

interesującą przeszłością. Ci, którzy chcieliby 

zacząć kolekcjonowanie naparstków ucieszą się 

pewnie informacją, że większość z nich można 

nabyć na aukcjach internetowych za stosunkowo 

niewielkie kwoty: 10-50zł.

Jakub Kowalski aka Kuba_gd - 

Naparstki na przestrzeni wieków
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– Muzeum w Fort William -

Marcowa niedziela nie zapowiadała się ciekawie, 

mglisto-dżdżysty poranek zniechęcał do wszystkiego. 

W trakcie śniadania zadzwonił telefon. Dzwonił 

znajomy z Fort William, pochwalić się nowym lokum. 

Od słowa do słowa, nie namyślając się długo, po 

skończonym śniadaniu wsiedliśmy do samochodu 

przekonać się na własne oczy jak ten nowy apartament 

wygląda. Zapakowaliśmy się w samochod i w ciągu 

półtorej godziny, byliśmy u Tomka, naszego 

znajomego z Fortu. Mieszkanko faktycznie nie 

kiepskie, widok z okna prosto na zatokę i góry a przed 

nosem widok znajomy, jakby wyjęty z peerelowskiego 

filmu. Stara, zapomniana przez partię i Boga stacja 

benzynowa, oczywiście nieczynna. Trochę się 

pośmialiśmy, ale przeciez nie będziemy cały czas 

siedzieć w czterech ścianach.

Po kawce i ciastkach ruszamy na spacer, pogoda 

trochę zniechęca, ale z cukru nie jesteśmy, więc 

wychodzimy. Gdzie tu iść? Szaro i ponuro, z nieba coś 

zaczyna kropić, ale twardo zwiedzamy najbliższą 

okolicę domu. W pewnym momencie kątem oka 

dostrzegłem napis jakoś dziwnie znajomo brzmiący: 

TREASURE. Nie, to niemożliwe, tu w Fort William, 

skarby? Coś mi się chyba przywidziało. Podchodzę 

bliżej, na pomalowanym żółto, niepozornym budynku 

wisi tablica TREASURES OF THE EARTH - 

MUSEUM. Nie, to chyba jakaś fata morgana myślę, 

pytam się Tomka czy już tam był. Okazuje się, że nie, 

nawał pracy i obowiazków nie pozwolił mu na takie 

fanaberie. Idziemy zwiedzać, lepszej opcji chyba nie 

ma. Nasze dzieciaki podniosły protest, bo w oddali 

dostrzegły plac zabaw a kobiety pierwsze kroki 

skierowały do sklepu pamiątkowego przy wyjściu z 

muzeum. Normalka, będzie czas na sklepik, bedzie i 

na plac zabaw, ale najpierw zwiedzimy lokalną 

wystawę "ziemskich niesamowitości".

Muzea, Kolekcje, Znaleziska
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Przy głównym wejściu, wzdłuż chodnika na małym 

podwyższeniu, stoi parę wagoników z kopalni, 

ustawione na szynach, tak jakby przed chwilą 

wyjechały z urobkiem. Zaraz za drzwiami 

wejściowymi ogarnia nas mrok, wrażenie jak byśmy 

znaleźli się pod ziemią. Czarne ściany, czarny sufit, 

wchodzimy jakby w tunel, od którego rozchodzą się 

boczne, mniejsze chodniki. Brak światła powoduje 

pewną dezorientację, ale jest to zamierzony efekt, 

ponieważ uwagę przyciągają gablotki rozmieszczone 

na ścianach, w których umieszczone są eksponaty. 

Właściwie od tego momentu zostajemy bardzo mile 

zaskoczeni, bo naprawdę mało, kto może się 

spodziewać w sumie całkiem ciekawej kolekcji, 

minerałów, skamielin, meteorytów, samorodków złota 

i srebra w miasteczku prawie na końcu Europy. 

Zaraz obok tej zainscenizowanej niby kopalni, jest 

umieszczona, bliższa naszym zainteresowaniom, 

ekspozycja poświęcona prawdziwym skarbom i 

poszukiwaczom. Przez chwilę można się poczuć jak 

prawdziwy Indiana Jones, gdzieś w jakichś 

katakumbach w sercu amazońskiej dżungli. 

Muzea, Kolekcje, Znaleziska

Skarby Ziemi – Muzeum w Fort William -



 

Wiosna 2009

Wychodząc z tuneli, zaczyna robić się jaśniej i 

kolorowo, przestajemy się już czuć jak bohaterzy 

filmowi a naszym oczom ukazuje się wielka 

skamieniała czaszka T-REXa i przelatujący 

pterodaktyl, oczywiście rekonstrukcja, ale i tak 

rozmiar robi wrażenie. Obok czaszki stoi szkielet 

jakiegoś pomniejszego dinozaura, stojącego nad 

pewnie swoimi skamienialymi jajkami.
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Za tą przeuroczą inscenizacją, rodem z "Parku 

Jurajskiego", znajdują się schody prowadzące na 

piętro gdzie można podziwiać resztę kolekcji, m.in 

skamieniałe ryby, muszle, głowę krokodyla i czaszkę 

tygrysa szablozębnego - niezłe miał te "szabliska". 

Mogłoby się wydawać, że niby w tak małym budynku, 

te "parę" eksponatów obejrzy się w kwadrans a nim 

się obejrzeliśmy minęło półtorej godziny, aż naprawdę 

szkoda było wychodzić.

Wyjście prowadziło prosto do sklepiku, gdzie 

można było kupić wszelkiego rodzaju wyroby z 

kamieni i minerałów a także lokalne pamiątki. Moją 

szczególną uwagą przyciągnął jedyny wyrób do 

sprzedania - meteoryt. Według opisu znaleziony w 

Chinach, chondryt dość pokaźnych rozmiarów, bo 

ważący ponad 150g, długo się zastanawiałem, ale cena 

byla powalająca, około 400 funtów. Kiedyś znajdę 

sobie taki sam, pomyślałem. 

Nasze panie oczywiście jakieś pieniądze w sklepie 

musiały zostawic, no jakżeby inaczej, ale muszę 

przyznać, że warto bylo zwiedzić muzeum. Nawet 

nasze pociechy zainteresowały się tą ekspozycją a 

szczególnie skamielinami, długo jeszcze po wyjściu 

musieliśmy tłumaczyć skąd i jak się wzięły dinozaury 

na świecie. Nic tak nie cieszy jak radość i 

zainteresowanie dzieci, choć my też byliśmy bardzo 

pozytywnie zaskoczeni.

Tekst i Zdjęcia
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Czy wiesz, że ........

Gdy na obrączkach gołębich widzimy

PL-0285-04-1741 lub PL-0285-04-1741 HR

To można odczytać to, że :

 - oznacza, że gołąb pochodzi z Polski. Każdy kraj ma swoje oznaczenie, np. Niemcy - DV, Dania - DAN, 

Belgia - BELG, Holandia - NL. Litery oznaczające kraj pochodzenia gołębi mogą być napisane 

pionowo lub poziomo,

 - informuje o oddziale Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, w którym mieszka właściciel

gołębia. Np. 0285 - Oddział Poznań, 0284 - Oddział Nowy Tomyśl, 0282 - Oddział Gniezno. 

Symbol ten również może być pisany pionowo lub poziomo,

- informuje o roku urodzenia gołębia. Również może być pisany pionowo lub poziomo,

 - jest to numer gołębia. Pisany poziomo.

 - oznacza gołębia ozdobnego
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w Duxford

Rozpoczynając nowy cykl zabieramy Was dzisiaj do położonego o godzinę drogi z Londynu w 

kierunku północnym Duxford, powstałego jako jeden z oddziałów Imperial War Museum do 

wystawiania eskpozycji wielkoformatowych. Duxford jest także głównym miejscem przechowywania 

historycznych filmów, fotografii, książek i dokumentów. Podstawowym profilem wystawienniczym 

muzeum jest lotnictwo, choć nie brakuje tu eksponatów z lotnictwem niezwiązanych.

Historia Duxford sięga roku 1917, kiedy to na 

małym polowym lotnisku powstało centrum szkolenia 

Królewskiego Korpusu Lotniczego istniejące do 

wybuchu II Wojny Światowej. W czasie Bitwy o 

Wielką Brytanię lotnisko było ważnym punktem 

systemu obrony ze stacjonującymi tu dywizjonami 

myśliwskimi między innymi Polskim 302. Pod koniec 

wojny Duxford stało się główną bazą Amerykańskiej 8 

Armii Powietrznej. Po zakończeniu wojny aż do lat 70-

tych lotnisko nadal pełniło funkcję militarną. W 1977 

roku zapadła decyzja o stworzeniu tutaj muzeum, 

które byłoby europejskim centrum historii lotnictwa.

Po godzinie jazdy samochodem z Londynu 

docieramy na miejsce. Przy wjeździe na parking 

widzimy przedsmak ekspozycji- Hawker Hurricane z

namalowaną na kadłubie Polska szachownicą. Miły 

akcent na początek.

Wchodzimy do środka i od razu jesteśmy serdecznie 

witani przez pracowników muzeum, którzy w bardzo 

kulturalny sposób namawiają nas do przekazania 

procenta podatku na rzecz muzeum.

Bilety zakupione, więc zaczynamy zwiedzanie. 

Muzeum to osiem oddzielnych hangarów oddalonych 

od siebie w dosyć sporej odległości, dlatego też 

pomiędzy nimi kursuje muzealny „tramwaj” 

zatrzymując się przy każdym z nich. To opcja dla 

zmęczonych lub leniwych. My wybieramy tradycyjny 

sposób „na piechotę”

Zaczynamy od położonego najbliżej wejścia 

hangaru… Hangar 1 -  Air Space
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Wojskowe lotnisko w 

Duxford jest jednym z 

pierwszych zbudowanych 

w Wielkiej Brytanii. 

Powstało podczas I wojny 

światowej.

W 1938 Duxford 

zostało pierwszą bazą 

lotniczą wyposażoną w 

myśliwce Mark Spitfire I, 

w które jako pierwszy 

przezbrojono 19 dywizjon.

W czasie bitwy o 

Anglię na lotnisku w 

Duxford stacjonował 

m.in. polski dywizjon 302 

wyposażony w samoloty 

Hurricane.

W 1943 lotnisko 

przekazano 

amerykańskim siłom 

powietrznym, które 

wykorzystywały je dla 

samolotów Thunderbolt i 

Mustang osłaniających 

bombowce udające się 

nad terytorium 

niemieckiej Rzeszy.

Duxford było 

lotniskiem trawiastym, 

jednakże stacjonujący na 

nim Amerykanie 

wyposażyli je w pas 

startowy z perforowanej 

stali.
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W ogromnych rozmiarów hangarze o powierzchni 

12000 m2 znajduje się 30 historycznych samolotów, 

które na stałe zapisały się w historii Wielkiej Brytanii. 

Są tu między innymi Supermarine Spitfire, Avro 

Lancaster, de Havilland Mosquito czy wreszcie 

legendarny Aerospatiale Concorde, 

Muzea, Kolekcje, Znaleziska

który obejrzeć można od środka.

Na piętrowej galerii stworzono interaktywną 

wystawę, gdzie dzieci i dorośli poznać mogą zasady 

awiacji i budowy samolotów Hangar 2 – The Flying 

Museum ( Latające Muzeum)

Hangar jest „domem” dla kilkunastu historycznych 

samolotów, które co roku biorą udział w pokazach 

lotniczych. Część maszyn jest własnością prywatnych 

kolekcjonerów, którzy zdecydowali się przechowywać 

swoje cacka właśnie tutaj, udostępniając je do 

oglądania. Maszyny są stale konserwowane i gotowe

do lotu w każdej chwili. Flagowym samolotem jest B-

17 Flying Fortress Sally-b – gwiazda filmu 

„Slicznotka z Memphis”. Oprócz fortecy są tu 

Supermarine Spitfire, P-51 Mustang, P-47 

Thunderbolt, Hawker Hurricane, Hellcat, 

Bearcat,Tigercat oraz Corsair.

The Maritime

Collection 

(Kolekcja Morska)

 Flying 

Fortress (pol. Latająca 

Forteca) – amerykański 

ciężki samolot bombowy 

dalekiego zasięgu. 

Zaprojektowany i 

zbudowany w 

amerykańskim koncernie 

lotniczym Boeing 

Airplane Company. 

Ciężki samolot bombowy 

Boeing B-17G Flying 

Fortress był dolnopłatem 

z usterzeniem 

klasycznym, konstrukcja 

metalowa, podwozie 

dwugoleniowe chowane 

w locie. Napęd stanowiły 

4 silniki gwiazdowe, 

śmigła trójłopatowe 

metalowe, przestawialne. 

W przedniej części 

kadłuba znajdowała się 

stanowisko bombardiera, 

nawigatora i strzelca 

pokładowego, za nim 

kabina pilotów, w 

środkowej części komora 

bombowa i stanowisko 

radiooperatora. W 

osobnych stanowiskach 

znajdowali się strzelcy 

pokładowi.

13 karabinów 

maszynowych M-2 

Browning kal. 12,7 mm 

(ruchome, z tego 4 

podwójnie sprzężone, w 

przedniej, górnej, dolnej i 

tylnej części kadłuba oraz 

dwóch bocznych 

stanowiskach w kadłubie) 

2 200 kg bomb w 

komorze bombowej w 

środkowej części kadłuba

Imperialne Muzeum Wojny w Duxford
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Choć Duxford to muzeum o profilu lotniczym to w 

tym hangarze oprócz samolotów przystosowanych do 

operacji morskich jak Swordfish, Westland Wasp czy 

Sea Venom podziwiać możemy miniaturową łódź

The Battle of 

Britain 

(Bitwa o Wielką 

Brytanię)

podwodną serii X. Taka sama łódź podwodna 

dokonała udanego ataku na niemiecki pancernik 

Tirpitz w norweskim fiordzie Kaafjord.

Stała ekspozycja w całości poświęcona Bitwie o 

Wielką Brytanię obrazuje codzienne życie ludzi w 

tamtym czasie, metody obrony, sukcesy i porażki. Z

bliska możemy zobaczyć sztandarowe samolotyz 

tamtego okresu jak Spitfire czy Hurricane jak też broń 

najeźdźców – Messershmit Bf-109 czy latającą bombę 

V-1 

 

The Working 

Museum
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Przechadzając się po tym hangarze z bliska możemy 

podpatrywać jak przywraca się blask wiekowym 

maszynom. Czując zapach smaru i nafty jesteśmy w 

wielkim warsztacie, 

gdzie na wyciągnięcie ręki mechanicy dokonują 

napraw, restaurując nadgryzione zębem czasu 

samoloty. Wszyscy chętnie odpowiadają na pytania i 

objaśniają sekrety swej pracy.

The American Air 

Museum

Hangar i wystawa zawierająca największą poza 

USA kolekcję samolotów amerykańskich powstała w 

1995 roku dzięki dotacji National Lottery w 

wysokości 6,5 mln. funtów, oraz datkom 60.000 tys. 

osób prywatnych i instytucji z USA. Zgromadzono tu 

najbardziej znane samoloty amerykańskie począwszy 

od ogromnego B-52 po B-17, B-24, B-25, SR71 

Blackbird, F-4 Phantom czy szpiegowski U-2. 

Niestety podczas naszej wizyty wystawa była 

niedostępna.
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Z powietrza schodzimy na ziemię i znajdujemy się 

wśród niezliczonej ilości czołgów, armat i 

samochodów począwszy od I Wojny Światowej po 

czasy współczesne. 

The Land Warfare 

Hall

Podziwiając ekspozycję zatrzymujemy się dłużej 

przy jednym. Polski Bofors 37 mm z pięknym orłem 

w koronie i literami WP. 

Co on tutaj robi? 

Zdziwienie jeszcze większe, kiedy spotykamy 

„kolegę po fachu”. Kiedyś to był sprzęt.

Armata 

przeciwpancerna wz. 36 – 

polska wersja szwedzkiej 

armaty przeciwpancernej 

kal. 37 mm firmy 

Bofors.Doświadczenia z 

walk w 1939 r. pokazały, 

iż armata ta była bronią 

bardzo skuteczną. 

Niewielkie wymiary 

pozwalały na szybkie i 

łatwe ukrycie działka, zaś 

siła ognia była 

wystarczająca, by 

zniszczyć wszystkie typy 

czołgów biorących udział 

w agresji na Polskę. 

Armata ta przebijała 

pancerz 40 mm z 

odległości 100 m. Niska 

masa armaty 

powodowała, iż była ona 

niezwykle mobilna. Te 

zalety spowodowały, iż 

broń ta cieszyła się u 

żołnierzy polskich bardzo 

dobrą reputacją. Niestety 

rok 1939 był jednym z 

ostatnich, w których 

armata ta prezentowała 

dużą wartość bojową. 

Kolejne modele czołgów 

były coraz większe, coraz 

lepiej opancerzone i czas 

małokalibrowych działek 

przeciwpancernych biegł 

ku końcowi.

Imperialne Muzeum Wojny w Duxford
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Muzea, Kolekcje, Znaleziska

Całe muzeum robi niesamowite wrażenie nie tylko 

przez ogrom powierzchni wystawowej, ale również ze 

względu na ilość eksponatów. Ekspozycja składa się z 

około 125 samolotów, z których 1/3 jest sprawna i 

bierze udział w organizowanych, co roku w Duxford 

pokazach lotniczych przyciągających tysiące 

oglądających. Miejsce to spełnia ważną rolę 

edukacyjną dla dzieci. Co roku setki zorganizowanych 

grup odwiedzają muzeum mając kontakt z żywą 

historią.

Z muzeum współpracują dziesiątki instytucji i osób 

prywatnych pomagając w utrzymaniu ekspozycji na 

najwyższym poziomie, co widać gołym okiem. 

Zwiedzając całe muzeum pozostaje lekki niedosyt. 

Dlaczego wiele krajowych ośrodków muzealnych w 

Polsce posiadających w swoich zbiorach unikatowe 

eksponaty tak blado wypada w konfrontacji. 

Odpowiedź jest oczywiście prosta – pieniądze - powie 

ktoś. Nie do końca jest to prawdą. Miejmy nadzieję, 

że kiedyś to się zmieni, byleby nie było za późno.

Imperialne Muzeum Wojny w Duxford
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Czym płynęliśmy: Nasz jacht o dumnej nazwie 

"Gladiator" ma zaledwie 8,3 metra długości, 3 metry 

szerokości, 1,5 metra zanurzenia i około 35 m kw. 

Żagli. Jest zarejestrowany na 6 osób, ale po 

załadowaniu zapasów na długi rejs, dwóch rowerów i 

pontonu pozostaje akurat tyle miejsca, ile potrzeba dla 

nas dwojga.

Autor: A.W. Bilińscy

W ciągu dwóch sezonów opłynęliśmy Bałtyk 

dookoła, odwiedzając dziewięć państw. Cumowaliśmy 

portach Szwecji, Finlandii, Litwy i Estonii.

