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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wraz z koń cem lu te go do hi sto rii prze szło spo ro eks cy tu ją cych wy da rzeń, któ re nie mo gły by od być się bez

zi mo wej, mroź nej au ry. Zi mo we Igrzy ska Olim pij skie przy nio sły nie by wa ły suk ces na szym re pre zen tan tom. Co
praw da nie by ło wśród olim pij skich zma gań mro żą cej krew w ży łach kon ku ren cji roz gry wa nej co rocz nie w olsz -
tyń skim Je zio rze Kor tow skim, po le ga ją cej na eks tre mal nym nur ko wa niu pod lo dem bez sprzę tu. Z pew no ścią
jed nak na si fre edi ve rzy wzbu dzili nie mniej sze emo cje wśród ob ser wa to rów tych nie co dzien nych ką pie li. Kto
zo stał zwy cięz cą? Szu kaj cie w nu me rze. Ko lej nym lu to wym wy da rze niem by ła V edy cja Tar gów Nur ko wych Pod -
wod na Przy go da. Jak co ro ku, spo tka li śmy się licz nie w Pa ła cu Kul tu ry i Na uki w War sza wie, aby za po znać
się z naj now szy mi pro po zy cja mi sprzę tu, za pla no wać wa ka cyj ne wy pra wy, za ku pić kur sy w oka zyj nych ce nach,
za czerp nąć odro bi nę do świad cze nia od nur ko wych au to ry te tów – ale przede wszyst kim – spo tkać się, wy mie -
nić po glą da mi i po dy sku to wać o na szej wspól nej pa sji. Kto nie do je chał, niech ża łu je. Wy glą da na to, że przy -
ro da za drwi ła so bie nie co z pro gnoz po go dy nek, stra szą cych jesz cze nie daw no trzy dzie sto stop nio wy mi mro za mi.
Bacz ni ob ser wa to rzy z pew no ścią za uwa ża ją, że Na tu ra za czy na się wła śnie prze cią gać le ni wie po zi mo wym
śnie, za chwi lę za cznie wsta wać, oby tyl ko nie le wą no gą… Czas więc naj wy ższy, oczy wi ście za raz po lek tu rze
Nu ras. in fo, po szu kać kon dy cji gdzieś na le śnych ście żkach, tu dzież w wy spe cja li zo wa nych ośrod kach spor to -
wych. Wszak żad na, na wet naj lep sza pian ka nie roz cią ga się w nie skoń czo ność! Mo że trud ne i wy ma ga ją ce
nie la da for my zma ga nia nur ków ja ski nio wych, od kry wa ją cych cia sne za ka mar ki ko sow skich ja skiń po bu dzą Wa -
szą wy obraź nię i zmo bi li zu ją do po dej mo wa nia no wych wy zwań?
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Ha ma ta to miej sco wość wy po czyn -
ko wa nad Mo rzem Czer wo nym, na
pół noc od pół wy spu Ras Ba nas w
po łu dnio wo - wschod niej czę ści Egip tu.
Znaj du je się ok. 420 km na po łu dnie
od Hur gha dy i 120 km na po łu dnie
od Mar sa Alam.

To wszyst ko – i w su mie nic wię cej – wy -
czy ta my w in ter ne cie o tym ma ło zna nym
i ta jem ni czym jesz cze miej scu. Pew nie wie -
lu z Was Ha ma ta ko ja rzy się też z por tem,
gdzie po czą tek swój lub ko niec mia ły rej sy
sa fa ri na da le kie po łu dnie Egip tu. Dla mnie
od dwóch lat Ha ma ta jest ulu bio nym miej -
scem w Egip cie. Dla cze go?

Przede wszyst kim znacz ne od le gło ści
od du żych ośrod ków tu ry stycz nych wpły -
wa ją na to, że nie wy bie ra się tam ty po wy
le ża ko wy, bla do skó ry i brzu cha ty tu ry sta.
Spo tka my tu za zwy czaj mi ło śni ków ki te -ów

Hamata
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czy nur ko wa nia, bo wła śnie te dwie ak tyw -
no ści są tu wio dą ce. Po za tym Ha ma ta to
je dy nie dwa ho te le i mi ni mia stecz ko roz ło -

żo ne wzdłuż dro gi, na pu sty ni, po mię dzy
brze giem mo rza a tra są pro wa dzą cą do gra -
ni cy z Su da nem. Pu styn na osa da Ha ma ta to
me czet, po kaź nych roz mia rów szko ła,
punkt am bu la to ryj ny i kil ka li chych dom -
ków z kar to nu i bla chy. Zau wa żyć też mo -
żna przy dro żną re stau ra cję ryb ną, ale

pa trząc na nią co dzien nie, przez okno bu sa
wo żą ce go nas co ra no do por tu, ja koś nie
mia łem ocho ty jej od wie dzać… Mo że dla -
te go, że w środ ku, po mię dzy wąt pli wej ja -
ko ści za ku rzo ny mi krze sła mi, stał za rdze-
wia ły mo tor… Cie kaw je stem, jak za re ago -
wa ła by na ta ki wi dok pa ni Ges sler…
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Na szczę ście ho tel ofe ro wał kuch nię po -
zwa la ją cą za spo ka jać na sze ape ty ty.

Po wy ższe oko licz no ści gwa ran tu ją nie -
opi sa ny spo kój i pew ny od po czy nek. To
od le głe miej sce jest jed nym z naj cie plej -
szych w Egip cie – na wet zi mą tem pe ra tu ra
wo dy nie spa da po ni żej 23 stop ni. Nasz ho -

tel, do stęp ny w roz sąd nej ce nie, ok. dwóch
ty się cy zło tych, mo że być prze ze mnie po -
le ca ny z czy stym su mie niem. Za zwy czaj
świe ci pust ka mi, za ło ga nie jest na mol na,
za to bar dzo wy ro zu mia ła, a je dze nie
do zje dze nia. Cóż nam wię cej po trze ba?
Ba se ny, zie lo na tra wa, bi lard, bo iska

do siat ków ki na pla ży, pił ki i boc ce i tak nie
bę dą po trzeb ne zbyt czę sto. Do jazd do por -
tu to 10 mi nut mknię cia pu stą dro gą. Ko lej -
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ny kwa drans trwa wy pły wa nie. Ruch w por -
cie jest nie wiel ki, więc za ło ga nie ma du żo

pra cy. Śmia łem się ostat nio, że jed na łódź
na ho ry zon cie prze rwa ła nam od po czy nek,
bo za zwy czaj nie wi dy wa li śmy żad nej...
„Prze szka dza ły” nam też del fi ny, ska cząc
przy ło dzi pod czas jed ne go z po wro tów
do por tu …Ale za zwy czaj na mo rzu by li -
śmy sa mi. Miej sca nur ko we by ły dość od le -

głe, naj kró cej pły wa li śmy ok. 40 mi nut, ale
czę sto na wet dwie go dzi ny.

