
Wielozadaniowy noktowizor Armasight Spark 
z technologią CORE
Monokular noktowizyjny Armasight Spark to kompaktowy noktowizor wyposażony w za-
awansowany technologicznie wzmacniacz obrazu typu CORE (skrót od ang. Ceramic Optical 
Ruggedized Engine), który zbliża jakość obrazu do noktowizorów drugiej generacji i gwaran-
tuje rozdzielczość na poziomie 60–70 linii/mm.

Noktowizor ma regulowany obiektyw z  jednokrotnym powiększeniem o ogniskowej  
35 mm i świetle 1,7. Kąt widzenia wynosi 30°, co w połączeniu z głębią ostrości od 25 cm do 
nieskończoności znacznie usprawnia prowadzenie obserwacji w terenie. Do noktowizora 
można podłączyć opcjonalną optykę z trzykrotnym powiększeniem, a także zewnętrzne 
oświetlacze podczerwieni IR810 oraz IR810W, które w szybki i łatwy sposób montuje się na 

jednej z szyn Picattiny. Istotną zaletą Sparka jest 
duża ilość dostępnych akcesoriów, takich 

jak: oświetlacze IR, obiektywy, 
mocowanie na głowę czy kask, 
adapter kamery, różnorodne 
szyny montażowe w  standar-
dach stosowanych w  milita-
riach oraz adaptery do lunet.

Cena 3069 zł. Więcej na  
www.spyoptic.pl. PS

W lutym br. nakładem wydawnictwa Mirczumet ukazała 
się książka mojego autorstwa pt. „Spotkałem myśli-
wych” z filmem dokumentalnym „Pośród koszęcińskich 
lasów”. 

Musiałem iść prawie 40 lat, nim trafiłem na myś- 
liwych – i piszę właśnie o tej drodze. Ale też o tych, 
z  którymi już od kilkunastu lat wędruję po łowiec-
kich ścieżkach, o  przyjaciołach, dla których bycie 
myśliwymi nie jest celem samym w sobie, lecz raczej 
przepustką do świata przyrody oraz do stałego z nią 
obcowania. Książkę tę planowałem od dawna, ale 
wciąż pojawiało się coś ważniejszego – ludzie i te-
maty tak fascynujące, że przez kolejne miesiące wy-
pełniały mój czas oraz wyobraźnię. 

Zawsze uważałem, że łowieckie wspomnienia nie 
muszą się ograniczać tylko do polowań, pokotów 
i trofeów. Jako myśliwi skądś się wywodzimy, każdy 
z nas ma swoją historię rodzinną, dzieje swojej małej 

ojczyzny i za sobą jakąś drogę, która zawiodła go do łowiectwa. Warto o tym pisać, bo 
częstokroć te opowieści są niezwykle ciekawe i mogą sprawić, że czytelnik niebędący myśli-
wym spojrzy na nas inaczej niż jedynie przez pryzmat stereotypów. Moja książka stanowi  
właśnie taką próbę połączenia wielu wątków, wśród których ten łowiecki pozostaje najważ-
niejszy i niczym klamra spina pozostałe. 

W filmie dokumentalnym „Pośród koszęcińskich lasów” prezentuję swoje rodzime łowi-
ska oraz pokazuję myśliwych potrafiących nie tylko polować, ale nade wszystko w pasjonu-
jący sposób mówić o ziemi, z której wyrośli.

Dodatkowe informacje na stronie www.mirczumet-wydawnictwo.pl
Tadeusz Mirczewski

                    Książka z filmem dokumentalnym

 Pośród Koszęcińskich Lasów

SPOTKAŁEM 

MYŚLIWYCH

Spotkałem
 M

yśliw
ych

Tadeusz

Mirczewski

Tadeusz M
irczew

ski

DO TEJ PORY WYDALIŚMY

ISBN 978-83-65162-00-7

Myśliwskie opowieści w książce i filmie