Kiedy zdecydowaliśmy się żeglować po Bałtyku, znajomi tylko pukali się znacząco w czoło. Przecież tu 

jest zimno, szaro i nudno. Zimno czasem bywa, ale nudno? Absolutnie nie!

Powierzchnia (wraz z cieśninami duńskimi) 

- 415 tys. km kw. Średnia głębokość - 52 m. 

Największa głębokość - 459 m (Głębia Landsort).
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To morze dla amatorów mocnych wrażeń. Jeśli 

pragniesz poczuć się prawdziwym mężczyzną (nawet, 

jeśli jesteś kobietą), to jest to miejsce właśnie dla 

ciebie. Ciepła czapka, rękawiczki, szalik, sztormiak i 

kalosze to niezbędne ubranie, nawet w środku lata. 

Nagłe załamania pogody, silne, zmienne wiatry, 

długotrwałe deszcze oraz mgły to na Bałtyku prawie 

codzienność.

 zachwyca imponującymi skalistymi 

klifami, przyciąga łagodnym klimatem, piaszczystymi 

plażami, zachęca do zwiedzania barwnych miasteczek, 

licznych wiatraków, obronnych kościołów 

rotundowych. Na rowerzystów czekają setki 

kilometrów dobrze oznakowanych i utrzymanych 

ścieżek. Wiele z nich przemierzyliśmy.

Pokochaliśmy skaliste . Odwiedziliśmy 

malowniczą  i urzekający . 

Wchłanialiśmy sielską atmosferę niemieckiej Rugii, 

by w końcu zachwycać się polskim Wybrzeżem. Czy 

Adriatyk ma aż tyle do zaoferowania?

 

W 40 godzin po opuszczeniu 

 u ujścia Wisły zacumowaliśmy 

w zacisznej marinie w Kłajpedzie. Na wszelki 

wypadek szerokim łukiem ominęliśmy rosyjskie wody 

terytorialne, obawiając się tamtejszej nazbyt podobno 

zbiurokratyzowanej służby granicznej. Może 

niesłusznie, bowiem ostatnio coraz więcej żeglarzy 

zagląda do portów obwodu kaliningradzkiego.

A.W.Bilińscy - JACHTEM PO BAŁTYKU

Największą atrakcją   są 

ciągnące się kilometrami 50-metrowe wydmy, zwane 

diunami, na które oczywiście musieliśmy się wspiąć. 

Z suchego, sosnowego lasu weszliśmy wprost w 

księżycowy krajobraz nieustannie rzeźbiony przez 

wiatr.  

 słynie z najwyższych na Bałtyku, 128-

metrowych, kredowych klifów Mons Klints.

 Żeglując z Helsinek przez niezwykle 

malowniczy Archipelag Turku, dotarliśmy do wejścia 

do Zatoki Botnickiej, gdzie rozsypał się liczący ponad 

sześć tysięcy wysp Archipelag Alandzki.

 rezerwat "Poletko Neptuna", kormorany 

w płytkiej zatoce na północy wyspy, Puszcza Trolli.

 liczy 25 tys. wysp.

 Muzeum Morskie i delfinarium 

mieszczące się w pruskiej twierdzy Kopgalis na 

Mierzei Kurońskiej. Aby się tam dostać, należy 

skorzystać z promu do Smyltine. Nida i Park 

Narodowy Neringa.

 jest popularnym miejscem letniego 

wypoczynku Szwedów.

Nieopodal  portu Vasahamn: słynne Muzeum 

Nordyckie, lunapark i piękny skansen.

 Setki kilometrów ścieżek rowerowych 

znakomicie ułatwiają dotarcie do najodleglejszych 

nawet miejsc.

 żywy skansen złożony z około 100 

budynków. Kilka z nich wykorzystywanych jest jako 

muzeum, w innych na co dzień mieszkają ludzie, 

starając się zachować charakter dawnej wsi. Nawet 

samochody chowają w stodołach.

 jest jedynym  morskim portem 

z prawdziwego zdarzenia. Choć miasto nie może 

pochwalić się wieloma zabytkami, to niewielka, 

niedawno odrestaurowana starówka wygląda 

zachęcająco. Niskie, mieszczańskie domy wykonane z 

pruskiego muru kryją wiele uroczych kawiarenek i 

pubów rozbrzmiewających wieczorami wesołym 

gwarem i muzyką.

Jedną z atrakcji  jest  i 

delfinarium mieszczące się w pruskiej twierdzy 

 na . Aby się tam dostać, 

należy skorzystać z promu do Smyltine. Dla nas 

jednak najciekawsza okazała się wyprawa do  i 

.

Po godzinnej jeździe autobusem ze  

dostaliśmy się do przepięknej rybackiej wioski z 

nieprawdopodobnie kolorowymi, krytymi strzechą lub 

dachówką chatami. Miejsce to już na początku XX 

wieku upodobali sobie niemieccy twórcy, a wśród 

nich noblista, pisarz Tomasz Mann.

Największą atrakcją  są 

ciągnące się kilometrami 50-metrowe wydmy, zwane 

diunami, na które oczywiście musieliśmy się wspiąć. 

Z suchego, sosnowego lasu weszliśmy wprost w 

księżycowy krajobraz nieustannie rzeźbiony przez 

wiatr. Po chwili, co sił w nogach uciekaliśmy przed 

wyłaniającą się zza horyzontu nawałnicą. Na jacht 

wróciliśmy przemoknięci do suchej nitki.
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Po drodze do Estonii zawinęliśmy do dwóch 

łotewskich portów:  i . Niestety, nie 

wytrzymują one porównania ze zwiedzaną przez nas 

przed laty .

Przez długi czas bardzo silnie przeżywaliśmy każdą 

chwilę spędzoną na morzu, ponieważ był to nasz 

pierwszy samodzielny rejs na własnym jachcie. 

Dręczył nas niepokój, czy dobrze wyznaczyliśmy 

trasę, czy właściwie rozpoznaliśmy wejście do portu, 

jak poradzimy sobie we dwoje w zatłoczonej 

przystani?

Jednak prawdziwym wyzwaniem okazała się nocna 

żegluga z  do , podczas której 

dopadła nas wyjątkowo groźna burza. Nigdy 

wcześniej nie byliśmy narażeni na tak gwałtowną 

kanonadę gromów i piorunów uderzających w 

całkowitej ciemności tuż obok nas.

Atmosferę horroru potęgowała ściana ulewnego 

deszczu i wyjący na wantach wicher. Na szczęście 

wszystko skończyło się równie szybko, jak zaczęło. W 

nowiutkiej marinie na największej estońskiej wyspie 

 serdecznie powitał nas bosman, 

wywieszając kurtuazyjnie polską flagę na maszcie. 

Wcześniej, z lekkim zażenowaniem zapytał: 

Czerwonym czy białym do góry?

Do pobliskiej stolicy wyspy, , 

wybraliśmy się na rowerach, które transportowaliśmy 

pod pokładem. Najważniejszym zabytkiem tego 

kurortu jest XIII-wieczny zamek biskupi, w którym 

mieści się .

Aby dostać się do , musieliśmy pokonać 

owianą złą sławą cieśninę . Zdradliwe, skaliste 

płycizny i zmienne, silne prądy wymagają 

prowadzenia niezwykle starannej nawigacji po 

wąskich, oznakowanych bojami przejściach. Pomogła 

nam w tym dokładna, zapisana cyrylicą rosyjska mapa.

 jest bez wątpienia najpiękniejszym 

nadbałtyckim miastem. Bogata średniowieczna 

zabudowa hanzeatyckiej starówki, dziesiątki 

stylowych kafejek, wąskie brukowane uliczki i 

tajemnicze zaułki całkowicie nas zauroczyły.

Bez wytchnienia od rana do późnej nocy biegaliśmy 

z , znajdując ciągle nowe 

ciekawostki. Tu wspaniała cerkiew, tam nietypowo 

pomalowana brama, ówdzie intrygujący szyld czy 

przemiła knajpka ze stołami w rybackiej łodzi. A 

wieczorem z położonych na wzgórzu tarasów 

podziwiamy niezapomniany widok słońca kąpiącego 

się w zatoce.

Czterdzieści pięć mil   od Helsinek 

pokonujemy w ciągu dziewięciu godzin szybkiej (jak 

na nasz jacht) żeglugi. Utrzymując kurs, prawie nie 

spoglądaliśmy na kompas. Wystarczyło podążać za 

licznymi helikopterami i promami kursującymi 

pomiędzy stolicami Estonii i Finlandii.

Monumentalne, neoklasycystyczne gmachy 

Helsinek nie bardzo nam się podobały, ale położone 

na 315 wyspach miasto ma swój niewątpliwy urok. 

 żyją. Na każdej uliczce coś się dzieje: 

koncerty bluesowe i jazzowe na świeżym powietrzu, 

uliczne popisy wibrafonistów, koncerty organowe w 

słynnym skalnym kościele .

Setki kilometrów ścieżek rowerowych znakomicie 

ułatwiają dotarcie do najodleglejszych nawet miejsc.

 

Najpiękniejsza część wyprawy rozpoczęła się, gdy 

wpłynęliśmy pomiędzy wyspy fińskiego wybrzeża. 

Żeglując z Helsinek przez niezwykle 

, dotarliśmy do wejścia do 

, gdzie rozsypał się liczący ponad sześć 

tysięcy .

Jedne z okruchów lądu są ledwie wystającymi z 

wody głazami, wypolerowanymi przez miliony fal, na 

innych, większych i mniej narażonych na ataki 

sztormowych fal, rosną bogate w jagody bory. 

Niektóre są bezludne, na licznych stoi ledwie kilka 

domostw.

 to idealne miejsce dla żeglarzy, kajakarzy, 

wędkarzy, przyrodników i innych miłośników 

wypoczynku na łonie natury. Na Alandach żyje wiele 

zwierząt, często widywaliśmy polujące bieliki i inne 

drapieżne ptaki, a kormorany, tracze, biegusy i dzikie 

kaczki są znacznie mniej nieufne wobec ludzi niż w 

Polsce.

Zbliżając się do , zauważyliśmy, że 

otaczające nas skaliste wysepki stają się w coraz 

większym stpniu zagospodarowane, widać więcej 

jachtów, a letnie domki nie są już maleńkimi, 

uroczymi chatkami, ale raczej drogimi rezydencjami. 

To oczywiście wpływ sąsiedztwa bogatej stolicy 

.

Dowiedzieliśmy się tam, że wyspa miała burzliwą 

historię. Na przestrzeni dziejów władały nią różne 

zakony, później Dania, Szwecja i Rosja. Należała 

wreszcie do , Związku Radzieckiego i znowu 

.

Po latach zastoju  odżywa jako 

popularna miejscowość letniskowa, odwiedzana przez 

turystów ze  i Niemiec. Przyciąga ich 

przyjazna atmosfera średniowiecznego miasteczka 

oraz rozległe lasy, czyste jeziora i łagodny klimat. 

Odwiedziliśmy także sąsiadującą z 

.

Zwiedziliśmy tam wspaniały żywy skansen złożony 

z około 100 budynków. Kilka z nich 

wykorzystywanych jest jako muzeum, w innych, na co 

dzień mieszkają ludzie, starając się zachować 

charakter dawnej wsi. Nawet samochody chowają w 

stodołach.
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Stanęliśmy  tuż obok słynnego 

, lunaparku i piękego 

skansenu. Spędziliśmy w nim parę godzin, poznając 

życie szwedzkiej wsi i dawnego miasta, 

przyglądaliśmy się pracy rzemieślników, jedliśmy 

świeżo wyjęte z pieca cynamonowe bułeczki.

Nie opuściliśmy także starówki, zwanej 

. Po kilku dniach życia w gwarnym mieście 

znowu ruszyliśmy krętymi szlakami liczącego 25 tys. 

, poszukując 

odludnych zatoczek.

To morze dla amatorów mocnych wrażeń. Jeśli 

pragniesz poczuć się prawdziwym mężczyzną (nawet, 

jeśli jesteś kobietą), to jest to miejsce właśnie dla 

ciebie. Ciepła czapka, rękawiczki, szalik, sztormiak i 

kalosze to niezbędne ubranie, nawet w środku lata. 

Nagłe załamania pogody, silne, zmienne wiatry, 

długotrwałe deszcze oraz mgły to na Bałtyku prawie 

codzienność.

Większość żeglarzy zgadza się z opinią, że jedną z 

najgorszych rzeczy, jakie mogą zdarzyć się na morzu, 

jest mgła. Taka właśnie podstępna, gęsta, że można ją 

kroić, tłumiąca wszystkie dźwięki bestia dopadła nas 

w okolicach Vasterviku u . Ani na 

moment nie schodziliśmy pod pokład, wpatrując się 

czujnie w mleczną masę, a mimo to dopiero w 

ostatniej chwili dojrzeliśmy stalowy kuter, płynący 

dokładnie naprzeciwko nas. Do czołowego zderzenia 

zabrakło naprawdę tylko paru sekund!

Wkrótce opuściliśmy ulubione szkiery i 

wylądowaliśmy na . Ta długa na 115 km i 

wąska wyspa ciągnąca się wzdłuż wybrzeża Szwecji 

połączona jest ze stałym lądem sześciokilometrowym 

mostem wznoszącym się ponad wodami 

. Przez długie lata była terenem 

łowieckim szwedzkich władców, a i dziś w jej stolicy, 

, znajduje się letnia rezydencja rodziny 

królewskiej, zwana .

Wyspa może także poszczycić się największym w 

, zbudowanym w XIX wieku 

ośmiopiętrowym wiatrakiem stojącym w 

miejscowości .  jest popularnym 

miejscem letniego wypoczynku Szwedów, my jednak 

trafiliśmy tam już po sezonie, gdyż szwedzkie 

wakacje kończą się 15 sierpnia.

Mogliśmy w ciszy delektować się niezwykłym 

krajobrazem rezerwatu "Poletko Neptuna", 

obserwować kormorany w płytkiej zatoce na północy 

wyspy i samotnie przedzierać się przez gęstwiny 

Puszczy Trolli.

 

Zachęceni barwnymi opowieściami spotkanych po 

drodze żeglarzy wszelkich nacji wzięliśmy kurs na 

mekkę bałtyckich wagabundów - 

.

Jeśli chcecie poznać Bałtyk w pigułce, musicie 

koniecznie odwiedzić te duńskie wyspy leżące 

niedaleko Polski. Znajdziecie tam olbrzymią 

różnorodność krajobrazu, ciekawą architekturę, gwar 

turystycznych kurortów oraz spokój leśnych duktów, 

uśpione wioski i odludne miejsca.

Bornholm był ostatnim przystankiem naszego 

pierwszego rejsu, spodobał się nam jednak tak bardzo, 

że od niego także zaczęliśmy rejs w następnym 

sezonie.

 

Z  popłynęliśmy do 

małego szwedzkiego portu . Po drodze 

ominęliśmy wielkie , co jak się później okazało, 

było błędem. Południowe wybrzeże Szwecji nie 

zrobiło na nas dobrego wrażenia, a to nieprzyjemne 

odczucie pogłębiło się jeszcze w ciekawym skądinąd 

.

Na pokład  wtargnęła szwedzka straż 

graniczna, w ostrych słowach grożąc wysoką grzywną 

za ominięcie  - portu wejścia. Chyba żaden inny 

kraj tak surowo nie traktuje wytycznych traktatu 

granicznego z .

Kolejny przystanek to , słynąca z 

najwyższych na , 128-metrowych, kredowych 

klifów Mons Klints.

A.W.Bilińscy - JACHTEM PO BAŁTYKU

Fale, uderzając w pionowe ściany, odbijają się od 

nich i nakładając na inne, powodują występowanie 

wyjątkowo nieprzyjemnego rozkołysu. Przy niezbyt w 

końcu silnym wietrze o sile 4° w skali Beauforta kilka 

mokrych "dziadów" wskoczyło nam do kokpitu i co 

gorsza, za kołnierze sztormiaków.

Oprócz klifów wyspa słynie z neolitycznych 

grobów oraz XIV-wiecznych fresków zdobiących 

wnętrza wiejskich kościołów. W położonym w pobliżu 

 zamku  mieszkał i tworzył 

.

Płynąc z duńskiej wyspy  do niemieckiego 

, trzeba przeciąć ruchliwy tor wodny dla 

dużych statków. Bezpieczne przepłynięcie go małym i 

powolnym jachtem zawsze jest trudnym zadaniem, a 

nam po raz kolejny mgła przesłoniła świat.

Nie zdecydowaliśmy się na wjazd na tę wodną 

autostradę pełną pędzących kolosów i przez dwie 

godziny, aż mgła się podniosła, kręciliśmy się w 

pobliżu dużej boi wyznaczającej granicę szlaku. Ach, 

przydałby się radar!
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Do  wpłynęliśmy akurat w czasie 

wielkiego zlotu żaglowców. Ten przypominający 

trochę nasz Sopot czy Kołobrzeg niemiecki kurort żył 

żeglarskim festynem. Za dnia i nocą odbywały się 

parady dziesiątków szkunerów, brygów czy fregat, 

wśród których uwijały się setki motorówek, 

stateczków białej floty i jachtów.

Manewrowanie w takim tłoku wymagało mocnych 

nerwów i dużej wprawy, cieszyliśmy się więc, że 

dotarliśmy tu pod koniec rejsu, już nie jako 

nowicjusze. Pełni wrażeń ruszyliśmy do  - 

historycznego miasta pełnego zabytków.

 otwierany jest 

dwukrotnie w ciągu dnia i zwykle zbiera się przed nim 

spora grupa jachtów, które niemal równocześnie 

ruszają. Przy silnym, wiejącym od rufy wietrze,

wszystkie jednostki postawiły żagle i zaczęły się 

nieformalne regaty, w których wcale nie byliśmy 

ostatni.

Po drodze do domu wstąpiliśmy na urocza, niemal 

idylliczną . Bardzo się spieszyliśmy, ale 

przyrzekliśmy sobie, że jeszcze kiedyś tu wrócimy.

Nocując w porciku jachtowym w , po 

raz pierwszy uświadomiliśmy sobie, jak my, Polacy, 

różnimy się temperamentem od innych mieszkańców 

.

Podczas gdy w większości wcześniej odwiedzanych 

przystani po godzinie 18 wszystko było zamknięte, to 

w każdej, nawet najmniejszej miejscowości naszego 

wybrzeża życie tętniło do późnej nocy. Niektórych to 

razi, ale spotkaliśmy wielu żeglarzy niemieckich i 

skandynawskich, którzy odwiedzają nasz kraj, bo: "U 

was widać, że cieszycie się życiem".