To, co za chwy ca na ra fach do stęp nych
z Ha ma ty, to bo gac two ży cia i ja kość ra fy,
któ ra jesz cze nie jest za dep ta na i po ła ma -
na… Mo gą ce roz mna żać się w spo ko ju ko -
ra low ce two rzą pod wo dą pięk ne ko lo ro we
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wi do ki. Na wet w lu tym wi docz ność wo dy
wy no si ła ok. 30 me trów, więc w ob li czu
spo tkań z cie ka wy mi miesz kań ca mi ra fy ka -
żde nur ko wa nie by ło uda ne. Więk szość
z nich spo koj nie mo żna by ło na zwać spek -
ta ku lar ny mi. Po za nie ty po wy mi jak na Egipt
miej sca mi nur ko wy mi, mie li śmy pod wo dą

re ki ny ra fo we, or le nie, żół wie, wiel kie mu -
re ny i ośmior ni ce. Dwa nur ko wa nia w miej -
scu zwa nym Clau dio to był ist ny szał. Coś
na kształt ja ski ni we wnątrz wy cho dzą cej
z mo rza ra fy ko ra lo wej, z wie lo ma mo żli -
wo ścia mi wyjść spra wia ło, że wpa da ją ce
świa tło roz gry wa ło przed sta wie nie z naj wy -

ższej pół ki. Na Clau dio war to nur ko wać
wie lo krot nie, bo pod wod ny la bi rynt mo żna
opły wać na ró żne spo so by. W za le żno ści
od po zy cji słoń ca miej sce to wy glą da za ka -
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żdym ra zem ina czej. Pod wod ne pie cza ry
przy pa dły do gu stu wszyst kim, kil ka osób

wi sia ło w jed nym miej scu, chcąc za ko do -
wać na dłu go ten te atr. Oczy wi ście by ło to
też fan ta stycz ne miej sce do tre no wa nia
pod wod nej fo to gra fii.

Pierw sze go dnia, spra gnie ni słoń ca, sma -
ży li śmy się na gór nym po kła dzie. Na wet
wiatr za bar dzo nie prze szka dzał. Dał się

za to we zna ki w póź niej szych dniach,
choć nie był naj gor szy, to jed nak zim ny
i prze ni kli wy, cha rak te ry stycz ny dla zi mo -
we go okre su w Egip cie. Oczy wi ście za raz
po wyj ściu z wo dy (mia ła 23 stop nie) by ło
rześ ko. Mu sie li śmy szyb ciut ko się ubie rać,
ale prze trwa li śmy. W jed nym z ostat nich
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dni pla no wa li śmy od wie dzić la gu nę Do -
lphin Ho use – czy li miej sce, w któ rym za -
miesz ku je du ża gru pa ulu bio nych przez
wszyst kich ssa ków mor skich. Jed nak pół -
noc ny kie ru nek wia tru unie mo żli wił nam
re ali za cję pla nu. Kil ka go dzin pły nię cia nie
by ło by zbyt kom for to we, bo wiem nie któ re

oso by już na nie du żych fa lach cier pia ły
na cho ro bę mor ską. Mę cze nie ich przez tak
dłu gi czas by ło by zwy kłym bar ba rzyń -
stwem. Uda ło nam się za to za li czyć do dat -
ko we nur ko wa nie w no cy. By ło z nim co
praw da nie co za mie sza nia, ale sa mo za nu -
rze nie by ło świet ne. Pro ble mów or ga ni za -

cyj nych na ro bi ła nam kwe stia pra wi dło-
we go spoj rze nia na ze ga rek… W Ha ma cie
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bo wiem obo wią zu je in ny niż ka ir ski i ten
obo wią zu ją cy w ca łym Egip cie czas (opóź -

nio ny jest o do dat ko wą go dzi nę). Nasz di -
ve ma ster Ara fat, czy li po pro stu Ra fał, po -
peł nił błąd i spóź nił się wła śnie o „tę”
go dzi nę. Zie wa jąc i klnąc pod no sem da li -
śmy się ja koś prze pro sić, po czym ru szy li -
śmy pro stą dro gą na pół noc, w kie run ku
Mar sa Alam. Po nie ca łych trzy dzie stu mi -

nu tach jaz dy by li śmy na miej scu. Szyb ko
ogar nę li śmy sprzęt, za ło ży li śmy ska fan dry,
by ru szyć w egip skich ciem no ściach do wo -
dy. Nie ste ty Woj tek i Ja rek zo sta li za ata ko -
wa ni przez je żow ce… Tak nie for tun nie
sta wia li no gi, że je den i dru gi dał so bie
wbić kol ce. Wy stę pu ją ce w Mo rzu Czer wo -
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nym je żow ce, na le żą ce do szkar łup ni, nie
są zbyt nie bez piecz ne dla czło wie ka, jed -
nak ich ukłu cia mo gą spo wo do wać in fek -
cje bak te ryj ne i wy wo łu ją ból, szcze gól nie
na po cząt ku. Struk tu ra kol ca po wo du je, że
po wbi ciu się w no gę czy rę kę (naj pierw
prze bi ły chło pa kom ska fan dry) kru szy się

on w cie le czło wie ka. Bar dzo trud no za tem
je usu nąć. Ra na po ukłu ciu też mo że go ić
się kil ka ty go dni, za nim wraz z ro pą zo sta -
nie z or ga ni zmu wy da lo ny frag ment kol ca.
Sły sza łem o je żow cach, któ rych ukłu cia,
oprócz bó lu, wy wo łu ją trud no ści od de cho -
we, drgaw ki i utra tę przy tom no ści,

a w skraj nych przy pad kach śmierć przez
udu sze nie. U nie któ rych ga tun ków ze stre -
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fy tro pi kal nej nie bez piecz ne by wa ją sa me
kol ce, rów nież po łą czo ne z gru czo ła mi ja -

do wy mi. Ja do wi tość za cho wu ją na wet wy -
su szo ne igły ja do we i pe di cel la ria (na rząd
ra nią cy).

Po kil ku okrzy kach i nie cen zu ral nych od -
gło sach, chłop cy uspo ko ili się i ze szli
pod wo dę. Tam już na po cząt ku po wi ta ła
nas ry ba kro ko dyl i kil ka na dy mek. Po tem

by ło wszyst ko ze świa ta ma kro, co wy stę -
pu je w Mo rzu Czer wo nym, kre wet ki, kra -
by, lan gu sty i śpią ce ry by. Świa tło moc nych
la ta rek pięk nie pod kre śla ło błę kit ny ko lor
wo dy w kon tra ście z czer nią no cy. To
wspa nia łe nur ko wa nie za ję ło nam pra wie
go dzi nę. Na ra fie po ja wi ło się kil ka ta jem ni -
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czych li liow ców (głów nie czar nych lub bor -
do wych), czy li in nych niż je żow ce przed -
sta wi cie li szkar łup ni. Choć przy po mi na ją
one ro śli ny, są tak na praw dę zwie rzę ta mi.
Sta no wią po karm nie któ rych ryb. W ce lu
ochro ny przed ata kiem dra pie żni ków, wy -
kształ ci ły sze reg ada pta cji obron nych. Pro -

wa dzą ra czej noc ny tryb ży cia, ma ją też
mo żli wość wy twa rza nia tok syn i co cie ka -
we, zdol ność do re ge ne ra cji utra co nych
czę ści cia ła. Li liow ce już nas nie ata ko wa -
ły…