Artykuł ukazał się pierwotnie na portalu www.podroze.pl
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Podróże

Przemiła szefowa, pani Angela Wilson z uśmiechem 

zaprasza nas do obejrzenia malutkiego muzeum, 

tworzonego przez poszukiwaczy z całego świata. 

– Fotoreportaż

Inverness - port leżący przy ujściu rzeki Ness do zatoki Moray Firth. Niewielkie miasto na północy 

Szkocji przyciaga turystów nie tylko swą bogata historią. Jedni przyjeżdzaja tu zobaczyc zabytki, 

choćby zrekonstruowany zamek szekspirowskiego Makbeta,czy nieco oddalone muzeum bitwy pod 

Culloden ( polecam!). Jeszcze inni trafiaja tu szukając nad Loch Ness osławionego na całym świecie 

potwora. Nam, poszukiwaczom miasto Inverness kojarzyć się raczej będzie z fabryka Whites’a. 

Położona w magazynowo- fabrycznej części miasta, już z daleka przykuwa uwagę znanym nam logo. 

Gromadzone latami zdjęcia ze zlotów zapełniają 

albumy stojące na stoliku.  Oprócz znalezisk ( a także 

ich imitacji ) zamkniętych w gablotach, czy ułozonych 

na półkach jest tez nielada gratka w postaci 

większości wyrobów Whitesa równiutko ustawionych 

pod ścianami.

Spectra - 

Thesaurus z Wizytą  w Szkockiej Fabryce White’s
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Sama fabryka nie zatrudnia wielu pracowników, 

gdyż zdecydowana większość modeli produkowana 

jest w fabryce-matce w USA. Ekipa sładająca się 

głównie z pań w kwiecie wieku, najwyraźniej nie 

codzień gości tak ciekawskich poszukiwaczy. Śmiejąc 

się, dość nieporadnie wymieniają znane im polskie 

nazwiska.

Spectra - 

Thesaurus z Wizytą  w Szkockiej Fabryce White’s
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Szkocka fabryka jest centralą operacji firmy 

White’s na cały świat z wyjątkiem obu Ameryk, 

Australii i Nowej Zelandii. Mimo swojej rangi jej 

pracownicy to przemili ludzie warto więc odwiedzić 

fabrykę i poszukiwawcze muzeum, jeśli tylko los 

rzuci was w ten piękny zakątek świata. 

Spectra - 

Thesaurus z Wizytą  w Szkockiej Fabryce White’s

Podróże
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Robin Moore i Howard Jennings  - 

ŁOWCY SKARBÓW

Na tym, z wieloma podziękowaniami dla Robina, 

kończy się moja osobista opowieść. Jak można się 

zorientować, kilka rozdziałów - tych najlepszych, 

mam nadzieję - czeka, by je dopisać. Ale najpierw 

muszę je przeżyć. W chwili obecnej chciałbym 

zamknąć tę część mojej opowieści kilkoma słowami 

na temat tego, co to właściwie oznacza być 

poszukiwaczem skarbów - czemu to robię, jak to robię 

i co chciałbym robić dalej.

Zacznę od najważniejszego - nie oszukuję się, że 

robię rzeczy, których inni nie mogliby robić. Jeżeli 

jest coś wyjątkowego w trybie życia, który prowadzę, 

to polega to tylko na jednym: na wyborze. Musisz 

jedynie chcieć być poszukiwaczem skarbów. Reszta - 

umiejętności, szczęście, przygody, odkrycia i 

oczywiście niepowodzenia - przyjdą z czasem. Ale 

najpierw musisz wybrać.

Jeśli sądzisz, że chciałbyś być poszukiwaczem, ale 

nie jesteś pewien, czy żona będzie z tego zadowolona, 

albo wątpisz, że mógłbyś spędzać tyle czasu poza 

swoją regularną pracą, lub obawiasz się, że jako 

kobieta stracisz część kobiecości, to w rzeczywistości 

wybór już został dokonany. Ponieważ poszukiwanie 

skarbów jest nie tyle zawodem co stylem życia. Nie 

wystarczy jedynie chcieć skarbów czy nawet chcieć 

szukać skarbów. Trzeba chcieć wszystkiego, co łączy 

się z ich poszukiwaniem: całkowitej wolności, 

gotowości do przenoszenia się z miejsca na miejsce, 

do podejmowania olbrzymiego ryzyka, gotowości do 

użycia swoich sił do granic możliwości, akceptacji 

samodyscypliny i dużo, dużo więcej. Jeśli twoją 

główną motywacją, by zostać poszukiwaczem 

skarbów, jest chęć zostania bogatym, to radzę ci lepiej 

podjąć pracę w dużej firmie.

Czasem ludzie pytają mnie bezpośrednio, ile 

zarobiłem na tym lub innym projekcie. To rozsądne 

pytania, ale trudno na nie odpowiedzieć. Na party 

łatwo jest ludziom zaimponować kwotami - 27 000 

dolarów podczas tej wyprawy lub 51 000 podczas 

innej, ale jeśli przyjrzymy się tym kwotom z punktu 

widzenia straconego czasu i włożonego kapitału, 

zysku te liczby nie są już tak atrakcyjne. Księgowy 

nazwałby to „unieruchomionym kapitałem" 

(pieniądze, które nie procentują) albo „stałymi 

kosztami dodatkowymi" (jak koszt utrzymywania 

stałego mieszkania w Londynie) i mógłby wydać 

bardzo zniechęcającą opinię o karierze poszukiwacza 

skarbów. Jeśli masz umysł księgowego, to naprawdę 

nie powinieneś rozważać spędzania życia na 

poszukiwaniach zaginionego złota.

Według mnie, życie poszukiwacza skarbów 

przynosi nieuchwytne nagrody, których nie można 

wyszczególnić w bilansie zysków i strat: ekscytację

łowcy i dumę z bycia panem własnego losu w świecie, 

gdzie osobista wolność zdaje się zanikać, a z każdym 

rokiem rośnie rządowa ingerencja w życie obywateli. 

Miliony osób na całym świecie poświęciły swój styl 

życia na rzecz bezpiecznej egzystencji „od kołyski aż 

po grób". Takiego bezpieczeństwa poszukiwacz 

skarbów nie ma i nie chce mieć. Myślę, że życie - 

„prawdziwe życie" - musi oznaczać mierzenie się z 

wyzwaniami, a to wiąże się z rezygnacją z 

bezpieczeństwa.

Są oczywiście różne rodzaje wyzwań, przed 

którymi staje człowiek. Są wciąż odległe granice, 

które można próbować osiągnąć, choć coraz trudniej 

jest je znaleźć. I dla tych, którzy czują taką potrzebę, 

są wciąż na świecie miejsca, gdzie na odkrycie 

czekają fortuny, nawet jeśli coraz trudniej je potem 

utrzymać. W najbliższej bibliotece pełno jest pewnie 

książek o zaginionych skarbach, legendarnych 

kopalniach złota, zatopionych galeonach, rzekach, 

gdzie złoto i szlachetne kamienie można wyciągać 

całymi garściami. Wiele z tych historii to tylko folklor 

warty niewiele więcej od przemijającego marzenia. 

Ale niektóre z nich są autentyczne i trafiły do 

wyobraźni wielu znanych ludzi, którzy często 

poświęcali im czas, pieniądze i pot. Wśród tych, 

którzy próbowali rozwiązać zagadkę tajemniczej 

„studni pieniędzy" na Wyspie Dębów, był przyszły 

prezydent Stanów Zjednoczonych, Franklin

D. Roosevelt. Całkiem niedawno w poszukiwaniach 

legendarnego skarbu brali udział: główny prokurator 

USA, komitet Senatu, gubernator stanu Nowy 

Meksyk, armia lądowa, lotnictwo, kilku 

kongresmanów i całe zastępy prawników (takich jak R 

Lee Bailey i John Dean). Ten złoty skarb, który ma 

być wart wiele milionów dolarów, został ponoć ukryty 

w jaskiniach na Victoria Peak w górach San Andres w 

Nowym Meksyku, około czterdziestu kilometrów od 

Las Cruces. Vic-toria Peak leży na terenie poligonu 

White Sands i dotychczas armii udaje się nie 

wpuszczać tam poszukiwaczy skarbów mimo 

wytoczonych procesów i próśb na najwyższych 

szczeblach władzy

Jak już mówiłem wcześniej, wiele rządów traktuje 

sprawę zakopanych lub zatopionych skarbów z 

największą powagą. Niektóre zniechęcają 

poszukiwaczy, inne wydają pozwolenia i zabierają 

pewien procent ewentualnego znaleziska, a wszystkie 

doskonale wiedzą, że na tej planecie pozostały do 

odkrycia potężne fortuny, zarówno na wszystkich 

kontynentach, jak i w morzach i oceanach. Moje 

projekty poszukiwawcze oscylują głównie wokół 

zaginionych miast cywilizacji Inków i kultur 

prekolumbijskich, od półwyspu Jukatan do

Posłowie
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centralnego Peru. Tutaj i w innych miejscach jest 

wiele miejsc bogatych, które wciąż pozostają 

niezbadane. Opowiem o nich nieco później w tym 

rozdziale, ale najpierw chcę jeszcze powrócić do 

kwestii wyzwań. Problemy, z którymi mierzyłem się 

podczas pogoni za skarbami, w dużej mierze nie były 

ani trywialne, ani straszne. Były po prostu problemami 

różnej rangi, które musiałem rozwiązać, używając tyle 

inteligencji i umiejętności, ile miałem.

Na przykład kwestia przetrwania we wrogiej 

dżungli nie jest tak prosta, jak wyprawa z namiotem 

do parku narodowego, ale wiele niebezpieczeństw 

zostało wyolbrzymionych. Duże zwierzęta w dżungli 

rzadko atakują człowieka, z wyjątkiem ochrony 

swojego potomstwa, a olbrzymia anakonda, kruszący 

kości postrach znany z filmów przygodowych, jest w 

zasadzie zbyt leniwa, by zaatakować człowieka*(1). 

Jaguary i pumy trzymają się od ludzi z daleka, choć 

odkryłem, że te ostatnie są odważniejsze, jeśli chodzi 

o nocną penetrację obozowisk, i stanowiły zagrożenie 

dla kurczaków i niektórych zapasów.

Wielkie, owłosione tarantule, choć wyglądają 

bardzo groźnie i są zadziwiająco trudne do zabicia, nie 

są w rzeczywistości bardzo niebezpieczne. Komary 

mogą być w pewnych rejonach problemem, ale 

połączenie odstraszającego środka z naftą jest zwykle 

skuteczne. Różne muszki i pająki mogą być czasem 

denerwujące, ale nafta je także odstrasza. Jeśli chodzi 

o pijawki, takie jak w pamiętnej scenie z 

Humphreyem Bogartem w filmie „The African 

Queen", mogę tylko powiedzieć, że jeszcze na żadną 

nie trafiłem i chciałbym, żeby taki stan rzeczy się 

utrzymał.

Z pewnością najbardziej uciążliwe ze wszystkich 

stworzeń w dżungli są kleszcze. Nie te większe, które 

można łatwo usunąć, ale miniaturowe, prawie 

niewidzialne, podobne do stworzeń, które w czasach 

mego teksańskiego dzieciństwa nazywaliśmy 

chiggers. Środki zabezpieczające prawie na nie nie 

działają i z łatwością można zebrać ich z setkę idąc 

tylko kilka metrów wśród wysokiej trawy. 

Wystarczającym problemem są swędzące bąble, które 

zostają po ich ukąszeniu, ale poważniejszą sprawą jest 

alergiczna reakcja, która jest wynikiem dostania się do 

krwi dużych dawek ich trucizny. Ta reakcja może 

przybrać formę gorączki, bólu w klatce piersiowej i 

kaszlu - objawy podobne do grypy - a nawet 

halucynacji. Wszyscy Indianie, których spotkałem, 

wydawali się całkowicie odporni na te owady, choć 

nie lubili chodzących po nich kleszczy i mieli wielki 

talent znajdowania i usuwania pasożytów, których ja 

nawet nie widziałem.

Największym zagrożeniem w buszu są mniejsze, 

jadowite węże i ciągłe niebezpieczeństwo zakażenia. 

Z tego powodu zwracałem zwykle większą uwagę na 

zapas lekarstw niż jedzenia. Można się żywić 

miejscowymi rybami i dziczyzną lub być karmionym 

przez tubylców, ale nie można udać się do 

miejscowego szpitala, setki kilometrów od cywilizacji. 

Zakażenia trzeba leczyć, a rany opatrywać, jeśli chce 

się przetrwać. Wolałbym mieć raczej zapas 

antybiotyków, niż ciężarówkę żarcia w proszku.

(1)Ten potężny wąż 

spędza większość czasu, 

śpiąc na drzewach, i 

największym 

zagrożeniem jest, gdy 

weźmiemy go za kawałek 

gałęzi i przyłożymy w 

niego maczetą. Ranna 

anakonda potrafi groźnie 

ukąsić i choć te węże nie 

są jadowite, zagrożenie 

infekcją jest wysokie.

(3) Należy unikać 

gumowych butów. Nic 

nie ochroni twoich stóp 

przed wilgocią w dżungli, 

a guma zbytnio się 

nagrzewa. Głównym 

zadaniem butów jest 

ochrona przed 

ukąszeniami węży.

Zwykle zabieram dużo bandaży, środków 

dezynfekujących i szeroką gamę antybiotyków oraz 

zawsze użyteczną penicylinę. Mam też zapas igieł i 

strzykawek i dobry lokalny środek znieczulający.

W buszu dość często zdarzają się poważne rany i 

muszą być leczone bez pomocy lekarzy. Stałem się 

dość dobry w zszywaniu ran od maczety i nawet 

konsultowałem się z lekarzami, by poprawić swoją 

technikę.

Na wszechobecne zagrożenie ukąszenia przez węża, 

wożę ze sobą zestaw przeciwukąszeniowy firmy 

Wyeth. Szczepionka działa przeciw większości 

trucizn, ale jest tak silna, że powinna być wspomagana 

innymi lekami, jak na przykład antyhistaminowym 

benedrylem. Jeśli chodzi o zabezpieczenie się przed 

czerwonką, wożę ze sobą chlor do wody pitnej i 

lekarstwa antyamebiczne, w razie gdyby coś się 

jednak przedostało*(2).

Przygotowywanie ekspedycji może być albo trudne 

albo łatwe, to zależy od ciebie. Zawsze uważałem, że 

zabieranie najpotrzebniejszych rzeczy jest może dobre 

na obóz harcerski, ale niezbyt mądre podczas 

dłuższego trekkingu w dżungli. Można spokojnie 

zostawić zbędny ekwipunek turystyczny, a drogie 

ubrania, są często mniej praktyczne od porządnych 

ciuchów roboczych. Preferuję solidne bawełniane 

spodnie, koszulki z krótkim rękawem, wyższe buty z 

miękkiej skóry z odpornymi gumowymi podeszwami i 

bawełniane skarpety, które są dłuższe od butów, tak by 

można było włożyć do nich spodnie. To miejsce 

łączące skarpety i spodnie powinno się zmoczyć naftą 

by odstraszyć insekty, podobnie jak obszar wokół pasa 

czy jakiekolwiek otwory w naszym ubraniu *(3).

Jedynym absolutnie niezbędnym przedmiotem w 

dżungli jest dobra maczeta. Najlepsze jakie 

kiedykolwiek miałem, były produkowane przez firmę 

Collins i wytwarzane z hartowanej stali ze starych 

szyn kolejowych. Ich maczety są ciężkie, a sztuka 

posługiwania się nimi bez spowodowania katastrofy 

wymaga znacznej praktyki. Nawet, gdy już człowiek 

się przyzwyczai do wagi i balansu, problemem jest 

wciąż właściwe ocenienie spoistości i oporu 

przecinanego przez nas przedmiotu. Wiele 

doświadczonych rąk cięło roślinność, oczekując 

oporu, tymczasem okazywało się, że tnie się ją jak 

masło, a ostrze - wędrując dalej w dół -dociera do 

stopy lub łydki.

Maczeta to także ulubiony „rozwiązywacz 

problemów" mieszkańców Ameryki Centralnej i 

rzadko kiedy można spotkać Indianina po trzydziestce, 

który nie miałby przynajmniej jednej imponującej 

blizny. Zawsze w buszu noszę broń - ulubiony karabin 

30.30 Winchester do polowań i kaliber 38 Smith & 

Wesson na pokaz - ale wolałbym mieć w dłoni 

maczetę zamiast rewolweru, stając oko w oko z 

wężem. Pistolety nie mają praktycznego zastosowania 

w dżungli, ale mają pewną wartość psychologiczną. 

Często, wchodząc do nieznanej mi wcześniej wioski, 

daję pokaz strzelania z trzydziestki ósemki i po 

trafieniu kilku butelek mieszkańcy spoglądają na moją 

broń z pewnym szacunkiem.

(2) Mój przepis na 

używanie chloru jest 

prosty: jeśli woda wciąż 

ci smakuje to znaczy, że 

potrzebujesz go więcej.
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Jest dużo sposobów na przemycenie broni, ale 

najłatwiej jest kupić używaną broń już na miejscu. 

Sztucery myśliwskie można często wwieźć bez 

problemu, a pozwolenie załatwić w konsulacie danego 

kraju jeszcze przed wyjazdem. Broń można później 

zostawić na miejscu, zwłaszcza jeśli staracie się 

wywieźć dużo cenniejsze przedmioty ze złota.

Wreszcie zostaje sprawa zakwaterowania, z dala od 

wygodnych hoteli Holiday Inn. W zimniejszym 

klimacie używałem śpiworów, ale przez lata 

odkryłem, że wolę mały, jednoosobowy namiot z 

lampą naftową jako dodatkowe źródło ciepła. Gdy 

przedzierałem się przez dżunglę, nie mając czasu na 

zakładanie obozowiska, zawieszałem pomiędzy 

dwoma drzewami hamak, z trzecią liną wiszącą nad 

nim, na której zawieszałem plastikową płachtę. To 

powstrzymywało robaki i inne stworzenia, które 

wędrują w nocy wśród drzew, i - nie tak jak siatka 

przeciw komarom - zabezpieczało przed deszczem. 

Górna linka służy także do zawieszania na niej 

ubrania i butów (do góry nogami), by ochronić je 

przed inwazją węży. Tą linkę, jak i te podtrzymujące 

hamak należy dość mocno oblać naftą by nie 

przechodziły po nich insekty.

Gdy tworzę trwalsze obozowisko, to wolę zawsze 

zbudować ziemiankę, taką, jakiej używali moi 

dziadkowie na prerii w Oklahomie. To zwykła 

budowla z gałęzi pokrytych ziemią w niewielkim 

zagłębieniu. Są to miejsca suche, ciepłe i wolne od 

robactwa. Zawsze żywiłem do nich sentyment, jakby 

należały do rodzinnej tradycji.

Reszta mojego ekwipunku to rzeczy, które albo są 

znane wszystkim doświadczonym turystom, albo mają 

zastosowanie przy poszukiwaniu skarbów. Trzeba 

oczywiście mieć awaryjne zapasy żywności 

(konserwy, suszone mięso, sproszkowane jajka i 

mleko) i jakiekolwiek napoje, by zapewnić sobie 

spokój umysłu. Większość specjalistycznego sprzętu 

potrzebnego w poszukiwaniach - szpikulce, małe 

łopatki, pędzelki i szpadle - nie jest czymś 

egzotycznym i zostało już przedstawione we 

wcześniejszych rozdziałach, zaś wykrywacze metalu 

są tak skomplikowanymi urządzeniami, że nie próbuję 

ich nawet opisać. Sprawdziłem większość typów i 

firm i wszystkie mają swoje plusy i minusy. Trzeba 

zwracać uwagę na możliwość wymiany cewek i dobry 

zasięg oraz jakość wykonania.

O wyborze środków transportu decyduje rodzaj 

terenu, w jakim się znajdujemy; dostępność maszyn, 

zwierząt, paliwa i jedzenia; cel podróży, a częściej 

nasza inwencja. Land Rover (lub inny prawdziwie 

terenowy samochód z napędem na cztery koła) jest 

najlepszy na dłuższe wyprawy, gdy poruszamy się po 

szlakach i drodze. Konie można wynająć lub kupić 

nawet w niedostępnych terenach, a do przewożenia 

sprzętu i jedzenia nadają się osły i muły. Zwykle 

zaleca się wybór zwierzęcia żyjącego w danym 

regionie, ponieważ każde zwierzę będzie się lepiej 

żywiło na swoim terytorium. Gdy na przykład 

podróżujemy w wysokich Andach, powinniśmy się 

przesiąść na wytrzymałe górskie kuce, które pasą się 

łatwiej na jałowym terenie do granicy śniegu.

Te niewielkie zwierzęta mogą wytrzymać na 

naturalnej diecie, choć lepiej jest ją uzupełniać 

okazjonalnymi porcjami zboża. To, którego 

używałem, było tym samym które Indianie raz 

dziennie gotowali jako swoją potrawę. Wydawali się 

zadowoleni, żywiąc się tylko zbożem, choć 

oczywiście byli zachwyceni, gdy mogli do niego 

dorzucić kawałek dziczyzny.

Życie wśród Indian, czy to w ich wioskach, czy na 

szlaku, dostarczało mi miłych wspomnień. Zawsze 

okazywali się pomocni i przyjacielscy mimo 

początkowej nieufności wobec obcego. W 

rzeczywistości ich zaufanie i ciepło stawały się 

czasem problemem. Musiałem uważać, by za bardzo 

się do mnie nie przywiązali, ponieważ Indianie mają 

tendencję do uzależniania się od leczenia, porady, 

bezstronności w rozstrzyganiu sporów i oczywiście 

pieniędzy. Często byłem jedynym źródłem pieniędzy.

Nieważne, jak dobrze się czułem w ich wioskach i 

jak bardzo odpowiadała mi ich gościnność, jeśli 

chodzi o pracę, to należało zaprowadzić pełną 

dyscyplinę. Indianie często podchodzili do jakiegoś 

zadania z przeświadczeniem, że mają całe życie na 

jego wykonanie, i wiedziałem, że trzeba ustalić 

precyzyjne godziny pracy i reguły zapłaty, a następnie 

konsekwentnie się ich trzymać. Często, żeby nauczyć 

ich tych zasad, celowo przyjmowałem do pracy więcej 

osób, niż było mi potrzebne, by wkrótce zwolnić te 

najmniej produktywne.

Jeśli wydaje się to brutalne, to mogę tylko 

odpowiedzieć, że dżungla nie jest łatwym miejscem 

do życia, a co dopiero wykonanie niebezpiecznego i 

pracochłonnego zadania. Dżungla jest anarchią. 

Jedynym sposobem, by sobie z tym poradzić, jest 

wprowadzenie tam ładu i dyscypliny. Jeśli uda ci się 

narzucić dżungli twój ład, przetrwasz. Jeśli dżungla 

narzuci ci swoją anarchię, zginiesz.

To, co powiedziałem o życiu i pracy w dżungli, to 

moje osobiste poglądy. Być może inni poszukiwacze 

skarbów, bardziej doświadczeni ode mnie, postępują 

inaczej. Ale moja technika jest wystarczająca dla 

moich celów. A moimi celami są... no właśnie, 

pomówmy teraz o tym.

Gdzie dokładnie można wciąż znaleźć skarby? 

Wszędzie. Świat jest dosłownie wypełniony skarbami. 

Od zakopanych w starożytności, których 

poszukiwałem, do legendarnych skarbów piratów, o 

których tak wiele napisano.

Przez lata badań nabrałem przekonania, że wiele 

znanych legend zawiera sporo prawdy. Weźmy na 

przykład skarby z zatoki Vigo. Tam w roku 1702, u 

hiszpańskich wybrzeży, odbyła się potężna bitwa 

morska. Historia odnotowuje, że co najmniej 

czternaście hiszpańskich galeonów poszło na dno z 

gigantycznymi skarbami na pokładzie, ocenianymi na 

sto czterdzieści milionów dolarów w złocie i srebrze. 

Do tej pory podjęto wiele prób wydobycia i niewielka 

część skarbów została odkryta. Reszta leży wciąż na 

dnie zatoki Vigo. Ale tam też pewnie pozostanie. Choć 

magnetometry mogą wskazać obecność metalu pod 

kilkunastoma metrami mułu, który przykrywa wraki, 

wciąż nie mogą wskazać różnicy pomiędzy
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bezwartościowymi działami a złotymi monetami. 

Nawet gdyby użyć tak zaawansowanego sprzętu, który 

rozróżniłby te metale, operacja wydobywcza 

musiałaby być naprawdę potężna, wymagająca 

znacznych inwestycji.

Również legendy o zaginionym okupie za wolność 

Atahualpy są prawdopodobnie prawdziwe. 

Najsławniejsza część tego okupu miała zostać zebrana 

przez Ruminaviego, jednego z inkaskich 

gubernatorów, który władał Quito, na północy 

imperium. Legenda mówi, że duży skarb miał zostać 

przetransportowany na południe do Cajamarca, ale 

wiadomość o egzekucji dotarła, zanim karawana 

wyruszyła. Gdy Ruminavi usłyszał o zamordowaniu 

boskiego władcy i Hiszpanie Benalcazarze 

nadchodzącym z uzbrojonymi żołnierzami, miał 

podobno wysłać skarby w niedostępny górski region 

Llanganati, gdzie znikły. Wiele lat później hiszpański 

żołnierz o nazwisku Valverde miał podobno znaleźć, 

lub pokazano mu, część skarbu. Wersje jego derrotero 

znajdują się wciąż w Archivo General de Indies w 

Sewilli. Niestety, wskazówki te nie są precyzyjne. 

Znam osoby w Quito, które wierzą, że skarb ten 

można odnaleźć, i poświęcają na ten cel mnóstwo 

czasu i środków.

Jeden z najsłynniejszych inkaskich skarbów 

spoczywa na dnie jeziora Titicaca, na południe od 

Cuzco w centralnym Peru. Podobno zatopiono potężne 

złote lustro w kształcie słońca z głównej świątyni w 

Cuzco, by nie wpadło w hiszpańskie ręce. Taki sam 

los miał spotkać złoty łańcuch z głównego placu w 

Cuzco, który także miał zostać zatopiony w wodach 

tego wulkanicznego jeziora*(4). W dodatku wiele 

złotych przedmiotów zostało wrzuconych do jeziora 

jako ofiary dla groźnych bogów i nie mam 

wątpliwości, że są tam do dziś, zakopane głęboko w 

wulkanicznym mule. Wielokrotnie już tam nurkowano 

i trochę przedmiotów wydobyto. Ale większość prób 

zakończyła się niepowodzeniem i zwykle uważa się, 

że jedynym sposobem, by wydobyć złoto, jest 

oszuszenie jeziora i kopanie w twardym jak cement 

mule. Jest to możliwe, ale zdecydowanie zbyt drogie 

dla poszukiwacza, który nie ma zbyt dużo pieniędzy i 

pewnie dla nikogo nieopłacalne.

Legendarne skarby można wymieniać bez końca, od 

świętych studni w ChichenItza, do najdziwniejszego 

„skarbowego" miejsca, niesamowitej „studni 

pieniędzy" na Wyspie Dębów w Nowej Szkocji. Na 

Karaibach spoczywają setki galeonów, są też rzeki 

dosłownie przepełnione złotem i szmaragdami.

Opisywałem miejsca, które badałem, i rzeczy, które 

znalazłem, i nie mam zamiaru spekulować na temat 

innych miejsc, o których wiem niewiele i gdzie sam 

nie byłem. Są jednak, w moim odczuciu miejsca, które 

są obiecujące i interesujące na tyle, żeby poważnie się 

nad nimi zastanowić. Nie opowiem tu o wszystkich - 

muszę zachować tajemnicę zawodową - ale wymienię 

kilka.

 leży na Pacyfiku około 

pięciuset kilometrów na południowy-zachód od 

Kostaryki. Ma tylko kilka kilometrów długości, ale 

góra w sercu wyspy ma prawie siedemset metrów.

Większość jej terytorium pokrywa gęsta dżungla. 

Wyspa nigdy nie była zamieszkana, choć raz próbował 

założyć tu kolonię niemiecki poszukiwacz skarbów 

August Gissler. Jego kolonia składała się początkowo 

z siedmiu rodzin, rozpadła się po kilku latach, głównie 

ze względu na ciągłe napady innych poszukiwaczy, 

którzy nie uznawali tego, że Gissler jest gubernatorem 

i częściowym właścicielem wyspy. Gissler mieszkał 

tam przez ponad dwadzieścia lat, wysoki, brodaty, 

pustelnik, który witał wszystkich nowo przybyłych 

poszukiwaczy, mówiąc im, że zna dokładne miejsca 

ukrycia złotych skarbów. Dziś nikt nie mieszka na 

wyspie, oprócz pewnej liczby kóz i świń, które 

ponownie zdziczały. Żyje tam też dość znaczna 

kolonia szczurów, innego towarzysza człowieka.

Większość wybrzeża jest skalista, z wysokimi 

klifem i kilkoma miejscami, gdzie można bezpiecznie 

dopłynąć łodzią. Są dwie małe zatoki: Wafer Bay i 

Chatham Bay - obie figurują dumnie w długiej historii 

poszukiwań skarbów na wyspie. Uważa się, że 

odwiedziło wyspę kokosową wielu piratów. Była 

naturalnym schronieniem dla bukanierów, 

uciekających po atakach na hiszpańską flotę na 

Pacyfiku lub bogate nabrzeżne miasta centralnej i 

południowej Ameryki. O trzech piratach wiemy na 

pewno. Pierwszym był Edward Davis, który miał 

dopłynąć statkiem Johna Cooka „The Bachelor's 

Delight" do Chatham Bay, pod koniec siedemnastego 

wieku i zostawić na wyspie kilka skrzyń skradzionych 

łupów. Późniejszy pirat, który nazywał siebie Bonito, 

Benito lub Benito Krwawa Szabla, miał podobno 

zakopać znaczne łupy w jaskini na wyspie. Później, by 

uniknąć schwytania, popełnił samobójstwo, ale dwóch 

jego ludzi uciekło. Pierwszy o nazwisku Chapelle 

pojawił się później w San Francisco i pozostawił po 

sobie dokumenty opisujące ukryty skarb. Drugi pirat 

nazywał się Thompson i wielu twierdzi, że to ten sam 

Thompson, który jest związany z najciekawszym ze 

wszystkich skarbem na wyspie.

Zbiór drogocennych przedmiotów, na który składały 

się między innymi złote i srebrne sztaby według 

niektórych źródeł miała się tam znajdować 

naturalnych rozmiarów rzeźba Marii Dziewicy został 

zabrany z peruwiańskiego portu Callao około roku 

1820. Do Limy zbliżał się Bolivar, skarb był 

zagrożony, w desperacji poszukiwano statków, by 

zabrać go w bezpieczne miejsce. Jedynym dostępnym 

statkiem była brygantyna „Mary Dear" (lub „Mary 

Dier", według niektórych źródeł) dowodzony przez 

Kapitana Thompsona (lub Thomsona, w zależności od 

opisu). By załadować skarby na pokład „Mary Dear", 

potrzebnych było jedenaście długich łodzi. W nocy 

statek wypłynął z portu w Callao, ścigany przez 

peruwiański szkuner. Statek dopłynął do Wyspy 

Kokosowej, gdzie kilka godzin później, już po ukryciu 

skarbu gdzieś na brzegu, dopadła ich peruwiańska 

jednostka. Załoga Mary Dear została od razu 

zgładzona, ale pozostawiono przy życiu kapitana 

Thompsona i jego bosmana, by mogli doprowadzić do 

skarbu. Obaj uciekli w głąb wyspy i kilka miesięcy 

później zostali uratowani przez załogę statku, który 

dopłynął do wyspy, by uzupełnić zapasy wody pitnej.

(4) Lustro i ogromny 

łańcuch z całą pewnością 

istniały i nigdy nie zostały 

odnalezione, więc kto 

powie, że legendy kłamią?

Media



 

Wiosna 2009

Robin Moore i Howard Jennings  - 

ŁOWCY SKARBÓW

Bosman umarł krótko potem, ale kapitan Thompson 

miał się pojawić później w St. John's w Nowej 

Funlandii, gdzie opowiedział swoja historię 

człowiekowi o nazwisku Keating, który z kolei 

poprowadził ekspedycje (dwie są pewne, a niektórzy 

twierdzą, że była też trzecia) na wyspę w 

poszukiwaniu zakopanego złota. Choć nie ma żadnych 

dowodów, że faktycznie znalazł skarb, jego partner 

umarł w tajemniczych okolicznościach. Keating 

pojawił się z zyskami, twierdził, że uzyskał je ze 

sprzedaży złota, które udało mu się przemycić z 

wyspy.

Na wyspie lądowały ekspedycje, jedna po drugiej, 

łącznie z wyprawami organizowanymi przez wdowę 

po Keatingu i poważnym atakiem przypuszczonym 

przez całą załogę. Imperieuse, statek flagowy 

północno-zachodniego szwadronu marynarki 

brytyjskiej, ponad sto lat temu. Wyspa (bądź te części, 

przez które można się przedostać) była wielokrotnie 

przeszukiwana, jaskinie były wysadzane i niszczone 

przez maniaków dynamitu i wielu zginęło w 

niezliczonych próbach zlokalizowania bogactwa 

ukrytego ponoć gdzieś w labiryncie strumieni i jaskiń 

w pobliżu dwóch zatok. Jedynym człowiekiem, który 

znalazł namacalny dowód istnienia skarbu, był Artur 

Gissler, który w pobliżu Wafer Bay znalazł 

hiszpańskiego złotego dublona Karola III z 1788. To 

znalezisko prześladowało Gisslera przez ponad 

dwadzieścia lat, które z uporem spędził na wyspie, 

szukając i witając każdą nową ekipę poszukiwawczą, 

jak widmo z pirackiej przeszłości.

Na Wyspie Kokosowej straciło życie i pieniądze 

wiele osób i jest możliwe, że skarby nigdy nie zostaną 

odnalezione. Pewne jest jednak, że Mary Dear 

wypłynęła wyładowana skarbami i, że nie miała ich na 

pokładzie, gdy została zatrzymana na Wyspie 

Kokosowej. Są tylko dwa miejsca, gdzie można było 

rozładować skarby (zatoki Wafer i Chatham); jest 

mało prawdopodobne że tak potężny ładunek został 

zabrany w głąb lądu. Powinno się zawęzić obszar 

poszukiwań i wyznaczyć w tym rejonie najbardziej 

prawdopodobne miejsca ukrycia. Używając 

najnowszych typów wykrywaczy, które nie były 

dostępne dla poprzednich ekspedycji, można będzie 

spróbować znaleźć ten legendarny skarb.

Zanim jednak zdecydujemy się zaatakować Wyspę 

Kokosową, konieczne jest zdobycie pozwolenia od 

rządu południowej prowincji Kostaryki, a na to 

potrzeba gotówki i zgody na podzielenie się po 

połowie z rządem Kostaryki. Dzisiejsza cena 

zaginionego ładunku Mary Dear ma wynosić ponad 

miliard dolarów! W grze o taką stawkę na pewno będą 

podjęte kolejne próby a nowoczesny sprzęt pozwoli na 

osiągnięcie sukcesu. Mam nadzieję, że to ja będę tym 

szczęściarzem.

Wyspa Kokosowa jest jedną z dwóch najbardziej 

znanych „wysp skarbów" na świecie. Ta druga, to 

niewielka Wyspa Dębów u wybrzeży Nowej Szkocji. 

O wysepce i tajemniczej „studni pieniędzy", odkrytej 

w 1795 roku i od tego czasu niemal ciągle 

eksplorowanej, napisano już chyba więcej, niż o 

jakimkolwiek skarbie na świecie.

„Studnia" na Wyspie Dębowej została odkryta przez 

trzech chłopców. Zauważyli oni koliste wgłębienie 

pod dębem i ślady po łańcuchach, które były 

wcześniej zawieszone na konarach drzewa. Historia 

wszystkich wykopalisk w ciągu kolejnych lat to temat 

na odrębną książkę, ale to, co odnaleziono, można 

opisać w skrócie: dziura była pionowym szybem, 

około czterech i pół metra średnicy, z platformami z 

grubych dębowych desek ułożonych co trzy metry, 

pod niektórymi z nich znajdowała się warstwa węgla, 

włókien kokosowych lub szkutniczego kitu. Na 

platformie ułożonej na dwudziestu siedmiu metrach 

znaleziono kamień zapisany dziwnymi hieroglifami, 

których nigdy nie udało się rozszyfrować (kamień 

później zaginął). Na 32 metrach badania wykazały 

obecność skrzyń bądź beczek wypełnionych czymś 

metalowym; nieco poniżej znaleziono kamień w 

kształcie serca. Niestety, na poziomie około 

trzydziestu metrów, szyb uległ zalaniu, co 

powstrzymało dalsze kopanie i doprowadziło do 

kolejnego, jeszcze bardziej niezwykłego odkrycia. 

Ktokolwiek wykopał szyb, skonstruował również dwa 

podziemne kanały odwadniające, które miały też za 

zadanie zalanie szybu, jeśli kopiący przekroczą 

warstwę głębokość trzydziestu metrów. Późniejsze 

ekspedycje zaatakowały studnię z różnymi planami, 

zakładającymi wykopanie szybów równoległych i 

zablokowanie kanałów odwadniających, ale wszystkie 

spełzły na niczym. Próby wiercenia pod wodą 

przyniosły kolejne zagadki trzy ogniwa złotego 

łańcucha kawałki pergaminu i na głębokości około 

czterdziestu pięciu metrów stary gwizdek, a tuż pod 

spodem małe pomieszczenie wypełnione cementem! 