Re ge ne ra cja po peł nym przy gód i bo le -
snym noc nym za nu rze niu też prze bie gła

pra wi dło wo. Al ko hol za ku pio ny jesz cze
w Pol sce, w skle pie bez cło wym, sku tecz nie
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od ka ził ra ny za da ne przez je żow ce, po -
mógł też ra tow ni kom i po szko do wa nym…

W Ha ma cie jest spo ro cza su na wszyst -
ko. Nie ist nie je tam po śpiech. Nie wiel ka
od le głość od por tu i brak tłu mów po wo du -
je, że po ty go dniu spę dzo nym na po łu dniu
Egip tu ma my pew ność, że urlop przy niósł
upra gnio ny od po czy nek. Na sza eki pa,

przy naj mniej w czę ści, spę dzi ła ty dzień na
spor to wo. Po dniu nur ko wym, za miast lun -
chu, gra li śmy w fut bol. Dru ży ny, któ rych
ka pi ta na mi by ła mło dzież szkol na, wal czy -
ły ze so bą jak lwy, swo im za an ga żo wa -
niem, za cię to ścią i ser cem do wal ki przy-
no sząc wstyd pol skiej ka drze na ro do wej…
Nie ste ty, nie oby ło się bez kon tu zji, któ re
przy po mnia ły, że w pew nym wie ku or ga -
nizm po pro stu pusz cza. Był też czas na wy -
le gi wa nie się na słoń cu czy czy ta nie.

Jed nym sło wem, egip ski ty dzień za pew -

nił ca łej na szej eki pie wspa nia ły zi mo wy
od po czy nek i si łę w ocze ki wa niu na wio -
snę…

Szko da tyl ko, że za raz po po wro cie
znów da li o so bie znać Be du ini z Sy na ju.
Ata ku jąc au to bus z tu ry sta mi i gro żąc
wszyst kim od wie dza ją cym Egipt po raz ko -
lej ny da li po wód, aby pó ki co się tam nie
wy bie rać. Po zo sta je nam więc ocze ki wa nie
na roz wój wy pad ków.

Mi łosz Dą brow ski

mi losz@aqu adi ver.pl
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Trzy dzie ści go dzin w pod ró ży. Po -
cząt ko wo te go ja koś nie ogar nia łem.
Zresz tą pierw szy skok, do Wied nia,
był ła twy, lek ki i przy jem ny. Pa pa
od wiózł mnie na lot ni sko. 

Mi mo spo re go nad ba ga żu pa ni z LGS -
-u nie ro bi ła mi pro ble mów. Po pro si ła tyl -
ko, abym ba ga żu pod ręcz ne go – na któ ry
skła dał się ple cak z lap to pem, dwo ma apa -
ra ta mi, lam pą bły sko wą i te le obiek ty wem
oraz du ża wa li za Pe li z obu do wą na apa rat,
lam pa mi bły sko wy mi i ła do war ka mi – nie
wkła dał do schow ka nad gło wą. Gdy zwa -
ży ła tyl ko dru gi z mo ich pod ręcz nych,
z osłu pie niem zo ba czy ła 20,7 ki lo gra ma.
Ple cak, o czym nie wie dzia ła, wca le nie był
lżej szy. Na szczę ście no wiut ki LOT -owski
Em bra er 170 był w po nad po ło wie pu sty,
więc nic nie sta ło na prze szko dzie, bym
speł nił jej ży cze nie. Tuż po dzie wią tej wy -
lą do wa li śmy na wie deń skim Schwe chat.

Od pra wa, od biór ba ga żu (ja koś od cza su,
gdy zgu bi li mi ba gaż w Zu ry chu, mam
ogra ni czo ne za ufa nie do mo żli wo ści je go
trans fe rów przez słu żby lot ni sko we) i mo -
gli śmy się bu ko wać na na stęp ny rejs. Mo -
gli śmy, bo zro bi ła się nas już szóst ka. Pa weł
z żo ną, Pio trek, Da rek, To mek i ja. Przez
wiel kie szkla ne ta fle two rzą ce ścia nę ter mi -
na lu pa trzy łem na ho lo wa ne go pod rę kaw
Bo ein ga 777, któ ry miał nas za brać do Ku -
ala Lum pur.

Po tem by ło już tyl ko go rzej. Trzy lo ty Bo -
ein ga mi 737-400, by do trzeć do Ko ta Ki na -
ba lu. Po tem bus, a na koń cu wiel ka mo to -
rów ka. W koń cu wy cie jej sil ni ków prze szło
w stłu mio ne po mru ki wa nie, aż w koń cu zu -
peł nie uci chło. By łem na Ma bu lu! W re sor -
cie, któ re go wy gląd prze rósł mo je naj-
śmiel sze ocze ki wa nia, ja ko że wszyst ko
znaj do wa ło się na wo dzie! Ca łość za pro -
jek to wa no wzo ru jąc się na do mach, któ re
wi dzia łem wy pły wa jąc z Sem por ny. Dłu gie

po mo sty, za wie szo ne dwa me try nad wo dą,
two rzy ły cią gi ko mu ni ka cyj ne. Przy nich
umiesz czo no dwu oso bo we bun ga lo wy. Ka -
żdy z ła zien ką i ta ra sem. To był po pro stu
raj. War to by ło le cieć, je chać i pły nąć ty le
go dzin, by to zo ba czyć. I tu za miesz kać,
choć na te dwa ty go dnie.

Wresz cie, po od by ciu check -di ve’u,
przy szła po ra na pierw sze po rząd ne nur ko -
wa nie. W ło dzi zna leź li śmy już sprzęt przy -
go to wa ny i skrę co ny. Nie po zo sta wa ło nic
in ne go, jak tyl ko go spraw dzić i wraz z apa -
ra ta mi wejść na po kład. Ostro żnie usta wi -
łem Ca no na w obu do wie na ru fie i pod sze -
dłem do sto ją cych rzę dem na dzio bie bu tli.
Mój jac ket i au to ma ty by ły umo co wa ne pra -

Malezja
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wi dło wo, więc wró ci łem na za da szo ną ru -
fę i roz sia dłem się wy god nie, cze ka jąc
na wy pły nię cie. Zag da kał star ter. Chmu ra
spa lin, któ ra otu li ła mnie w jed nej chwi li
ozna cza ła, że dwie 115-kon ne Yama hy En -
du ro obu dzi ły się i roz po czę ły swo ją pra cę.
Ru szy li śmy z ry kiem sil ni ków, po czte rech
mi nu tach by li śmy na miej scu. Szyb ko, bo
mie li śmy zejść pod wo dę z dru giej stro ny
na szej wy spy. Po ko lei nur ko wie wska ki wa -
li prze wro tem w tył do wo dy. Nie pcha łem
się. W pian ce cze ka łem, aż wszy scy opusz -
czą po kład i wte dy spo koj nie i bez tło ku
pod sze dłem do swo je go sprzę tu. Po chwi li
i ja by łem w wo dzie. Unio słem in fla tor
i po kil ku se kun dach wy pusz cza nia po wie -
trza skry łem się w wo dach Mo rza Ce le bes.
Pły ną łem na koń cu gru py, usta wia jąc apa -
rat. Wi docz ność nie by ła naj gor sza, choć
nie po wa la ła. Prąd ogra ni czał ją do ja -
kichś 12 me trów, z tym że wo kół by ło peł -
no wszel kie go ro dza ju dro bin.