Niedawne wiercenia dotarły jeszcze głębiej i znalazły 

kolejne niezwykłe dowody, w tym ciężką drewnianą 

platformę na głębokości sześćdziesięciu czterech 

metrów. Niewielka kamera telewizyjna, opuszczona w 

głąb szybu i przez otwór w tej platformie, odkryła 

kilka drewnianych skrzyń, kilof i coś, co wyglądało na 

bardzo dobrze zachowaną ludzką rękę!

Wydano miliony na jak do tej pory bezowocne 

próby wydobycia skarbu, który jak wszyscy sądzą, 

musi znajdować się gdzieś w głębi tego niezwykłego 

szybu--studni. Istnieje wiele teorii, które starają się 

wyjaśnić, jak ten konstrukcyjny wyczyn, trudny do 

powtórzenia nawet przy użyciu dzisiejszej technologii, 

mógł powstać czterysta lat temu i to bez żadnej o nim 

wzmianki w tamtych czasach! Najpopularniejsza 

teoria mówi o załodze jednego lub kilku pirackich 

statków, może nawet tych dowodzonych przez 

kapitana Kidda. Dowody rzeczywiście wskazują na 

statki z wód tropikalnych, na przykład wykorzystano 

olbrzymie ilości włókna kokosowego przy budowie 

kanałów zalewowych, choć najbliższe palmy 

kokosowe rosną setki kilometrów na południe. 

Zakłada się także, że tylko piraci, być może przy 

pomocy indiańskich niewolników, których po 

zakończeniu pracy zabili, mogliby zrealizować 

budowę w kompletnej tajemnicy.

Inna teoria mówi o francuskich klejnotach 

koronnych, które zaginęły wtedy, gdy powstała
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najniższa warstwa odwiertu. Potwierdza to badanie 

próbek metodą węgla C14. Teoria ta zakłada, że żaden 

pirat nie zadałby sobie tyle niebywałego trudu, by 

zakopać łupy zwłaszcza że sposób budowy 

praktycznie wykluczał późniejsze odzyskanie skarbu. 

Uważa się, że tylko duża, dobrze wyposażona i 

oficjalna ekspedycja, w której skład wchodziliby też 

doświadczeni inżynierowie, mogłaby tego dokonać, i 

że tylko zabezpieczenie narodowego skarbu byłoby 

usprawiedliwieniem dla tego przedsięwzięcia. Ale, w 

jaki sposób cała sprawa została utrzymana w 

tajemnicy wydaje się, że członkowie tajnej misji 

mogli wykopać szyb, zasypać go, a potem zatonąć z 

całą załogą statku. Wszystkie możliwe wyjaśnienia są 

niesamowite, ale osobiście uważam, że to ostatnie jest 

najbardziej prawdopodobne.

Z pewnością ktoś wykopał tę studnię, skonstruował 

kanały, a ci, którzy to zrobili, musieli mieć poważne 

powody, by podjąć się takiego wyzwania. Być może 

nigdy nie poznamy tajemnicy, ale współczesny sprzęt 

wiertniczy jest w stanie osiągnąć to, co nie udało się 

poprzednim ekspedycjom. Choć sądzę, że ten skarb 

jest poza zasięgiem każdego, kto nie posiada 

odpowiednio dużych pieniędzy.

Konieczność wielkich inwestycji w sprzęt i ludzi, a 

także udział władz, nieunikniony przy takich 

projektach, powstrzymywały mnie od poszukiwania 

skarbów podwodnych. Choć pewne jest, że tysiące 

wraków wyładowanych skarbami wciąż spoczywają 

na dnie. Operacje wydobywcze są kosztowne, 

długotrwałe i utrudnione, bo jak odróżnić statek 

wiozący cenny ładunek od statków, które w 

ładowniach nie miały nic więcej oprócz rumu i 

melasy. Zostawiam je specjalnym i odpowiednio 

wyposażonym grupom wydobywczym - możliwe, że z 

jednym wyjątkiem.

, leżące w pobliżu 

brzegów Brytyjskiego Hondurasu, tworzą najdłuższą 

barierę raf na zachodniej półkuli, drugą co do 

wielkości po australijskiej Wielkiej Rafie Koralowej. 

Kiedy piraci i Hiszpanie wyprawiali się wzdłuż rafy, 

na północ, walka ze wschodnimi wiatrami kończyła 

się dla nich często katastrofą.

Hiszpański galeon był najbardziej niezdarnym, 

trudnym do prowadzenia i źle zbalastowanym 

statkiem, jaki pływał kiedykolwiek po otwartym 

morzu. Ponieważ żegluga pod wiatr była prawie 

niemożliwa, kapitanowie nie mieli wyboru i musieli 

korzystać z wiatrów handlowych. Statki odpływały, 

więc na przykład z Portobelo w Panamie, ale 

bogactwa Peru i Filipin, najpierw dowożono do miasta 

Panama, położonego po stronie Pacyfiku, potem 

dostarczano lądem na stronę karaibską. Transportując 

skarby z Cartageny, Portobelo i Nombre de Dios, 

galeony trzymały się wybrzeży, podążając na północ, 

na spotkanie z flotyllami z Veracruz, a potem wraz z 

nimi ruszały w drogę do Hiszpanii.

Logika nawigacyjna nakazywałaby obrać kierunek 

północny na Hawanę. Jednak taki kurs kierowałby 

galeony na południe i zachód, w bliskiej odległości od 

Jamajki, gdzie stawały się łatwym łupem dla 

mniejszych, ale bardziej zwrotnych statków pirackich

z Port Royal. Z tego powodu hiszpańskie statki 

kierując się na zachód trzymały się wybrzeża. Gdy 

docierały do Zatoki Honduraskiej, były zmuszone do 

żeglugi po stosunkowo wąskim przesmyku pomiędzy 

wyspami Bay a rafami. Nagły sztorm mógł wtedy 

pokonać nawet najlepszych marynarzy i mimo 

intensywnego wysiłku kapitan wraz z okrętem mogli 

osiąść na ostrej rafie koralowej. Wraki wzdłuż rafy 

były zwykle spisane na straty i niczego nie 

odzyskiwano.

Niezliczone miliony w złocie i srebrze zalegają w 

płytkiej wodzie wzdłuż wschodniego krańca Glover i 

Four Keys*(5) są prawie nieznane wśród 

współczesnych poszukiwaczy skarbów. Prowadzono 

poszukiwania i operacje wydobywcze przez trzysta lat 

na wyspach Windward i Leeward, ale tak płytkie rafy 

mogą być bogatsze w zatopione skarby niż reszta 

Karaibów.

Mimo mojej niechęci do poszukiwań pod wodą, 

wyruszyłem raz na rafy na rekonesans. Był to lipiec 

1966, pora roku, w której ustają wiatry i powierzchnia 

morza jest zwykle gładka. Wciąż odzyskiwałem 

zdrowie po przygodzie na rzece Paulaya i 

zdecydowałem, że weekendowa wycieczka poprawi 

mi nastrój. Wynająłem nową łódź Jeffa Tree, która 

została częściowo sfinansowana dzięki naszym 

znaleziskom w Port Royal dwa lata wcześniej. 

Zabrałem ze sobą Wilkie Coopera, z wysp Bay, 

którego umiejętności jako nurka łowiącego homary 

mogły się bardzo przydać przy poszukiwaniu wraków.

Wypłynęliśmy z Oakridge wieczorem przy pełni 

księżyca i gładkim morzu. Z zachodniego krańca 

Roatanu ruszyliśmy na północny koniec rafy Glover, 

przypływając tam w południe następnego dnia. Choć 

miałem ze sobą dwie mapy opisujące mniej więcej 

położenie wraków, byłem umiarkowanym optymistą. 

Tak czy inaczej nasz sprzęt składał się jedynie z 

masek i płetw oraz harpunów, więc wydobycie 

czegokolwiek nie wchodziło w rachubę.

Na północnym krańcu rafy są dwa fragmenty 

koralowca, wystające powyżej wody nawet po 

przypływie, które przez trzysta lat nazywano na 

mapach The Two Spots. Jedna z moich map 

wskazywała na dwa wraki w pobliżu tego punktu, 

więc gdy w zasięgu wzroku ukazały się skały, Wilkie i 

ja założyliśmy maski, weszliśmy do wody i 

popłynęliśmy wzdłuż krawędzi rafy za łodzią.

Woda była kryształowo czysta i wydawało mi się, 

że jest tu więcej ryb niż gdziekolwiek na Karaibach. 

Wszystkie tropikalne ryby, które znałem występowały 

tu w dużych ilościach. Tak musiały wyglądać 

wszystkie rafy koralowe na Karaibach, zanim przybyli 

tam turyści z harpunami. Na tutejszych rafach nie 

łowili nawet tubylcy.

Niecałe dziesięć minut po wejściu do wody Wilkie 

chwycił mnie za ramię i wskazał na coś harpunem. Na 

dnie, jakieś piętnaście metrów pod nami, leżała 

potężna kotwica, widoczna wyraźnie na tle piasku i 

koralowców. Z jej drewnianej części nic nie zostało, 

ale sam hak tkwił w tej samej pozycji, w jakiej został 

rzucony przez załogę usiłującą powstrzymać statek od 

wpłynięcia na rafy. Widząc, że kotwica pochylona jest

(5)  Można je dojrzeć 

na mapie Thomasa 

Jefferyego z 1775 roku.
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(6) Natura nie układa 

kamieni w symetrycznych 

grupach w linii prostej 

więc można po tym 

rozpoznać miejsce, w 

którym leży wrak.

w kierunku rafy, popłynęliśmy w kierunku płycizny. 

Statek poszedł na dno około stu metrów od kotwicy, 

gdzie głębokość osiągała zaledwie sześć metrów. Nie 

pozostały już żadne drewniane elementy, ale miejsce 

spoczynku okrętu było rozpoznawalne dzięki leżącym 

w prostej linii kamieniom balastowym*(6).

To musiała być duża jednostka. Dookoła wraku 

leżały porozrzucane działa, mocno obrośnięte 

koralowcem. Przez kilka minut szukaliśmy małego 

działa, najlepiej z brązu, które moglibyśmy wciągnąć 

do łodzi, ale widać było tylko duże żelazne sztuki. 

Cokolwiek ten statek przewoził, leżało teraz 

przysypane piaskiem i koralowcami.

Jeff na widok niebezpiecznych rekinów miał 

włączyć silnik łodzi, bo dźwięk rozchodzi się bardzo 

daleko pod wodą. Gdy usłyszeliśmy pracę motoru, 

zdecydowaliśmy się odłożyć na razie poszukiwania i 

wrócić do łodzi. Wcześniej widzieliśmy niegroźne 

rekiny z gatunku pielęgnic ale teraz zobaczyliśmy, 

dlaczego Jeff zaczął się niepokoić. Bardzo duży rekin 

młot okrążał powoli łódź. Razem z Wilkiem 

ułożyliśmy się nieruchomo na powierzchni wody, 

przyglądając się, jak Jeff próbuje odstraszyć rekina. 

Najpierw w stronę rekina poleciała kamizelka 

ratunkowa, chwilę potem Jeff rzucił pięciogalonowy 

kanister z paliwem, ale rekin dalej krążył 

niewzruszony. Nagle wielkie cielsko zanurkowało i 

odpłynęło. Gdy Jeff pomagał nam wspiąć się po 

drabince na łódź, wyjaśnił dziwne zachowanie rekina. 

Widząc, że nie uda mu się go przestraszyć, wrzucił do 

wody z drugiej strony łodzi dużą rybę, którą złowiłem 

rano.

Po lunchu nie zobaczyliśmy już groźnego rekina, 

więc postanowiliśmy kontynuować eksplorację rafy. 

Jeszcze dwukrotnie tego popołudnia widzieliśmy duże 

rekiny, ale byliśmy tak zafascynowani rafą, że 

zignorowaliśmy je, one zrobiły to samo. W niecałe 

trzy godzinyznaleźliśmy kolejne trzy bardzo stare 

wraki. Na kamieniach balastowych jednego z nich 

leżało małe działo i postanowiliśmy spróbować 

wciągnąć je na pokład łodzi. Jeff spuścił linę, a Wilkie 

obwiązał działo, które dość łatwo oderwało się od 

częściowo porastających je koralowców. Zaczęliśmy 

wciągać je na pokład. Choć działo miało niewiele 

ponad metr długości, musiało ważyć grubo ponad 

dwieście kilogramów. Mimo wysiłków, nie mogliśmy 

wyciągnąć go z wody, więc z żalem pozwoliliśmy mu 

opaść na dno. Zakotwiczyliśmy tam na noc i rankiem 

ruszyliśmy z powrotem na Roatan.

Na długości około półtora kilometra zauważyliśmy 

pozostałości po czterech wrakach. Rafa ma dwieście 

czterdzieści kilometrów długości i dawne mapy 

ukazują wraki na całej jej długości. Dla tych, którzy 

preferują podwodne poszukiwania skarbów nie ma 

chyba lepszego terenu na łowy niż rafy Glover i Four 

Keys w północno-zachodnich Karaibach. Może kiedyś 

tam powrócę, choć nie liczę na to za bardzo. Moją 

pierwszą miłością są skarby Inków i ich przodków. 

Jedno miejsce, o którym wiem, w Hondurasie, że jest 

pełne złota i całkiem możliwe, że jako jedyna osoba 

znam jego położenie.

 zostało założone 

przez Hiszpanów w roku 1530, jako punkt zborny 

złota wydobywanego przez niewolników z kilku rzek 

w północnym Hondurasie. Miasto leżało na 

zachodnim brzegu rzeki Olancho, w górze rzeki, gdzie 

łączyła się ona z rzeką Guayape. Ponad trzy kilometry 

na północ od miasta wznosiła się niedostępna góra 

zwana El Bo-queron. Dwa razy w roku złoto było 

ładowane na juczne zwierzęta i ruszało w gęstą 

dżunglę do portowego miasta Trujillo, gdzie było 

odbierane przez hiszpańskie galeony po drodze do 

Panamy lub Hawany.

Do roku 1611 w St. Jorge de Olancho żyło cztery 

tysiące Hiszpanów i kilka tysięcy indiańskich 

robotników. Życie w tym rejonie było ciężkie. 

Temperatura latem dochodziła prawie do czterdziestu 

stopni, a zimowe deszcze zamieniały spokojne rzeki i 

strumienie w rwące potoki. Zaopatrzenie wysyłane z 

Panamy rzadko docierało do osadników, bo Indianie 

ze szczepu Paya żyjący w dżungli regularnie napadali 

na konwoje z zapasami. Hiszpanie zdecydowali się 

więc na produkcję najróżniejszych przedmiotów 

pierwszej potrzeby ze złota którego mieli pod 

dostatkiem. Strzemiona, przedmioty kuchenne, guziki, 

sprzączki, zawiasy, a nawet sztućce, wszystko to było 

produkowane z kruszcu, którego obfitość 

potwierdzały raporty wysłane do Hiszpanii przez 

księży z Olancho.

W styczniu 1611, w czasie pory deszczowej, 

potężne trzęsienie ziemi dotknęło rozległy rejon 

Hondurasu. Zbocze El Boąueron od strony rzeki 

osłabione przez deszcze i poruszone przez trzęsienie 

ziemi runęło w wąski kanion rzeki Olancho. Tysiące 

ton skał i wulkanicznej gleby zablokowało rzekę, 

kompletnie tamując jej bieg. Kataklizm spustoszył 

miasto. Większość ceglanych budynków została 

zniszczona lub poważnie uszkodzona i wielu 

Hiszpanów zginęło pod gruzami solidnych domów, 

podczas gdy przykryte liśćmi z palm szałasy Indian 

nie ucierpiały. W nocy, zaledwie sześć godzin po 

trzęsieniu ziemi, ci, którzy je przetrwali, usłyszeli 

przerażający dźwięk. Wezbrana rzeka Olancho 

utworzyła jezioro i ciśnienie gwałtownie rosnącej 

wody przerwało tamę. W ciągu kilku minut ściana 

wody runęła w dół, dopełniając dzieła zniszczenia St. 

Jorge de Olancho.

Katastrofę przeżyło niespełna dwustu Hiszpanów. 

Ruiny niegdyś kwitnącego miasta zostały opuszczone 

i ci, którzy przetrwali, udali się na północny zachód, 

zakładając tam istniejące do dziś miasto Olanchito 

(Małe Olancho).

Uzbrojony w raport z 1857 roku, sporządzony przez 

angielskiego inżyniera górnictwa Williama V. Wellsa, i 

kolekcję map z siedemnastego i osiemnastego wieku, 

postanowiłem poszukać lokalizacji starego miasta. 

Wells, który badał możliwości wydobywania złota na 

zlecenie kalifornijskiej grupy wydobywczej, został 

doprowadzony do ruin przez Indian. Opisał, że kilka 

ceglanych ścian wciąż stało i że dało się rozpoznać 

miejsce, gdzie kiedyś znajdował się główny skwer. 

Nie miałem pojęcia, czy te ściany wciąż będą stały, 

ponad sto lat po raporcie Wellsa, ale ponieważ rejon,
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w którym mogło się znajdować miasto, został 

znacznie zawężony przez jego położenie względem 

rzeki i dystans od El Boqueron, gra zdawała się być 

warta świeczki. Było niemal pewne, że w ruinach 

musiała leżeć pogrzebana fortuna. Oprócz setek 

złotych przedmiotów i złota przygotowanego do 

transportu do Trujillo mówiło się o kolejnej złotej 

figurze Matki Boskiej naturalnych rozmiarów, 

pozostającej w ruinach.

W 1965, czekając na ukończenie prac nad 

pogłębiarką, którą miałem zabrać nad rzekę Paulaya, 

zdecydowałem się spędzić kilka dni na 

poszukiwaniach tego miejsca. Zabierając ze sobą 

Wilkie Coopera jako tłumacza, przejechałem prawie 

dwieście kilometrów po brudnych, zakurzonych, 

dziurawych i niebezpiecznych drogach, do miasta 

Jutipalca w Hondurasie. Zostawiliśmy tam land rovera 

jako depozyt za wynajęte konie i następnego ranka 

ruszyliśmy w stronę El Boqueron wyrastającego 

wyraźnie z dżungli dwadzieścia cztery kilometry na 

wschód. Posuwając się dobrym szlakiem, dotarliśmy 

do podnóża góry w południe i rozłożyliśmy obóz nad 

rzeką Olancho. Raport wskazywał na to, że Wells nie 

miał żadnych problemów ze znalezieniem Indian, 

którzy mogli go doprowadzić do ruin, i sądziłem, że 

my także nie będziemy mieli z tym kłopotu. Jednak po 

czterech dniach wędrowania w górę i w dół rzeki, 

wypytywania Indian na obu brzegach, nie znaleźliśmy 

nikogo, kto widziałby ruiny opisywane przez Wellsa. 