Dhong po ka zał coś pal cem, a po tem
wziął się za pi sa nie na ta blicz ce. „rib bon
eel”. Za nim to od czy ta łem, in ni ro bi li już
zdję cia. Opa dłem więc i od cze kaw szy, aż
nie któ rzy od pły ną, do łą czy łem do fo to gra -
fów. Z wy ko pa nej w dnie nor ki wy sta wa ła

wy smu kła, nie bie ska ry ba z żół tą prę gą
na grzbie cie. Ta żółć koń czy ła się przed
gło wą, by po wró cić w ubar wie niu py ska
i oczu. Śmiesz na „ko kard ka” na no sie za -
wa diac ko ster cza ła nad py skiem. Czas 1/90
se kun dy, przy sło na 11. Zło śli wa ry ba wciąż
pre zen to wa ła mi a to bok, a to swój grzbiet.
Po kil ku fot kach od pu ści łem. Zwłasz cza że
sły sza łem ude rze nia wy da wa ne przez me ta -

lo wy wskaź nik na sze go di ve ma ste ra. Znów
coś zna lazł i nas przy wo ły wał. Pod pły ną -
łem i zer k ną łem ob le ga ją cym go nur kom
przez ra mię. Pa per fish, ale nie by ło jak się
do niej do pchać. Tłok pa no wał zbyt du ży.
Wró ci łem do mo jej nie bie skiej pięk no ści,
nad pły wa jąc tym ra zem od dru giej stro ny.
Ale ta szyb ko od wró ci ła się i znów po ka za -
ła mi swo ją prę gę na ple cach. Ale wstręt na!
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Po że gna łem ją ozię ble i pod pły ną łem
do miej sca, gdzie przed chwi lą kłę bi li się
nur ko wie. I choć ich już nie by ło, to zdjęć
nie zro bi łem, bo ry ba też znik nę ła. Szko da.
Ale nie mia łem cza su się mar twić, bo ko lej -
ne stu ka nie we zwa ło mnie tro chę głę biej.
Frog fish, a ka wa łek da lej cro co di le fish. Dwa
ce le, więc tro chę się prze rze dzi ło. Więk -
szość nur ków ob sia dła dłu gie go kro ko dy lo -
po dwod ne go stwo ra, więc ja za ją łem się tą
pierw szą. Sza ra, sie dzia ła na ra fie, przy trzy -
mu jąc się ka wał ków ko ra low ca chwyt ny mi
płe twa mi. Róg na czo le i pła ski pysk nada -
wa ły jej twa rzy tę pe go wy ra zu. Opa dłem
na prze ciw ko nie wiel kie go za głę bie nia,
w któ rym sie dzia ła i spoj rza łem w ma łe
oczka skry te za fał da mi. Co za gru bas. Chy -
ba umia ła czy tać w my ślach, bo po wo li
otwo rzy ła pysk, z któ re go ma je sta tycz nie
wy je cha ła kost na ram ka ob cią gnię ta skó rą,
two rzą ca szczę kę. Pew nie chcia ła po ka zać
mi ję zyk, choć wy glą da ło to, jak by otwo -
rzył się luk stat ku ko smicz ne go, a z wnę trza
po wo li wy su nął się wiel ki ele ment kon -
struk cji. Nie sa mo wi te. Zro bi łem ko lej ne fot -
ki i da lej pa trzy łem jak za uro czo ny. Chy ba
zo sta łem już do sta tecz nie ob ra żo ny „po ka -
zy wa niem ję zo ra”, bo na stą pi ło cof nię cie

szczę ki, któ ra po chwi li znik nę ła w py sku,
któ ry za mknął się w wą ską li nię. Pa trzy łem
jesz cze chwi lę na nie ru cho mą ry bę, ale
tkwi ła w ab so lut nym bez ru chu. Cóż, po ma -
cha łem jej rę ką na pa, pa i za do wo lo ny ru -
szy łem w po goń za zni ka ją cą już gru pą.

Po lun chu znów by li śmy na ło dzi.
Po dwu dzie stu mi nu tach szyb kie go rej su
by li śmy nad ra fą Si pa da nu. Wkła da li śmy

sprzęt i po ko lei opusz cza li śmy łód kę wska -
ku jąc do wo dy.

– Wi dzi cie, tam na do le! – Pio trek był
wy raź nie roz en tu zja zmo wa ny – Żółw!

I rze czy wi ście, gdy tyl ko się za nu rzy łem,
zo ba czy łem go. Zgod nie z przy ję tą tu za sa -
dą, jak ka żdy no wi cjusz, po pę dzi łem w je -
go kie run ku, by uwiecz nić je go pysk
na zdję ciu. Pod pły ną łem ma jąc go z przo -
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du, tro chę po le wej. Le żał spo koj nie, przy -
glą da jąc mi się z lek kim lek ce wa że niem
sko śny mi ocza mi. Gło wa, ze zro go wa cia -
łym py skiem i czar ny mi pla ma mi w gór nej
czę ści, płyn nie prze cho dzi ła w po marsz -
czo ną szy ję, któ ra gi nę ła pod twar dym, brą -
zo wym pan ce rzem. Opie rał się o ra fę
i chy ba szy ko wał się do po sił ku, ale mo ja
obec ność po wstrzy ma ła go na chwi lę od
kon sump cji. Wdzięcz ny za je go wy ro zu -
mia łość pstry ka łem fot ki. Pod su ną łem się
na metr do nie go, cie sząc się jak dziec ko

przy ka żdym na ci śnię ciu spu stu mi gaw ki.
Chy ba był przy zwy cza jo ny do po zo wa nia,
bo z lek kim uśmie chem na py sku cier pli wie
cze kał aż skoń czę. Do bra, wy star czy. Ru -
szy łem da lej, za gru pą. Wal czy li śmy z sil -
nym prą dem i w pew nej chwi li Dhong,
przy trzy mu jąc się ska ły, po ka zał ku gó rze.
Zerk ną łem. Nad na mi prze su wa ła się ol -
brzy mia ła wi ca tra vel leys. Set ki, ty sią ce nie -
wiel kich, mo że trzy dzie sto cen ty me tro wych,
srebr nych ryb, jak wiel ka ciem na chmu ra,
od gro dzi ło nas od po wierzch ni. Wi dok był
ba jecz ny. Ru szy łem ku nim i pły nąc na ple -
cach za czą łem ro bić zdję cia. Uno si łem się
pół to ra me tra pod ni mi, ośle pia ny co chwi -
lę przez pro mie nie słoń ca, któ rym ja koś
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uda wa ło się na uła mek se kun dy prze nik nąć
przez ła wi cę. Ko lej ne stu ka nie zwró ci ło
mo ją uwa gę w in nym kie run ku. Przy dnie
krę ci ło się stad ko re ki nów! Nie wiel kie whi -
te ti py o dłu gich, sza rych cia łach nie ste ty
bły ska wicz nie od wró ci ły się i po ka zu jąc
nam ogo ny, po chwi li znik nę ły gdzieś
za pa gór ka mi ra fy.