Jedynym prawdopodobnym wytłumaczeniem były 

obfite roczne opady deszczu, które pewnie rozmyły do 

końca ruiny.

Z wczesnych opisów miasta wiedziałem, że 

powinno znajdować się poniżej El Boąueron, na 

zachodnim brzegu Olancho, przed ujściem do rzeki 

Guayape. Trzeba było przeszukać pięć kilometrów 

gęstej dżungli, w której roiło się od węży. Wynająłem 

ośmiu Indian, by wycinali szlaki przez busz, i po 

czterech dniach pracy dotarliśmy do płaskiego terenu 

rozciągającego się z dala od rzeki, ponad trzy 

kilometry poniżej El Boqueron.

Gdy oczyściliśmy płaski kawałek, ukazały się 

fragmenty starych ścian. Wkrótce było widać 

fundamenty wielu budynków. Tutaj leżało Olancho, 

byłem o tym przekonany. Chciałem tam zostać i 

przeszukać miasto, ale nie miałem ze sobą 

wykrywaczy, a bez nich nie mogłem wiele zrobić. Z 

żalem zanotowałem położenie miasta i wróciłem do 

San Pedro Sula, by dokończyć pracę nad pogłębiarką. 

Znalezienie zaginionego miasta i świadomość, że 

przede mną nie dotarł tam żaden poszukiwacz 

skarbów, dawał mi prawie pełną satysfakcję. Teraz 

dżungla znowu zarosła miasto i ukryła bogactwo 

zalegające pod ruinami. Być może wrócę tam któregoś 

dnia lub ktoś czytający tę książkę odnajdzie skarby St. 

Jorge de Olancho.

W tym i poprzednich rozdziałach wskazywałem na 

rejony, a nawet konkretne miejsca, spoczywają 

znaczne skarby. Wciąż jestem pewien, że na Morant 

Keys można znaleźć pirackie skarby i współczesne 

wykrywacze metalu są już wystarczająco dokładne, by 

tego dokonać, nawet w pobliżu słonej wody. W rzece

Paulaya wciąż znajduje się złoto i nie mam 

wątpliwości, że są w Ekwadorze rzeki, w których co 

roku wraz z deszczem z gór wypłukiwane są 

szmaragdy. Jest też pozostawiona przez ekspedycję 

Mitchell-Hedgesa trzecia skrzynia na wyspie Roatan. 

Kiedy mieszkałem nie zależało mi na kłopotach z 

lokalnymi władzami. Jednak często myślałem o tej 

skrzyni i może pewnego dnia...

Wreszcie, trzeba oczywiście powiedzieć o 

gigantycznej ilości skarbów ukrytych w starożytnych 

kurhanach i grobowcach w Peru, Kolumbii, 

Ekwadorze i większości Ameryki Centralnej, aż do 

półwyspu Jukatan. Nawet nie ruszyłem czubka góry 

lodowej tych niesamowitych bogactw pozostawionych 

temu wieki przez ludzi należących do różnych 

cywilizacji i nie dałbym rady tego zrobić w ciągu 

tuzina żyć. Ale próbowałem i będę dalej próbował i 

być może znowu odczuję satysfakcję z odnalezienia 

skarbów starożytności, pokazania ich światu i 

oglądania ich w którymś z wielkich muzeów w USA 

lub Europie. Korzyści finansowe, choć często znaczne 

i nie do pogardzenia, to tylko jeden z powodów, dla 

których szukam skarbów. Przygoda w niedostępnych 

rejonach świata, rezultaty trwających tygodniami 

badań i niezwykłe uczucia towarzyszące odkryciu są 

tym, co sprawia, że wciąż powracam do miejsc, do 

których dotarło niewielu ludzi. To będę pamiętał wiele 

lat później, a na widok znalezionych przez siebie 

przedmiotów będę odczuwał dumę, że przyczyniłem 

się do poznania naszej przeszłości.

Poszukiwacze skarbów byli od dawna oskarżani

o zakłócanie badań naukowych poprzez okradanie 

grobowców i niszczenie stanowisk archeologicznych. 

Prawda jest taka, że to właśnie poszukiwacze skarbów 

bardzo często odkrywają takie miejsca, jak Coaąue.

o tak jak w Coaąue większość poszukiwaczy kopie 

ostrożnie, naruszając stosunkowo niewielki obszar i 

wyciągając jedynie skromną część wszystkich 

materiałów dostępnych do badań archeologicznych. W 

Coaąue otworzyłem mniej niż pięćdziesiąt grobów z 

setek tysięcy, które muszą się tam znajdować. Jest 

wystarczająco dużo miejsca na archeologiczne 

badania artefaktów i kultury tego starożytnego miasta, 

teraz, kiedy zostało ono odkryte i częściowo 

spenetrowane - przez poszukiwacza skarbów.

Przecież wielu znanych archeologów to też 

poszukiwacze skarbów i wiele największych odkryć 

naszych czasów zostało dokonanych przez ludzi, 

którzy byli bardziej łowcami przygód niż 

naukowcami. Starożytna Troja została odkryta przez 

Heinricha Schliemanna, który wywiózł z niej fortunę 

w złocie; Wenus z Milo przemycił z Grecji człowiek o 

nazwisku Brest i dostarczył do Luwru (a tam od razu 

zgubiono kilka ważnych fragmentów rzeźby); sir 

Tomkyns Hilgrove Turner dostał kamień z Rosetty 

jako łup wojenny podczas kampanii napoleońskiej; 

Giovanni Belzoni, który prowadził wykopaliska w 

Abu Simbel i otworzył drugą piramidę, był przede 

wszystkim poszukiwaczem skarbów i showmenem; 

dwieście skrzyń materiału „znalezionego" na 

Akropolu przyniosło lordowi Elginowi nagrodę 

trzydziestu pięciu tysięcy funtów od brytyjskiego

Media
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parlamentu. Ocenia się, że aż osiemdziesiąt pięć 

procent starożytnych zabytków w zbiorach British 

Museum zostało nielegalnie wywiezione z kraju 

pochodzenia i potem zakupione przez to muzeum. 

Kurator muzeum w Cleveland ocenia, że 

dziewięćdziesiąt procent zabytków w każdym 

muzeum może pochodzić z takich źródeł.

Czy popełniłem świętokradztwo przez naruszenie 

spokoju zmarłych? Minęły tysiące lat, powstawały i 

upadały całe cywilizacje, o których nie dowiemy się 

prawie niczego, jeśli nie będziemy badać należących 

do nich przedmiotów codziennego użytku. Jedynym 

sposobem są prowadzone ostrożnie badania 

wykopaliskowe. Czy praca archeologa jest mniejszym 

świętokradztwem niż poszukiwanie skarbów. W 

rzeczywistości to właśnie poszukiwacz skarbów, z 

ograniczonymi środkami i pełną wiedzą na temat 

wartości starożytnych przedmiotów, nie narusza 

bardziej miejsca wykopalisk niż wakacyjne armie 

ochoczych studentów z łopatą i kilofem.

Na oskarżenie jakobym był włóczykijem i 

nieodpowiedzialnym awanturnikiem, mogę tylko 

odpowiedzieć, że pewnie przyczyniłem się bardziej do 

rozwoju wiedzy i nauki, niż gdybym pracował w 

jakimś biurze, nie wspominając o tym, że zarobiłbym 

dużo mniej pieniędzy.

Nie żałuję ani jednej minuty spędzonej w pogoni za 

przygodą jako łowca skarbów. Mam tylko nadzieję, że 

przede mną jeszcze wiele lat, by poświęcić się 

wybranemu zajęciu.

Wciąż jest jeszcze tak wiele do odkrycia!

Powieść "Łowcy Skarbów" napisana została przez zawodowego pisarza (Moore) 

oraz zawodowego "awanturnika" (Jennings). W całości oparta na doświadczeniach 

autorów, co czyni ją wiarygodną. Opisuje początki poszukiwania skarbów w 

Ameryce Południowej, przemyt i inne przygody z czasów, kiedy jeszcze niewiele 

osób się tym zajmowało.

Dla naszych córek, Lynn i Margo.

Obaj wyrażamy wdzięczność dla naszego wieloletniego

przyjaciela Ala Dempseya. Al był naszą ostoją w 

Miami

dokąd zawsze mogliśmy się udać po pomoc, która była 

bezcenna

podczas powstawania tej książki. 

Książka „Łowcy Skarbów” ukazała się nakładem 

Instytutu Wydawniczego „Erica” i jest dostępna w 

każdej dobrej księgarni. 

Media
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Zobacz film

www.youtube.com/watch?v=7mZBsq-yQ7w

Media

Płukanie Złota z Nelsonem
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Gdy Hitler odebrał sobie życie, ja stałem na 

korytarzu. Akurat chciałem przejść do kancelarii na 

obiad (kancelaria rzeszy była połączona z bunkrem 

fuhrera podziemnym tunelem) i kolega właśnie mnie 

zmienił w centralce telefonicznej. Stałem, więc w 

korytarzu i zaglądałem do sąsiedniego pomieszczenia 

by spytać czy mam coś przynieść. Usłyszałem, że 

niczego nie potrzebują a ktoś inny, aha to był Linge 

lokaj Hitlera, powiedział do kogoś „myślę, że to już”. 

Usłyszał to. Ale oczywiście my się zawsze myliliśmy. 

W podziemnym bunkrze jakikolwiek głośny dźwięk 

słychać było jak wystrzał. Było tyle napięcia. 

Czekaliśmy na to przez długie godziny. Ale wciąż nie 

byliśmy pewni. Ponieważ oczywiście zawsze mógł 

zdarzyć się cud. Tym cudem byłaby Anglia. Gdyby 

Anglia powiedziała, że to nie Hitler  jest naszym 

głównym wrogiem tylko raczej Bolszewizm, to 

mogliby ominąć Berlin i pogonić ich aż do Moskwy. 

Sam Churchill powiedział później, „zarżnęliśmy 

niewłaściwą świnię”.

Najpierw była idealna cisza. Czekaliśmy. 

Czekaliśmy może z 20 minut. Ale Linge był ciekaw. 

Ja byłem ciekaw. Wciąż nie pamiętam czy to Linge 

czy Günsche pierwszy otworzył drzwi do pokojów 

Hitlera, ale był to któryś z nich. Byłem naprawdę 

ciekawy i zrobiłem kilka kroków naprzód. Wtedy ktoś 

otworzył drugie drzwi, wciąż nie wiem kto to był, 

prawdopodobnie Linge. I wtedy właśnie zobaczyłem 

Hitlera półleżącego na krześle. Ewa (Braun) była na 

kozetce, ubrana. W ciemnej sukience i ta biała, biała 

skóra. Leżała. Powiedziałem im, „pobiegnę 

zameldować oficerowi dowodzącemu”. Odpowiedzieli 

mi rozgniewani, że mam zaraz wracać a ja na to, że 

“jasne ale jestem żołnierzem więc muszę wykonać 

rozkaz”. Pobiegłem tunelem do kancelarii Rzeszy ale 

miałem jakieś dziwne uczucia, trochę strachu  i 

niepewności, więc zawróciłem. Kiedy dotarłem na 

miejsce mieli już Hitlera na podłodze. Widziałem jak 

zawijają go w koc. Potem go wynieśli i wtedy 

poszedłem zameldować o wszystkim oficerowi. Nieco 

później jeden z moich towarzyszy powiedział mi, jeśli 

chcesz to wyjdź na zewnątrz, palą szefa.” Wiesz, tak 

jak zaplanowano.   

Powiedziałem mu, że ja nie wyjdę i niech sam 

wychodzi jeśli chce. Odpowiedział mi, że nie 

wychodzi i że zamierza się stąd wydostać. Ani on ani 

ja nie poszliśmy na kremmację.

wywiad z Rochusem Mische, ochroniarzem Hitlera

Wywiad przeprowadziła

Urodził się w federacji 

Austro-Węgierskiej, na 

terenie dzisiejszej Austrii, 

w miejscowości Braunau 

am Inn, w rodzinie 

austriackiego urzędnika 

celnego. W edukacji nie 

odnosił sukcesów i nie 

przystąpił do matury. Jego 

pierwszą pasją stała się 

wówczas sztuka, 

zwłaszcza malarstwo, 

temat jaki najczęściej 

preferował to pejzaż 

górski, lub miejski, 

techniką jaką najczęściej 

się posługiwał była 

akwarela. W latach 1907 i 

1908 czynił bezskuteczne 

wysiłki, aby studiować 

malarstwo w Wiedniu, 

utrzymując się ze 

sprzedaży malowanych 

przez siebie pocztówek i 

akwarel. Pracował 

przejściowo jako 

pomocnik murarza. Po 

dwukrotnie niezdanym 

egzaminie na studia 

opuścił Wiedeń. Na 

podstawie datowanych 

jego prac można wyciągać 

wnioski, iż po tych 

niepowodzeniach nadal 

podejmował próby 

powrotu do malarstwa, 

zanim został kanclerzem.

Oczekiwaliśmy tego. Nie była to żadna 

niespodzianka. W tym czasie żylismy już jakby w 

innym świecie. Mieliśmy tyle różnych emocji, strach, 

nadzieję – nie jestem w stanie tego opisać. 

Oswoiliśmy się z myślą o końcu. Byliśmy jak pijani. 

Mówiąc szczerze mieliśmy to w końcu gdzieś. Wtedy 

już nic się tak naprawdę nie liczyło. Jeden gość mnie 

wtedy spytał czy martwię się o przyszłość. „Może nas 

zastrzelą?” odparłem. ,”Czemu mieliby nas 

zastrzelić?” Odpowiedział mi zdziwiony, ale dodał 

“był tu szef Gestapo. On tu nigdy nie przychodził.

Jak zapamiętałeś śmierć Hitlera?

Pamiętasz swoje odczucia gdy się dowiedziałeś, że 

Hitler nie żyje?

A gdy zorientowałeś się, że Hitler nie żyje? 
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Po co przyszedł? Może zastrzelą wszystkich 

świadków, każdego, kto wie, że szef nie żyje?” I wiesz 

faktycznie kogoś zastrzelili. Podczas palenia zwłok 

znikąd nagle pojawiło się dwóch cywilów. Była tam 

ściana – po drugiej stronie było ministerstwo spraw 

zagranicznych – i ludzie przyłazili z miasta, uciekając 

przed Rosjanami. Tych cywilów zastrzeliło Gestapo. 

Za dużo widzieli. A potem okazało się, że to była para 

Polaków.

Byłem sierotą. Moi rodzice umarli gdy byłem 

bardzo mały. Byłem ostatnim synem, ostatnim z 

rodziny, więc nie puszczono by mnie na front tylko 

raczej gdzieś za biurko albo dano jakąś bezpieczną 

funkcję. Ale i tak jak już mnie powołano zostałem 

poważnie ranny. Postrzelono mnie w klatkę piersiową, 

podczas nieudanej misji dyplomatycznej w Polsce. 

Długo przechodziłem rekonwalescencję a potem 

zadzwoniono z kancelarii Rzeszy. Potrzebowali kogoś 

młodego. W kwaterze głównej. 

Tak, sprawdzono im papiery. Byli Polakami i 

próbowali uciec. Nie mam pojęcia jak się tam dostali. 

Czy to prawdopodobne, że byli to Polacy? No mieli 

dokumenty, paszporty. Powiedział mi o tym jeden z 

kolegów z oddziału policyjnego. Wiem, że to dziwne 

ale to byli Polacy.

O tak, widziałem go (śmieje się głośno). 

Dramatyczna operetka. To wszystko 

zamerykanizowane. Wszystkie te krzyki i warzaski. 

Wcale tak nie było tam na dole w bunkrze. Prawda 

jest taka, że to był bunkier śmierci. Każdy mówił 

szeptem. Ta scena z krzykiem nigdy nie miała miejsca.

Masz jakieś szczególne wspomnienia ze swojego 

czasu spędzonego z Hitlerem?

Przynajmniej wtedy, gdy na dole byli generałowie i 

dyskutowano o sprawach wojskowych, to wszyscy 

byli bardzo spokojni. To tylko film i traktuje sprawy 

bardzo luźno. To nie jest dokument. 

Hitler nigdy nie krzyczał?

Cofnijmy się trochę w czasie. Jak rozpocząłeś swoją 

pracę jako ochroniarz Hitlera? 

Polaków ?

Chciałabym spytać o przedstawienie wydarzeń w 

filmie. Czy oglądałeś film „Upadek”? 

Co myślisz o ostatnich wydarzeniach w Niemczech, 

gdzie z jednej strony próbuje się jakoś pogodzić z 

wydarzeniami Holokaustu a z drugiej mamy do 

czynienia z rosnącym neo-nazizmem?

Znałem go wyłącznie jako dobrego szefa. Można było 

z nim normalnie rozmawiać i był z nas zawsze 

zadowolony.

Hitler był dla mnie zawsze kimś całkowicie 

normalnym. Rozmawiał ze mną zupełnie normalnie. 

Spędziłem przy jego boku pięć lat. 

Tuż obok bunkra stawiają potężny pomnik (chodzi 

o memoriał poświęcony europejskim Żydom, którzy 

zginęli w Holokauście i składający się z 2700 

betonowych płyt, zaprojektowany prze Petera 

Eisenmana i otwarty w maju 2005). Pozwalają na 

postawienie ponad dwóch tysięcy kawałków betonu. 

Ale ja się pytam, co by było gdybyśmy tam za rogiem 

postawili sześć takich płyt? Tylko sześć. Dzieci 

Gőbbelsa zostały zamordowane, zabite, świadomie 

zamordowane. Czy te dzieci nie mogłyby być jakoś 

uczczone? Teraz to już im nie pomoże, ale jakoś 

możemy je uhonorować, zaznaczyć jakoś, że tu 

zamordowano sześcioro dzieci. Dwa tysiące siedemset 

może być uhonoroanych, ale sześcioro już nie?

Lapidarium
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Rochus Misch (ur. 29 

lipca 1917 w Starych 

Siołkowicach, niem. Alt 

Schalkowitz) – 

Oberscharführer (sierżant) 

w SS, inżynier, 

współpracownik i 

pomocnik Adolfa Hitlera 

w czasie II wojny 

światowej. Ojciec zmarł 2 

godziny przed 

urodzeniem chłopca. 

Matka zmarła, gdy R. 

Misch miał 2,5 roku. 

Odtąd wychowywali go 

dziadkowie. W 1937 r. 

wstąpił do 

Verfügungstruppe, 

jednostki, która z 

założenia przeznaczona 

była dla Hitlera. Misch 

odbył w niej czteroletnią 

służbę wojskową, co 

miało mu zapewnić 

stanowisko w sektorze 

publicznym. Po wybuchu 

II wojny światowej został 

ranny podczas oblężenia 

Modlina w czasie 

kampanii wrześniowej. 