Cię żkie i dusz ne po wie trze. Ca ły czu łem

się lep ki od po tu. Ten kli mat na praw dę nie
słu ży. Ran ne wsta wa nie rów nież. Ale po ta -
kiej no cy wła ści wie by ło mi już wszyst ko
jed no. O 6.30 śnia da nie. Po prze sta łem
na so ku z po ma rań czy. Po pół go dzi nie by -
li śmy już w ba zie i mo głem za jąć się spraw -
dze niem sprzę tu, przy go to wa ne go już
na ło dzi. Dziś od ra na pla no wa li śmy Si pa -
dan. Gdy tyl ko do pły nę li śmy do wy spy,

wsko czy łem do wo dy, ode bra łem sprzęt fo -
to i zsze dłem w dół, ku ko ro nie ra fy. I znów
przy wi tał mnie żółw. Je mu sa me mu zdję cia
bym nie zro bił, ale za fra po wa ły mnie dwie
ry by – czy ści cie le od po czy wa ją ce na je go
sko ru pie. Pod pły ną łem i przy wi ta łem się ze
„sko ru pia kiem” sze ro kim uśmie chem. Nie -
ste ty, jak przy więk szo ści spo tkań z ty mi
sym pa tycz ny mi zwie rzę ta mi, zo sta łem zu -
peł nie zlek ce wa żo ny. Uwa ża jąc mil cze nie
za zgo dę na dzia ła nie unio słem apa rat
do oka. Pierw sze zdję cie tro chę prze świe -
tli łem. Pod nio słem przy sło nę do 11 i zro bi -
łem dru gie zdję cie. I znów tro chę za bar dzo
wy pa lo ne. Jesz cze jed na dział ka na plus.
I by ło ok. I żółw, i le żą ce na nim dwie wy -
smu kłe ry by wy szły do sko na le. I znów, jak
to przy zdję ciach, gdy się nur ku je w gru pie,
ru szy łem w po goń za nik ną cy mi już w to ni
ko le ga mi. Nie mia łem kło po tu z do go nie -
niem ich, bo niósł nas prąd. Oni tyl ko dry -
fo wa li, więc gdy mach ną łem kil ka ra zy
płe twa mi, bły ska wicz nie do go ni łem to wa -
rzy stwo. Spoj rza łem w dół. Pod na mi, mo -
że z dzie sięć me trów głę biej, prze su wa ło
się sza re ciel sko re ki na. 

Wy pu ści łem po wie trze z płuc i na chwi -
lę przy trzy ma łem od dech. Roz po czą łem
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opa da nie i po chwi li by łem na je go wy so -
ko ści. A wła ści wie to nie je go, tyl ko ich. Co
chwi lę dłu gie cy ga ra zwień czo ne cha rak te -
ry stycz ną płe twą mi ja ły mnie z le wej stro -
ny. Z gó ry spły nę li Pio trek i Da rek.
Roz po czę li śmy fo to gra ficz ne po lo wa nie
na zu peł nie nie groź ne, choć bo jo wo wy glą -
da ją ce whi te ti py. Sta ra łem się usta wić do -
kład nie przed nad pły wa ją cą w mo im
kie run ku sza rą mor dą. Zbli ża li śmy się szyb -
ko do sie bie – mnie gnał prąd, on ostro pły -
nął pod nie go, jak by pęd wo dy zu peł nie mu
nie prze szka dzał. Nie ste ty zbyt wcze śnie
skrę cił w le wo, ustę pu jąc mi z dro gi. Szko -
da, bo nie mia łem go jesz cze w za się gu
lam py bły sko wej. Ro zej rza łem się za ko lej -
nym i znów za czę ła się „jaz da na czo łów -
kę”. Ciem ne cia ło z ja śniej szym spodem,
nie wiel kie oczy i trzy płe twy sze ro ko od sta -
ją ce od cia ła. Ależ on wy glą dał. Znów
szarp nął w bok, nim mo głem coś zro bić.
Ale był bo jaź li wy. Wy łą czy łem lam pę bły -
sko wą, czas eks po zy cji wy dłu ży łem do
1/60 czę ści se kun dy, przy sło nę usta wi łem
na 8.0 i roz po czą łem po lo wa nie na ko lej -
ne go re ki na. Po chwi li wi dzia łem go. Z gra -
cją zbli żał się do mnie, wy ko nu jąc lek kie
zyg za ki. Nim się zo rien to wa łem, skrę cił

i przez chwi lę pre zen to wał mi ca łą dłu gość
swo je go dwu me tro we go ciel ska. Szko da. 

Za czą łem wy nu rza nie. Mia łem już tro -
chę fo tek, a na głę bo ko ści 32 me trów zbyt
szyb ko zu ży wa łem po wie trze. Ta de cy zja
o wyj ściu na 18 me trów oka za ła się bar dzo
słusz na. Bo oto otwo rzy ła się przede mną
sze ro ka do li na po mię dzy dwo ma pa gór ka -

mi ra fy. Do li na, któ rej dno za le ga ły od po -
czy wa ją ce re ki ny. Nie je den, dwa czy pięć.
By ło ich mo że ze dwa dzie ścia. A mo że
i wię cej. Gna ny prą dem śli zga łem się po -
nad dnem od jed nej gru py do dru giej. Wła -
ści wie nie odej mo wa łem apa ra tu od oka.
Gdy by łem zbyt bli sko, re ki ny uno si ły się
i od pły wa ły ner wo wo za ta cza jąc krę gi.
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Po chwi li, gdy tyl ko od da li łem się na bez -
piecz ną ich zda niem od le głość, znów za le -
ga ły na dnie. Wi dok był nie sa mo wi ty. 

Do li na skoń czy ła się, a wraz z nią i stad -
ka re ki nów. Moc ny prąd skrę cał ostro w dół
i chwi lę wal czy łem z nim, nim wy rwa łem
się w gó rę, ku od le głej o ja kieś 40 me trów
ko ro nie ra fy.

Tam by ło spo koj nie, a miej sce dra pie żni -
ków za stą pi ły bła zen ki. Sie dzia ły w ukwia -

le, co chwi lę pod pły wa jąc do mnie, w bo -
ha ter skiej pró bie zwa bie nia in tru za w pa -
rzy deł ka ukwia łu. Żół to -brą zo we ciał ka
krę ci ły się to po ja wia jąc się, to zni ka jąc
w ich fa lu ją cej gę stwi nie. Dwa pierw sze
zdję cia wy szły bar dzo ma ło ko lo ro we.
Wręcz wy pra ne z barw. Zro bi łem ko lej ne.
Nie wy szło nie ste ty le piej od po przed nich.
Coś by ło nie tak. Spoj rza łem na pa ra me try
eks po zy cji, a po tem na lam pę. By ła wy łą -
czo na! A więc przez ca łą „jaz dę” nad Do -

li ną Re ki nów, jak ją w my ślach na zwa łem,
fo to gra fo wa łem tyl ko przy świe tle za sta -
nym! A prze cież od le głość po zwa la ła
na uży cie fla sha. Szko da. Zły na sie bie ru -
szy łem da lej. Re ki ny jesz cze na pew no bę -
dą. Mo że nie w tym nur ko wa niu, ale zdą żę
się po pra wić. Na ra zie sku pi łem się na ko -
lej nych bła zen kach.

O siód mej pięt na ście, ści ska jąc w rę kach
to bo łek ze sprzę tem, trzą słem się już na fa -
lach mo to rów ki gna ją cej w stro nę Si pa da -
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nu. Odro bi na ry żu ko ła ta ła się w żo łąd ku.
Świe ża bry za roz bu dza ła, ale i tak czu łem
się nie szczę śli wy. Na znak Ale xa, na sze go
dzi siej sze go di ve ma ste ra, wci sną łem się
w pian kę i za ło ży łem na ple cy jac ket. Cie -
szy łem się, że bę dzie my dziś z nim nur ko -
wać. Nie wy so ki i ży la sty Ma laj, w gru bych,
wiel kich oku la rach, ro bił bar dzo do bro tli -
we wra że nie. I ta ki też był, rze czo wy i sym -

pa tycz ny. A przy oka zji był ko pal nią wie -
dzy o ży ciu ota cza ją ce go nas mo rza.
Od po nad 10 lat ten bio log mo rza nur ko -
wał w wo dach ota cza ją cych Ma bul i Si pa -
dan. Spe cja li zo wał się co praw da w stwor -
kach mi kro, ale te mie li śmy od wie dzić do -
pie ro po po łu dniu. Na ra zie był czas po lo -
wa nia na gru be go zwie rza.

W wo dzie przy wi ta ły mnie oczy wi ście

żół wie. Opa dłem po ni żej nich, pod pły ną -
łem do ra fy, a po tem wzdłuż niej ru szy łem
za od da la ją cą się gru pą. Gdzieś w do le mi -
gnął mi smu kły re kin, po bo kach mi ja łem
żół wie, to od po czy wa ją ce w ja kichś ja ski -
niach czy na pół kach skal nych, po noc nych
wy czy nach, to pły ną ce do stoj nie w błę ki -
cie. Z przo du po ja wi ła się wiel ka ła wi ca
srebr nych jacks bi geye tre val ly (Ca ranx se -
xfa scia tus). Zbli ży łem się do se tek trzy dzie -
sto cen ty me tro wych ryb do słow nie prze sła -
nia ją cych ho ry zont. A po tem, sam nie
wiem, jak zna la złem się w sa mym środ ku
sta da. Wszę dzie wo kół pły nę ły srebr ne cy -
ga ra. Z gó ry i z do łu, po bo kach. Ota cza ły
mnie do słow nie ze wszyst kich stron. Wi -
dzia łem na prze mian ogo ny i py ski, wszyst -
ko kłę bi ło się w po zor nym cha osie sta da,
ale żad na z ryb na wet nie otar ła się o mnie,
mi mo że mi ja li śmy się o cen ty me try, a mo -
je ru chy, dla ryb nie prze wi dy wal ne, wy ma -
ga ły od nich szyb kich re ak cji. Coś za stu ka ło
– ktoś chciał nam coś po ka zać. Wy pły ną -
łem z ła wi cy i pra wie wpa dłem na Ale xa.
Wi siał na ze wnątrz ła wi cy i przy wo ły wał
mnie rę ką do sie bie. A po tem wy cią gnął rę -
kę, po ka zu jąc frag ment ła wi cy znaj du ją cy
się lek ko z le wej, w do le. Te raz i ja za uwa -
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ży łem! Za ty sią ca mi tra val ly, wśród któ rych
wła śnie pły wa łem, cią gnę ła gru pa oko ło
pięt na stu wiel kich bum phe ad par rot fish
(Bol bo me to pon mu ri ca tum). Ka żdy miał
oko ło pół to ra me tra dłu go ści i dość twar dy,
na oko, dziób. Brą zo wo -zie lo ne cia ło prze -
cho dzi ło w wiel kie, wy so kie i odar te ze skó -

ry czo ło w ró żo wo -bia łym ko lo rze. Po ni żej
znaj do wa ły się nie wiel kie, jak na ta kie ol -
brzy my, oczy. Wprost na mnie pły nę ły trzy
sztu ki, po wol ny mi ru cha mi płetw i ogo -
na zmniej sza jąc dzie lą cy nas dy stans.
Na ja kiś metr przede mną roz stą pi ły się,
omi ja jąc onie mia łe go nur ka. By łem sam
na sam z ni mi, bo gru pa, któ ra znacz nie
mnie wy prze dzi ła, wła śnie za wra ca ła przy -
wo ła na przez Ale xa i co sił w płe twach ru -
sza ła z po wro tem. Mia łem chwi lę na
spo koj ne na cie sze nie się wiel ki mi ry ba mi,
ob ser wu jąc je z przo du, a po tem z bo ku,
gdy mnie mi ja ły w swo jej oce anicz nej wę -
drów ce.

Go dzi na prze rwy na pla ży Si pa da nu mi -
nę ła bły ska wicz nie i znów by li śmy w to ni.
Po now nie, tak jak wczo raj przy dru gim nur -
ko wa niu, na Bar ra ku da Po int. A więc znów
mia łem zna leźć się w mo jej Do li nie Re ki -
nów. I zna la złem się dość szyb ko. Nie zwy -
kle moc ny prąd za czy nał się już na po -
wierzch ni. Gna li śmy nad ra fą ni czym eks -
pres. Ko ło mnie prze mknął żółw, po tem ko -
lej ny. Zła pa łem się ka wał ka ob umar łej ra fy,
by tro chę zwol nić. Pęd wo dy ob ró cił mnie
bły ska wicz nie twa rzą w kie run ku, z któ re go
nad bie gał, jed no cze śnie pró bu jąc wy rwać

mi z rę ki apa rat. Du ża obu do wa wraz
z lam pą sta no wi ła dla nie go spo ry opór. Kil -
ku nur ków da ło się po nieść tro chę da lej
i głę biej. Sta li te raz trzy ma jąc się gła zów
i przy glą da li cze muś, kie ru jąc gło wy w stro -
nę mor skiej to ni. Pu ści łem swój „uchwyt”
i po szy bo wa łem w ich stro nę. Gdy zbli ża -
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łem się wy star cza ją co, zo ba czy łem sto ją ce
po wy żej wiel kie sta do bar ra kud. Zmie ni łem
więc za miar i za miast do łą czyć do chło pa -
ków, unio słem się lek ko ku gó rze, zbli ża jąc
się do dłu gich, wy smu kłych cy gar, ja kie
two rzy ły ich cia ła. By ły pięk ne. Ka żda mia -
ła po wy żej me tra dłu go ści, dłu gą pasz czę