Kula przeszła dwa 

centymetry od jego serca 

trafiając w płuco. 

W kwietniu 1940 r. 

został powołany do SS-

Begleitkommando 

(gwardii Hitlera). 

Wówczas został jednym z 

najbliższych 

współpracowników i 

pomocników führera, 

służąc mu za ochroniarza, 

operatora centrali 

telefonicznej i kuriera. 30 

kwietnia 1945, wraz z 

Adolfem Hitlerem 

znajdował się w głównym 

bunkrze w Berlinie, gdzie 

ukrywał się przywódca III 

Rzeszy. 2 maja poddał się 

Armii Czerwonej, która 

zdobyła stolicę Niemiec. 

Został wzięty do niewoli 

sowieckiej, w której 

przebywał do roku 1954 

jako jeniec obozu pracy. 

Nadal żyje i jest 

ostatnim żyjącym 

świadkiem (po śmierci 

Otto Günschego w 2003 

r.) ostatnich dni w 

bunkrze Hitlera pod 

Kancelarią Rzeszy, a 

zwłaszcza śmierci Hitlera 

i Goebbelsa. Mieszka w 

Berlinie.

Rochus Misch, urodzony w 1917 w Opolu na 

Śląsku, był osobistym ochroniarzem, kurierem i 

operatorem telefonicznym Hitlera od 1940 do 

1945

Tak może być ale skoro Hitler rzeczywiście robił te 

straszne rzeczy jakie ludzie mu teraz przypisują, to 

czy mógłby być naszym Führerem?  Jak to było 

możliwe? Jak mogliśmy o tym wszystkim nie 

wiedzieć – my z najbliższego kręgu Hitlera – przecież 

zawsze atam byliśmy, dzień i noc. Widzieliśmy go w 

pidżamie. Otrzymywaliśmy meldunki i przynosiliśmy 

mu je do czytania. Nigdy nie było nic na ten temat. 

Tak, to się wydarzyło, ale nie mogę sobie tego 

wyobrazić. Nie mogę sobie wyobrazić Hitlera jako 

mordercy. To po prostu niemożliwe. Hitler to był miły 

facet. Bardzo przyjacielski. Gdybym go dzis spotkał to 

bym zapytał “Mein Führer, nie znałem pana aż tak 

dobrze. Przez pięć lat patrzyliśmy sobie w oczy, 

uśmiechaliśmy sie do siebie.. A te wszystkie rzeczy, o 

których tyle napisano, skąd to się wszystko wzięło? 

Nigdy nie znałem pana takiego, mein Führer. 

Morderstwo tych dzieci było czymś strasznym, ale za 

każdego z nich zginął million Żydów i to zupełnie bez 

powodu, nie mówiąc o innych, którzy zginęli z rąk 

nazistów.

Ida Hattemer-Higgins - 

HITLER BYŁ  MIŁYM FACETEM
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Sylwester Chruszcz - Poseł do Europarlamentu - LIST DO MINISTRA ZDROJEWSKIEGO

W naszym kraju, podobnie jak w większości krajów 

cywilizowanego świata istnieje duża grupa tzw. 

poszukiwaczy różnych znalezisk, skarbów, pamiątek 

historycznych, którzy z pomocą wykrywaczy metali 

przeszukują lasy i pola z nadzieją na wykopanie 

rzeczy zaświadczających o małej i dużej historii 

Polski i świata. W niemal każdej miejscowości 

znajduje się przynajmniej kilku takich amatorów 

historii. Wykopują stare monety, odznaczenia, 

biżuterię, galanterię, szable, guziki… Nierzadko 

natrafiają na prawdziwe rarytasy, które jednak z racji 

beznadziejnego stosowania Ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami zamiast do muzeów 

lub prywatnych ogólnodostępnych zbiorów trafiają na 

czarny rynek (często zagraniczny) lub też są chowane 

po piwnicach ze strachu przed policyjną rewizją 

(coraz częściej stosowaną w takich przypadkach).

Ustawa o zabytkach w art. 36. mówi, że 

„Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków 

wymaga: (…) poszukiwanie ukrytych lub 

porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków 

archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju 

urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu

do nurkowania.” Warto pamiętać, że z powodu 

szerokiej definicji „zabytku”, może nim być niemal 

wszystko. W praktyce wspomniani konserwatorzy nie 

chcą słyszeć o wydawaniu pozwoleń (wbrew duchowi 

ustawy), albo nakazują poszukiwaczom 

zorganizowanie nadzoru archeologicznego, co 

najczęściej sprawia, że pasjonat rezygnuje z drogi 

prawnej w obliczu piętrzących się biurokratycznych 

trudności, mających swe żródło w sformułowaniach 

prawnych pochodzących z poprzedniego systemu.

Stąd moja prośba do Pana Ministra o wydanie 

stosownego Rozporządzenia zachęcającego 

wojewódzkich konserwatorów zabytków do 

wydawania pozwoleń z uwzględnieniem konkretnych 

warunków (poszukiwania nie mogą dotyczyć terenów 

stanowisk archeologicznych; poszukiwania winny się 

toczyć na terenie organu wydającego pozwolenie; 

każde znalezisko godne uwagi należy zgłaszać do 

WZK; możliwe jest wprowadzenie egzaminu dla 

poszukiwaczy <rodzaj karty rowerowej> etc.).

Przykładem dobrze funkcjonującego prawa w tej 

dziedzinie jest właśnie Wielka Brytania, gdzie 

poszukiwacze (pod warunkiem uzyskania zgody

W londyńskim British Museum tłumy zwiedzających przyciąga ostatnio wystawa skarbów i zabytków 

kultury znajdowanych przez brytyjskich poszukiwaczy-amatorów. Dzięki klarownym i uczciwym 

przepisom, Brytyjczycy mogą cieszyć się podziwiając odzyskane zabytki po swoich przodkach i 

poprzedzających ich kulturach. W Wielkiej Brytanii docenia się rolę pasjonatów wiedząc doskonale, że 

gdyby nie ich miłość do historii i samozaparcie, większość tych zabytków nigdy nie ujrzałaby światła 

dziennego, ulegając zniszczeniu w obliczu intensyfikacji prac rolnych z użyciem środków chemicznych, 

rosnącej zabudowie czy zwykłej bezmyślności. Także w Polsce istnieje prosta możliwość pozyskania 

bezcennych reliktów z czasów kultury celtyckiej, rzymskich szlaków handlowych, słowiańskich 

pradziejów, nie mówiąc już o czasach późniejszych i eksponatach związanych z historią Polski XX wieku. 

Gros spraw rozwiązałoby zwykłe Rozporządzenie Pana Ministra, o którego sformułowanie proszę.

(2008-11-26)

26 listopada 2008 r. 

poseł Chruszcz wystapił z 

zapytaniem do Komisji 

Europejskiej w sprawie 

gloryfikacji nazistowskiej 

formacji wojskowej. 
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właściciela terenu i w oparciu o stosowny i przyjęty 

kod etyczny) bez problemu eksplorują z użyciem 

detektorów metali i ciągle słychać tam o wzbogacaniu 

kolekcji brytyjskich muzeów coraz nowymi 

eksponatami, co powoduje wzrost zainteresowania 

własną przeszłością oraz aktywizację postaw 

obywatelskich w tym zakresie. Zachętą do takich 

postaw jest dobrowolny program zgłaszania 

znalezionych zabytków ruchomych (tzw. „Portable 

Antiquities Scheme”, w którym archeolodzy prowadzą 

ewidencję i katalogują znaleziska zgłaszane przez 

poszukiwaczy. Według tamtejszego prawa, tylko 

znaleziska cenne są przejmowane przez państwowe 

kolekcje (na zasadzie uczciwego pierwokupu po cenie 

rynkowej, gdzie rekompensata jest dzielona między 

właściciela ziemi a poszukiwacza) pozostałe zaś, po 

odpowiednim skatalogowaniu i oznaczeniu miejsca 

znalezienia, zwracane są znalazcy. Takie rozwiązanie 

prowadzi do aktywnej i bardzo owocnej współpracy 

między archeologami a amatorami i znacznego 

wzrostu ilości nowych, nieznanych wcześniej 

stanowisk archeologicznych. Nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby i w naszym kraju znaleziska 

zamiast spoczywać w szufladach, bądź, co gorsza w 

walizkach przemytników dzieł sztuki, nie miały 

cieszyć oka znawców oraz zwykłych obywateli i 

zapełniać muzealne zbiory, zachęcając nowe 

pokolenia do poznawania dziedzictwa narodowego.

Nikt nie prowadzi oficjalnych szacunków, ale 

amatorskie poszukiwania prowadzi w Polsce 

przynajmniej ok. 100 tys. poszukiwaczy. Mówi się 

nawet żartobliwie, że to największa grupa przestępcza. 

Dlatego jeszcze raz zwracam się do Pana Ministra z 

prośbą o uregulowanie tej sytuacji tak aby 

indywidualny poszukiwacz (nie tylko stowarzyszenia 

czy instytuty) mógł zgodnie z literą prawa czuć się 

spadkobiercą naszej wspaniałej historii i miał prawo 

do prowadzenia poszukiwań jej materialnych śladów. 

Nie traktujmy ludzi z wykrywaczami chodzącymi po 

kartofliskach w poszukiwaniu napoleońskich guzików 

mundurowych jak przestępców. W załączeniu 

przedstawiam Panu Ministrowi pod rozwagę, projekt 

długofalowych zmian w tej kwestii, które w moim 

odczuciu mogą doprowadzić do tego, że Polska, 

biorąc pod uwagę jej burzliwą i kolorową historię, 

stanie się wzorem praworządnych rozwiązań 

współpracy między obywatelami-pasjonatami a 

profesjonalistami w zakresie poznawania i 

wzbogacania wiedzy o naszej fascynującej historii w 

jej europejskim kontekście. 

Z poważaniem

Sylwester Chruszcz - Poseł do Europarlamentu - LIST DO MINISTRA ZDROJEWSKIEGO

Sylwester Chruszcz 

(ur. 22 sierpnia 1972 w 

Głogowie) – polski 

polityk, od 2004 poseł do 

Parlamentu 

Europejskiego, p.o. 

prezesa LPR od 2007 do 

2008.

Ukończył studia na 

Wydziale Budownictwa i 

Architektury Politechniki 

Szczecińskiej. W 1995 

wstąpił do Młodzieży 

Wszechpolskiej, a w 1996 

roku do Stronnictwa 

Narodowego. W 2001 

został wybrany do rady 

politycznej Ligi Polskich 

Rodzin. W latach 2002-

2004 był radnym sejmiku 

zachodniopomorskiego.

W 2004 otrzymując 40 

371 głosów w 

województwie 

dolnośląskim został 

posłem do Parlamentu 

Europejskiego. W PE 

pełni funkcję 

wiceprzewodniczącego 

komisji transportu i 

turystyki. Bezskutecznie 

ubiegał się o stanowisko 

prezydenta Szczecina w 

wyborach 

samorządowych w 2006. 

Otrzymał 1133 głosów (tj. 

0,83%), co dało mu 7. 

miejsce. 1 grudnia 2006 

stanął na czele 

powołanego przez LPR 

"Komitetu na Rzecz 

Referendum w Sprawie 

Przyjęcia Przez Polskę 

Euro – Złoty Tak". 24 

października 2007 po 

rezygnacji Romana 

Giertycha został 

pełniącym obowiązki 

prezesa Ligi Rodzin 

Polskich, 12 stycznia 

2008 rada polityczna tej 

partii potwierdziła jego 

wybór na tę funkcję. 10 

czerwca 2008 

zrezygnował z tego 

stanowiska.

W 2008 był wśród 

założycieli partii Naprzód 

Polsko, został jej 

sekretarzem generalnym.

Chcesz wiedzieć więcej?

www.thesaurus.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1899&highlight=prawo
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Robert Wit Wyrostkiewicz - PRAWO GNOI POSZUKIWACZY

Eksplorować, czyli po prostu szukać w ziemi można 

z dobrymi rezultatami na chybił-trafił, ponieważ 

niemal cala Polska stanowi jedną wielką mapę 

różnych wojen, szlaków czy pozostałości po dawnych 

wsiach i miastach. Większość poszukiwaczy to 

amatorzy-badacze historii, zwłaszcza tej lokalnej. 

Wiedzą, gdzie i czego szukają.

Dla mnie kluczowym źródłem informacji jest 

rozmowa z ludźmi, zwłaszcza ze starymi 

mieszkańcami miejscowości, w których zamierzam 

szukać - mówi Michał, poszukiwacz z Podlasia. - 

Rozmawiam i słyszę często takie zdania: „Panie, u 

mnie jak fundamenty kopały, to garnki znajdowały", 

„Tam kilka domów stało, ale za cara je wysiedlili", 

„Ojciec mówił, że pod tymi starymi dębami karabin 

zakopał. Znalazłby je ten pański sprzęt?". I czasami 

znajduję, opowiada Michał. - Każda wieś oprócz 

cennych wskazówek ma też swoje legendy i mity. 

Zawsze jakiś czołg jest zatopiony w bagnie, zawsze 

Żydzi zakopali gdzieś garnek złota i wszędzie 

rozbrajali się żołnierze mów i Maciek. Często ile 

osób. tyle wersji, ale każdy, kto szuka, wie, że nie 

należy lekceważyć rozmów z ludźmi. Poszukiwacze 

nie tylko dopytują ludzi o historię. Czytają książki 

historyczne, zwłaszcza pamiętniki. Obserwują też 

bacznie ukształtowanie terenu. - Kiedy jadę 

samochodem i widzę pole, a na jego środku rząd 

starych drzew w linii, już wiem, że 

najprawdopodobniej musiała tędy przebiegać jakaś 

droga -mówi Andrzej. Warto doszperać się starych 

map. Wtedy oprócz wsi i miast oraz prowadzących do 

nich dróg mamy zaznaczone kapliczki, wiatraki, 

młyny oraz to, co najciekawsze dla poszukiwaczy 

monet - karczmy - dodaje. Poszukiwacze jednym 

chórem argumentują, dlaczego teren przykarczmiany 

obfituje w monety.

Szedł sobie szlachcic z kozakiem, wypijali kilka 

antałków miodu pitnego, potykali się lub ucinali

Teoretycznie polskie prawo daje możliwość 

amatorskich poszukiwań reliktów przeszłości. Takie 

pozwolenia wydawać mogą wojewódzcy 

konserwatorzy zabytków. - W praktyce konserwatorzy 

nie chcą o pozwoleniach słyszeć, a więc nie mogę 

małego dołka wykopać u chłopa na polu. które on 

orze, a więc sam tratuje ewentualne dobra narodowe. 

Jeśli używam wykrywacza, nie mogę kopać nawet na 

własnym podwórku - żali się Andrzej. Krytycznie do 

poszukiwaczy nastawiona jest część archeologów. O 

zdanie zapytałem znanego pisarza, Andrzeja Pilipiuka, 

archeologa z wykształcenia i kolekcjonera monet oraz 

meteorytów. - Kiedyś wymieniłem okno na 

plastikowe, nie zgłaszając tego w gminie jako 

remontu. Nie dość. że zostałem przestępcą, to jeszcze 

uzyskałem dofinansowanie przestępstwa przez rodzinę 

(działanie w zmowie...). Nasze prawo jest bzdurne. 

Tego nie neguję - mówi Pilipiuk, po czym dodaje: - 

Istnieje też zagrożenie ze strony nieuczciwych 

poszukiwaczy, będących zwykłymi złodziejami i 

hienami cmentarnymi. Potrzeba mądrego 

prawodawstwa.

- Z Pilipiukiem zgadza się większość poszukiwaczy - 

stwierdza Maciek. Potrzeba mądrego prawodawstwa.

- Jesteśmy najliczniejszą w Polsce grupą przestępczą -śmieje się Andrzej z Sulejówka, jeden z 

kilkudziesięciu tysięcy polskich poszukiwaczy skarbów, którzy z pomocą wykrywaczy metali przeszukują 

lasy i pola. - Prawo jest takie, że z wykrywaczem można spacerować, namierzać metalowe rzeczy w 

ziemi, ale bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków nie można kopać - mówi Maciek z 

Warszawy. A okazuje się, że po paru miesiącach hobbystycznych poszukiwań każdy może znaleźć stare 

monety, żołnierskie guziki, kobiece ozdoby i oczywiście pozostałości po wojnach -od naboi po orzełki z 

czapek.

drzemkę w obejściu, a srebrny dukat mógł z kieszeni 

wypaść

puentuje śmiechem Maciek.
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W Polsce prawo i policja wiedzą dobrze, że 

obywatel z wykrywaczem na kartoflisku i nieużytkach 

to zwykły bandzior, który próbuje ograbić dobra 

narodowe i rozkopać przykładowo słowiańskie 

kurhany. W województwie lubelskim był nawet spot w 

telewizji publicznej grany pod hasłem: ..Jeśli 

zobaczysz człowieka z wykrywaczem metalu w lesie, 

na polu lub łące, powiadom najbliższy posterunek 

policji". Gwoli wyjaśnienia: w idiotyzmie 

legislacyjnym nie jesteśmy osamotnieni. Podobne 

regulacje funkcjonują w Niemczech (ale tylko w 

niektórych landach). Pozytywnym przykładem jest za 

to Wielka Brytania, która umiejętnie wykorzystała 

pozytywną przecież pasję tysięcy Anglików i dzięki 

nim zapycha swoje muzea różnymi rarytasami. - 

Przykładem niech będzie choćby cała seria publikacji 

wydanych przez Muzeum Londyńskie, dotyczących 

różnych aspektów życia codziennego 

średniowiecznego domostwa, w tym zabawek 

dziecięcych, o których wcześniej mieliśmy jedynie 

bardzo skąpe informacje źródłowe. Wszystkie one 

powstały w oparciu o początkowo przypadkowe, a w 

późniejszej fazie już planowe znaleziska namierzone 

wykrywaczem metali - mówi Igor, mieszkający na 

stale w Anglii, i dodaje: - Innym przykładem jest 

znaleziona w ubiegłym roku rzymska moneta zwize-

runkiem mało znanego galijskiego uzurpatora, 

Domicjana. Dzięki poszukiwaczom co najmniej 

podwojono liczbę cmentarzysk anglosaksońskich i 

odkryto wiele nieznanych dotąd typów monet 

celtyckich.

Te ostatnie to także przykład z naszego podwórka, 

gdyż dzięki zgłoszeniom znalezisk przez 

poszukiwaczy podwoiła się w Polsce ilość monet 

celtyckich wybijanych lokalnie. W Anglii po prostu 

zezwolono na poszukiwania. Wystarczy, że człowiek 

otrzyma pozwolenie właściciela gruntu i że nie 

wchodzi świadomie na teren stanowiska 

archeologicznego. Ma jednak obowiązek zgłaszania 

znalezisk, a prawo ich pierwokupu zachowuje 

państwo. Tym sposobem British Muzeum po cenach 

rynkowych wchodzi w posiadanie nowych 

eksponatów, poszukiwacze mają motywację do 

„wykopek" i wszyscy są zadowoleni. W Polsce jest 

odwrotnie: znaleziska trafiają do schowka domowego 

i cieszą oko jedynie najbliższej rodziny lub wchodzą 

w obieg czarnorynkowy i najczęściej opuszczają 

granice kraju. A wystarczyłoby zalegalizować to, że 

ludzie pasjonują się historią i szukają pozostałości po 

minionych epokach. Niby mała rzecz...

Autor w terenie

Artykuł został opublikowany w nr9/2009 w Najwyższy Czas

Robert Wit Wyrostkiewicz - PRAWO GNOI POSZUKIWACZY

Lapidarium
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Piotr J. Bochyński - PRAWO 

DO POSIADANIA AMUNICJI STRZELECKIEJ W CELACH KOLEKCJONERSKICH

Bazując na stwierdzeniu zawartym w tytule na 

początek należałoby najpierw zdefiniować pojęcie 

samej amunicji strzeleckiej, a następnie dokonać 

prawnej interpretacji jej definicji. Poniżej 

przedstawiam ogólną definicję amunicji strzeleckiej:

Naboje i pociski (granaty) przeznaczone do użycia w 

broni strzeleckiej. Większość amunicji strzeleckiej 

stanowią zespolone naboje stosowane do użycia w 

rewolwerach (naboje rewolwerowe), pistoletach i 

pistoletach maszynowych (naboje pistoletowe), 

karabinkach, karabinkach maszynowych (naboje 

pośrednie), karabinach, ręcznych, ciężkich i 

uniwersalnych karabinach maszynowych (naboje 

karabinowe) oraz wielkokalibrowych karabinach 

maszynowych (naboje wielkokalibrowe). Do amunicji 

strzeleckiej zaliczane są także strzeleckie pociski 

rakietowe wystrzeliwane za pomocą broni strzeleckiej 

(pistoletu lub karabinu), granaty nasadkowe, granaty 

do ręcznych granatników bezodrzutowych i 

rakietowych oraz granaty ręczne. Amunicję strzelecką 

można dzielić ze względu na przeznaczenie oraz ze 

względu na rodzaj zastosowanych w niej pocisków.

Na szczęście lub nie dla kolekcjonerów 

obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie 

opierające się na przepisach ustawy z dnia 21 maja 

1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 1999, nr 53, 

poz.549) z późniejszymi zmianami oraz aktach 

wykonawczych jak między innymi w rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

20 marca 2000 r., w sprawie rodzajów szczególnie 

niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni 

odpowiadającej celom, w których może być wydane 

pozwolenie na broń (Dz.U. z 200 r. nr 19, poz.240) 

oraz rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2000 r. w 

sprawie przechowywania, noszenia i ewidencjonowa-

nia broni i amunicji (Dz.U. Nr 27, poz.343), definiują 

jednoznacznie, co jest amunicją w myśl 

wymienionych powyżej przepisów.

Przytoczmy najbardziej istotne w tym momencie 

fragmenty ustawy o broni i amunicji dotyczące 

właśnie amunicji strzeleckiej.

 Ilekroć w ustawie jest mowa o amunicji, 

należy przez to rozumieć amunicje do broni palnej.

 W rozumieniu ustawy amunicja są naboje 

scalone i naboje ślepe przeznaczone do strzelania z 

broni palnej.

Gotowe lub obrobione istotne części broni 

lub amunicji uważa się za broń lub amunicje.  

 Istotnymi częściami amunicji są: pociski 

wypełnione materiałami wybuchowymi, chemicznymi 

środkami obezwładniającymi lub zapalającymi albo 

innymi substancjami, których działanie zagraża życiu 

lub zdrowiu, spłonki inicjujące spalanie materiału 

miotającego i materiał miotający w postaci prochu 

strzelniczego.

Wprowadzanie, zatem nowego pojęcia, jakim by 

mogło być określenie „amunicja pozbawiona cech 

użyteczności" jak w przypadku broni, według opinii 

specjalistów mija się z celem, gdyż w świetle ustawy 

albo coś jest amunicją albo nią nie jest i niema 

problemu z ustaleniem czy posiadane egzemplarze 

amunicji w kolekcji stoją w zgodności z prawem.

Według tych przepisów amunicja stanowi 

nierozerwalną całość z bronią i nie można się na ich 

podstawie starać o pozwolenie na wyłączne 

posiadanie amunicji (bez pozwolenia na broń), nawet 

w celach kolekcjonerskich. 

Z przytoczonych definicji można określić, że w myśl 

ustawy amunicja strzelecka to:

- naboje scalone

W CELACH KOLEKCJONERSKICH

Na obecną chwilę kwestia posiadania amunicji strzeleckiej do celów kolekcjonerskich nie została w 

ogóle poruszona i omawiana. Do tej pory, działania skupiały się na podobnych problemach 

ukierunkowanych wyłącznie w stronę broni strzeleckiej.

Amunicja strzelecka - 

rodzaj amunicji 

przeznaczonej do 

wystrzeliwania z broni 

strzeleckiej (naboje 

pistoletowe, pośredni, 

karabinowe), a także 

granaty ręczne i 

nasadkowe, oraz amunicja 

do granatników.

Schemat naboju

1. pocisk

2 . łuska

3. ładunek prochowy

4. kryza

5. spłonka

Lapidarium
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- naboje ślepe

- naboje do broni gazowej zawierające 

chemiczne substancje obezwładniające

- pociski typu:

    smugowe

    zapalające

    przeciwpancerno-zapalające 

    przeciwpancerno-zapalające- smugowe 

    wskaźnikowe 

    odłamkowa (wybuchowa) 

- spłonki inicjujące (zawierające masę zapłonową)

- materiał miotający

Wymienione powyżej przedmioty i elementy 

amunicji nie mają prawa znajdować się w naszych 

rękach, niestety według tych przepisów posiadanie w 

kolekcji amunicji bezłuskowej jest również 

niemożliwe, czego tłumaczyć chyba nie trzeba, 

dlaczego?

Należy pamiętać również o tym, że nawet jeśli już 

jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami pozwolenie na 

broń i możemy legalnie nabywać amunicję strzelecką 

to niestety i tak spotkamy się z ograniczeniami w 

doborze eksponatów do naszej kolekcji.

-   pierwsze wynika z tego, że będziemy mogli 

    posiadać tylko amunicję w kalibrze, na którą opie-

    wa pozwolenie na posiadanie broni.

-   drugie natomiast związane jest to z Rozporządzenia

    Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

    dnia 20 marca 2000 r. wynika to z zapisu w Ustawie

    o broni i amunicji gdzie jest mowa o tym, że nie 

    wydaje się pozwolenia na broń (i amunicję) szcze- 

    gólnie niebezpieczną (Art. 10 ust.2).

§2. Amunicją szczególnie niebezpieczną są:

1) amunicja z pociskami wypełnionymi materiałami 

     wybuchowymi, zapalającymi albo innymi 

     substancjami, których działanie zagraża życiu lub 

     zdrowiu,

2) pociski do amunicji, o której mowa w pkt. 1,

3) amunicja z pociskami pełnopłaszczowymi 

     zawierającymi rdzeń wykonany z materiału 

     twardszego niż stop ołowiu,

4) amunicja z pociskami podkalibrowymi, z 

    płaszczem lub elementem wiodącym wykonanym z 

    tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji 

    przeznaczonej do strzelania z broni gładko lufowej,

5) amunicja pistoletowa i rewolwerowa z pociskami 

    półpłaszczowymi i rdzeniem konstrukcyjnie

    przystosowanym do rozrywania się po osiągnięciu 

    przeszkody,

6) amunicja wytworzona nie fabrycznie, w tym także 

     taka, do której wykorzystywane są fabrycznie nowe

     elementy amunicji, z wyłączeniem amunicji 

     wytwarzanej na własny użytek przez osoby 

     posiadające pozwolenie na broń myśliwską lub 

     sportową

Pomimo tych wszystkich ograniczeń i zakazów 

istnieje możliwość kolekcjonowania amunicji 

strzeleckiej w postaci:

- wszelkiego rodzaju łusek (przy założeniu zbicia 

   spłonki - dezaktywacja masy zapłonowej), które nie 

   są istotną częścią amunicji,

- amunicji szkolnej przeznaczonej do nauki budowy i

esploatacji amunicji oraz nauki obsługi broni,

- pociski różnego rodzaju, które nie zostały 

   wymienione powyżej,

- amunicja wkładkowa (wkładki redukujące, 

   zmieniające kaliber lub typ stosowanej amunicji).

- amunicja okazowa

Jeśli pozbawimy amunicja scaloną lub ślepą 

ładunku miotającego oraz unieszkodliwimy spłonkę 

zapalającą doprowadzimy do jej dysfunkcji, nie będzie 

ona już amunicją w rozumieniu ustawy, wobec czego 

będziemy mogli ją również legalnie posiadać w 

kolekcji.

Sporną kwestią pozostaje jak dezaktywować taką 

amunicję. Najlepszym rozwiązaniem byłoby właśnie 

zbicie spłonki i przewiercenie łuski, które w sposób 

wizualny jednoznacznie by świadczyło o jej 

przeznaczeniu do celów kolekcjonerskich.

Nikt oczywiście nie może nam nakazać tego 

odgórnie, bo nie istnieją w tym zakresie żadne 

rozporządzenia i regulacje prawne i możemy 

oczywiście posiadać nabój z nie przewierconą łuską i 

zdezaktywowaną spłonką w sposób chemiczny (bez 

jej zbicia). Niestety kolekcjoner jest wtedy narażony 

na znaczne nieprzyjemności związane z 

potwierdzeniem tego faktu przez organa policyjne. 

Można również podać tu przykłady, w których jest 

spełniony tylko jeden warunek wymieniony na 

początku:

- nie przewierconą łuska, zbita spłonka - podejrzenie o 

   niewypał (w łusce może znajdować się nadal 

   materiał miotający),

- przewiercona łuska, nie zbita spłonka - podejrzenie o 

   posiadanie istotnego elementu amunicji, jakim jest 

   właśnie spłonka.

Wynika to z faktu, że jedynie specjalista z 

laboratorium kryminalistycznego może dokonać 

oceny takiej amunicji, zwykły funkcjonariusz policji 

działający na miejscu zdarzenia nie ma w tym zakresie 

wystarczającej wiedzy i trzyma się tylko ślepej litery 

obowiązującego prawa.

Pamiętać należy przy tym, że organy policyjne lub 

prokuratura pomimo spełniania tych warunków ma 

nadal prawo zatrzymać kolekcję w celu przebadania 

jej w specjalistycznym laboratorium 

kryminalistycznym. W przypadku, gdy badania z 

badań nic nie wyjdzie na niekorzyść kolekcjonera 

organa te mają obowiązek zwrotu zatrzymanych 

eksponatów. Zatem aby później uniknąć 

niepotrzebnych zgrzytów na linii kolekcjoner-

przedstawiciele władzy, należy sporządzić w miarę 

dokładny spis zatrzymywanych rzeczy i żądać 

pokwitowania, a później na jego podstawie zwrotu 

zatrzymanych przedmiotów.

Przy odstrzelonych łuskach należy zwrócić 

szczególną uwagę na źródło ich pochodzenia, gdyż w 

przypadku stwierdzenia ich pochodzenia z broni, która 

została użyta do popełnienia przestępstwa 

automatycznie jej posiadacz zostaje powiązany z tym 

czynem. W tym wypadku posiadacz takich łusek musi 

być świadom tego, że będzie zmuszony się mocno 

tłumaczyć z tego faktu, który wiąże się 

niejednokrotnie z postrzeleniem lub nawet
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Amunicję strzelecką    

dzielimy na:

* bojową

* ćwiczebną

* szkolną

Amunicja bojowa - 

amunicja o działaniu 

niszczącym, 

obezwładniającym lub 

specjalnym, przeznaczona 

do wykonywania zadań 

bojowych na polu walki.

W zależności od 

sposobu działania na cel 

amunicję bojową 

dzielimy na:

* odłamkową

* burzącą

* przebijajacą (wszystkie 

typy bojowej amunicji 

strzeleckiej oraz niektóre 

rodzaje amunicji 

przeciwpancernej)

* zapalajacą

* trującą

* chemiczną

* specjalną :

o dymną

o oświetlającą

o sygnałową

o propagandową

Amunicja ćwiczebna 

(ślepa) - rodzaj amunicji 

przeznaczonej do 

pozorowania strzelań lub 

wybuchów. Amunicja 

ćwiczebna posiada 

pociski (bomby lotnicze, 

granaty artyleryjskie, 

głowice pocisków 

rakietowych) wypełnione 

materiałem obojętnym 

(gips, cement, pak) dzięki 

czemu zachowuje 

identyczne właściwości 

balistyczne jak amunicja 

bojowa. Czasami pociski 

amunicji ćwiczebnej są 

wypełnione substancją 

dymotwórczą ułatwiającą 

określenie punktu upadku.

Ćwiczebna amunicja 

strzelecka posiada pociski 

z drewna lub tworzywa 

sztucznego ulegające 

zniszczeniu po 

opuszczeniu lufy, albo 

pozbawiona jest 

pocisków całkowicie. W 

strzeleckiej amunicji 

ćwiczebnej do broni 

osobistej nie ma w ogóle 

pocisków.
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zabójstwem, efektem tego może być nawet 

zaaresztowanie takiej osoby!!!. Nie polecam, zatem 

trzymanie łusek, które pochodzą z wątpliwego źródła 

lub też istnieje duże ryzyko, że mogły mieć jakiś 

związek z przestępstwem.

Podsumowując zagadnienie legalnego 

kolekcjonowania amunicji strzeleckiej należy 

wspomnieć, że możemy posiadać niektóre jej rodzaje 

całkowicie legalnie bez potrzeby jej dezaktywacji, do 

takiej amunicji należy:

- amunicja do broni, na którą nie jest wymagane 

pozwolenie,

- amunicja do aparatów ubojowych,

- amunicja do aparatów wstrzeliwujących kołki,

Na koniec można dodać, że obrót amunicją 

strzelecką (sprzedaż, wymiana, itp.), która nie jest 

amunicją w rozumieniu ustawy o broni i amunicji jest 

całkowicie legalnym procederem i nie może być 

zabroniona. Co więcej można taką amunicję przesyłać 

nawet pocztą (ograniczenie dotyczy jedynie amunicji 

zawierającej materiał miotający) na terenie Polski lub 

też za granicę bez żadnych problemów.

szkolny pocisk artyleryjski armaty 

kal. 23 mm (ZU-23-2, ZSU-23-4)

Amunicja szkolna - 

jest to amunicja służąca 

do nauki posługiwania się 

bronią lub do nauki o 

budowie i sposobach 

użycia amunicji bojowej. 

Wykonana jest podobnie 

jak amunicja bojowa, lecz 

pozbawiona elementów 

ogniowych. Do nauki o 

budowie amunicji używa 

się amunicji szkolnej o 

różnych przekrojach.
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OGŁOSZENIE - SKLEP

Pierwszy polsko-języczny sklep detektorystyczny w Wielkiej Brytanii! 

www.wykrywaczemetali.co.uk

Największy wybór sprzętów nowych, używanych i akcesoriów 

poszukiwawczych. Ubezpieczona przesyłka na terenie całej 

Europy. Pełen serwis i sprzęt zastepczy. Konkurencyjne ceny.

Polska infolinia i porady. Nie czekaj - Odwiedź nas już dziś!
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Mam wielka prosbę o pomoc. 

Rzecz tyczy się elementów skórzanych torebek o 

litewskiej proweniencji. 

Temat jest bardzo ciekawy, znalezisko relatywnie 

częste a jednak dostępne informacje w tym obszarze 

można uznać za szczątkowe. 

Niezwykle pomocnym byłoby ustalenie zasięgu 

elementów tych toreb na obszarze Polski i być może w 

ten sposób udałoby się powiązać ich występowanie z 

jakimś faktem historycznym - i to właśnie chcemy 

zrobić. 

Nie da się tego zrobić bez pomocy i współpracy 

poszukiwaczy, do czego gorąco zachęcam. 

Elementy (lub ich odmiany) lub ich fragmenty o 

jakie chodzi przedstawione są na poniższym 

schemacie: 

Zalecenia co do wysyłki (mogą być również 

fragmenty wspomnianych elementów): 

- w e-mailu warto podać swój nick (prawie nikogo nie 

znam z imienia i nazwiska) 

- fotki najlepiej pod kątem 90 stopni, bez przesadnej 

rozdzielczości (800x600 spokojnie wystarczy), dobrze 

skadrowane 

- wymiary 

- przybliżone miejsce występowania: 

a) jeżeli będzie to wieś to warto podać okoliczne 

większe miasteczko 

b) jeżeli będzie to pobliże dużej rzeki to warto podać 

brzeg (ważne z punktu widzenia ewentualnych bitew 

lub przepraw) 

- ewentualna obecność śladów złocenia lub srebrzenia 

- kontekst monetarny i/lub historyczny o ile taki 

wystąpi

- elementy skórzanych torebek -

Jeżeli ktoś się zdecyduje na pomoc i współpracę 

przy rozwiązaniu powyższego problemu to poniżej 

podaję adres kontaktowy, na który należy przesłać 

fotki znalezionych elementów wraz z opisem 

(zalecenia poniżej): 

inneznaleziskaFPS@interia.pl 

Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy będą mogli 

dostarczyć wszystkie dane lub nawet zdjęcia, mimo 

wszystko będę wdzięczny za każdy okruch informacji. 

Po analizie danych wyniki zostaną jak najszybciej 

opublikowane z uwzględnieniem osoby (i oczywiście 

forum), które udzieliły pomocy. 

Witam serdecznie! 

Ogłoszenia



Polska Amunicja Strzelecka 1919 - 2004 - OGŁOSZENIE

Pierwsze tak obszerne i szczegółowo opracowane 

kompendium wiedzy na temat polskiej amunicji 

strzeleckiej z lat 1919-2004. Jest ono przeznaczone 

dla kolekcjonerów, pasjonatów historii militarnej, 

poszukiwaczy skarbów. Opisano w nim kilkadziesiąt 

polskich naboi (wielkokalibrowych, pistoletowych, 

rewolwerowych, gazowych, sygnałowych). 

Przedstawiono ich historię, określono przeznaczenie, 

producenta, cechy wyróżniające, wymiary, typy, 

rodzaje łusek. Zamieszczono w nim rozdziały 

dotyczące znakowania polskiej amunicji w 

określonych latach, informacje dotyczące przemysłu 

amunicyjnego, wykaz zakładów produkujących 

amunicję, bibliografię, schematy i kolorowe rysunki.
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