z ostry mi zę ba mi i roz bie ga ne na wszyst kie
stro ny oczy. De fi lo wa ły przede mną w ci -
szy. Wo jow ni cy głę bin, pew ni swej si ły
i mor der czych umie jęt no ści. By łem od nich
na wy cią gnię cie rę ki i sta ra łem się trzy mać
ca ły w ku pie. Nie od su wać rę ki ni no gi. Bo
kto wie, co ta kiej ry bie przyj dzie do gło wy?
A nuż nie lu bi bły sku lam py, al bo uwa ża się
za ma ło fo to ge nicz ną? Ostre jak pi ły zę by
w uchy lo nych pasz czach przy po mi na ły
o złej sła wie tych dra pie żni ków. Star czy te -
go po dzi wia nia. Da łem się po nieść da lej
prą do wi, jed no cze śnie zmniej sza jąc głę bo -
kość. Z tym ostat nim był ma ły pro blem, bo
prąd zmie nił kie ru nek na zstę pu ją cy, z od -
chy le niem ku mo rzu, od ra fy, czym utrud -
niał wy nu rza nie. Ale po chwi li mia łem
szes na ście me trów głę bo ko ści i wpły ną łem
w „do li nę re ki nów”. Mkną łem nią jak od -
rzu to wiec. Obok mnie, z piasz czy ste go
dna, wy ra sta ły nie wy so kie wy pię trze nia
blo ków ko ra low ca, któ re mi ja łem w tym
swo istym sla lo mie. W koń cu zo ba czy łem
pierw sze go re ki na. Mia łem go o ja kieś dwa -
na ście me trów z przo du i ze czte ry w bok.
Ale nie da łem ra dy pod pły nąć. Skrę ci łem
w je go stro nę, ale znaj do wa łem się o do bre
dwa me try z bo ku, gdy go mi ja łem. Ależ

jaz da… Nic, trud no, po zo sta wa ło cze kać.
Po chwi li uka za ły się ko lej ne dra pie żni ki,
iden tycz nie jak wczo raj nad pły wa ły z prze -
ciw ka, by na ja kieś czte ry me try przede
mną uchy lić się i od pły nąć. Znów ta sa ma
za ba wa w ciu ciu bab kę. Wy pa dłem z do li ny
i prąd za uwa żal nie ze lżał. Po czym wręcz
za nikł. Wol no i spo koj nie ru szy łem w stro -
nę wzno szą cej się po pra wej ścia nie ra fy.
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Ro zej rza łem się. Po le wej z głę bi ny wy cho -
dzi li Pio trek z Dar kiem. Za ni mi cię żko wal -
czył To mek. Chło pa ki mie li jesz cze ten
zstę pu ją cy ciąg wo dy. Resz ta gru py, po roz -
rzu ca na po ca łym pła sko wy żu, zbie ra ła się
w szy ku. Koń czy ło się już po wie trze, nie
na ty le jed nak, bym nie po ba wił się jesz cze
w cho wa ne go z bła zen ka mi.

Ba za nur ko wa wy lud ni ła się. Nad ra nem
wy je cha ła du ża gru pa Ja poń czy ków. Po po -
łu dniu mie li od je chać ko lej ni. I jesz cze
Ame ry ka nie. Na ta bli cy in for mu ją cej o
ukła dzie nur ko wań, przy dzie lo nych ło -
dziach i di ve ma ste rach wid nia ły za pi sa ne
tyl ko dwie z do tych czas uży wa nych ośmiu
ko lumn. Pięt na ście po siód mej cu my zo sta -
ły rzu co ne i po now nie mknę li śmy w kie run -
ku wid nie ją ce go na ho ry zon cie Si pa da nu.
Dziś mia łem na dzie ję zro bić do sko na łe uję -
cie re ki na, po dejść któ re goś od przo du na -
praw dę bli sko, tak by oświe tlić go lam pą,
za nim zdą ży wy ko nać unik. Pod wo dą gru -
pa skie ro wa ła się ku le we mu zbo czu do li -
ny, więc od sko czy łem od niej tro chę
i da łem się nieść prą do wi sa mym środ kiem
piasz czy ste go dna. Znów mi ja łem blo ki ko -
ra low ca, la wi ru jąc po mię dzy ni mi. Obok
mi ga ły ca łe ma sy ma łych ry bek, ale ani jed -

ne go whi te -ti pa! Wrrr! Prąd niósł mnie da -
lej i już pra wie do tar łem do miej sca, gdzie
do li na wy pa da ła na roz le gły pła sko wyż,
opa da ją cy ła god nie w nie zmie rzo ną głę bi -
nę, gdy za uwa ży łem ja kiś ciem ny kształt.
Re kin. Wresz cie. Cho ciaż je den. Opu ści łem
się jesz cze tro chę i pły ną łem te raz ja kieś 25
cen ty me trów nad dnem. Po cząt ko wo le d -

wo wi docz na syl wet ka szyb ko ro sła
w oczach, sta wa ła się co raz wy raź niej sza.
Ale za miast przy brać sza ry ko lor, zro bi ła się
brą zo wa… I du żo więk sza niż się spo dzie -
wa łem! A w do dat ku na kra pia na… Re kin
le opar dzi! Le żał spo koj nie na dnie, ma ły mi
oczka mi lu stru jąc oko li cę. Nie mia łem
szans się za trzy mać. Przy ję ta prze ze mnie
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tak ty ka szyb kie go zbli że nia się do whi te -ti -
pa i zro bie nia zdję cia, za nim ten zdą ży
uciec mści ła się te raz prze raź li wie. Z dy -
stan su pię ciu me trów zro bi łem pierw sze
zdję cie. Dru gie z trzech, trze cie z jed ne go
me tra. Zde ner wo wa łem ol brzy ma. Po de -
rwał się ner wo wo i uciekł, pra wie tra fia jąc
mnie ogo nem, gdy go mi ja łem. Ależ to by -
ła pięk na be stia. I mia łem ją uwiecz nio ną

w ka drze! Wy cho dzi łem z wo dy na praw dę
za do wo lo ny. Ta kie zdję cia i ta kie faj ne nur -
ko wa nie. A dzień prze cież się do pie ro roz -
po czął.

Na czwar te te go dnia nur ko wa nie do łą -
czy łem do gru py Ale xa, bo świat ma kro to
by ła je go do me na. Nikt, tak jak on, nie po -
tra fił wska zy wać co dwa me try ja kichś cu -
dów pod wod nej fau ny i flo ry. Nie da lej jak

trzy dni te mu za im po no wał mi, wska zu jąc
na py łek ku rzu wiel ko ści mo że 3 mm, któ -
ry po po trą ce niu koń ców ką me ta lo we go
wskaź ni ka za czął biec i oka zał się pa jącz -
kiem. A przy tym ni czym się nie ró żnił
od se tek i ty się cy po dob nych pył ków za le -
ga ją cych dno i ra fę, a te mi mo trą ca nia wca -
le nie mia ły za mia ru bie gać.

Sie dem mi nut pły nię cia ło dzią i wraz
z czwór ką Ja poń czy ków zna leź li śmy się
u brze gów Ka pa lai. Wi docz ność nie roz -
piesz cza ła. Trzy me try, wo da peł na bia łych
dro bin. Ale przy stan ki ro bi li śmy co ja kieś
pół to ra do dwóch me trów. Alex, w swo ich
gru bych szkłach wsta wio nych w ma skę,
wskaź ni kiem dłu go ści me tra, przy po mi na -
ją cym trzcin kę, wy glą dał na ja kie goś pro fe -
so ra. Gdy tak pły wał od jed ne go nur ka
do dru gie go – po ka zy wał co i jak oglą dać,
a gdy de li kwent miał już te mat opa no wa ny,
za bie rał w ko lej ne miej sce – wra że nie by ło
peł ne. Na pierw szy ogień po szedł czar ny
frog fish, a po tem tra fił mi się ma lut ki skor -
pion fish. Po ło ży łem obok nie go pa lec le wej
rę ki, by mieć ska lę po rów naw czą. Był krót -
szy od pa znok cia! Miał mo że za dwa cen -
ty me try! Po ma cha łem ma leń stwu i ustą pi -
łem miej sca cze ka ją ce mu cier pli wie Ja poń -
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czy ko wi. Faj nie wy glą dał w ma sce a’la la -
ta 70. Ja jo wa ta szyb ka w czar nej gu mie i ze
srebr ną ra mecz ką. Re we la cja. A w rę kach
trzy mał alu mi nio wą obu do wę zu peł nie
u nas nie zna ne go Ne xu sa, z dwo ma lam pa -
mi plus cen tral nie za mo co wa nym świa tłem
pi lo tu ją cym. Od pły ną łem w kie run ku Ale -
xa i śli ma ków na go skrzel nych, któ re wy cza -
ro wał jak z rę ka wa. Mu siał je wy cza ro wać,

bo gdy kil ka mi nut te mu tam tę dy prze pły -
wa łem, to nie by ło po nich na wet śla du! Te
dwa by ły z ga tun ku okre śla ne go po tocz nie
pi ża ma. Dłu gie i pła skie ciał ka po kry wa ły
bia łe i czar ne pa sy Ca łość ota cza ła po ma -
rań czo wa la mów ka. W ta kim też ko lo rze
by ły ma lut kie ró żki i „krzew” skrze li ster -
czą cych w tyl nej czę ści zwie rzą tek. Pierw -
szy z nich do szedł do usko ku ra fy.

Nie wiel kie wgłę bie nie, mo że trzy dzie sto -
cen ty me-  tro we, dla nie go mu sia ło być
praw dzi wą prze pa ścią. Ale o ja kieś 3 cen ty -
me try od kra wę dzi wzno sił się krzew ko ra -
la. Ma ły pod ró żnik za sta na wiał się chwi lę,
a po tem za czął roz cią gać swo je cia ło. Przy -
le pio ny ty łem do ra fy co raz bar dziej wy cią -
gał się, usi łu jąc uchwy cić znaj du ją cy się
z przo du pa tyk. Był już ze dwa ra zy dłu ższy
niż na po cząt ku ak cji! W koń cu chwy cił tak
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przed chwi lą od le gły kra niec i skur czył
prze cią ga jąc się nad roz pa dli ną. Twar dziel.
Chcia łem wziąć się za ko lej ne śli ma ki, ale
Alex za pro sił mnie da lej, do ma lut kiej, sie -
dzą cej na ska le mą twy. Sza ra na sza rym tle
nie od ci na ła się spe cjal nie. Mój prze wod -
nik mach nął ko ło niej rę ką, po wo du jąc ruch

wo dy i jej unie sie nie się ku gó rze. Od sko -
czy ła gwał tow nie i na tych miast zmie ni ła
ko lor. Z sza rej przy bra ła bar wę żół tą
w czar ne pa ski. I ni czym ryb ka po pły nę ła
przed sie bie. Zmie nia ła te bar wy jesz cze
kil ku krot nie, ile kroć zmu sza łem ją do pły -
wa nia. A ro bi łem to, ile kroć usi ło wa ła
gdzieś przy cup nąć i wto pić się w oto cze -
nie. Znów roz le gło się stu ka nie w bu tlę.

Pod pły ną łem do zgro ma dzo nych w ma łym
za ko lu ra fy nur ków. Ale ol brzy mia mą twa!
Mia ła z pół me tra wiel ko ści! Tkwi ła w to ni
przy ra fie, pró bu jąc nie po rad nie od pły nąć
z ota cza ją ce go ją nie wie dzieć cze mu tłu -
mu nur ków. Zu peł nie nie ro zu mie jąc za in -
te re so wa nia swo ją oso bą, ma cha ła dwo ma
od nó ża mi, resz tę zwie sza jąc ku do ło wi. No
do bra, na dziś mia łem już dość. Sie dem -
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dzie siąt mi nut w wo dzie wy czer pa ło mo je
za pa sy czyn ni ka od de cho we go. Czas by ło
wy cho dzić. Unio słem się de li kat nie i po szy -
bo wa łem ku po wierzch ni.

10 dni peł nych nur ko wań mi nę ło bły ska -
wicz nie. Do pie ro co przy pły nę li śmy, a oto
znów sta li śmy na po mo ście, ła du jąc sprzęt

na mo to rów kę ma ją cą za brać nas na Bor -
neo. Na przy stań przy szło kil ka osób z per -
so ne lu, po że gnać się z na mi i po ma chać,
gdy bę dzie my od pły wać. Tro chę zro bi ło się
nam cię żko na du szy. Pod sze dłem do chło -
pa ków z ba zy. Alex i Dhong mie li dziś wol -
ne i wpa dli, by ostat ni raz uści snąć so bie
rę ce. Jesz cze chwi la i za war cza ły dwa 200-

kon ne sil ni ki. Ru szy li śmy. Ma cha ją ce z po -
mo stu oso by za czę ły się zmniej szać i sta -
wa ły się co raz mniej wi docz ne na tle
wy spy. W koń cu, gdy zer k ną łem po raz
ostat ni przez ra mię, wi dać już by ło tyl ko
nie wiel ki dysk wy spy z do mi nu ją cą
nad nim czu pry ną palm.

Mar cin Trzciń ski
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Miesz kam chwi lo wo w mie ście Bo -
cas del To ro w Pa na mie, na wy spie
Co lon. Mia sto to okre śle nie moc no
na wy rost, mi mo że znaj du je się tu
mię dzy na ro do we lot ni sko. Kil ka na ście
prze ci na ją cych się pod ką tem pro -
stym ulic, ni ska, drew nia na za bu do -
wa, śmie ci i od pad ki gdzie tyl ko
po pa trzeć, jed na głów na uli ca
z mnó stwem ho steli i ba rów o ni -
skim stan dar dzie. 

Ta kie ba ry, re stau ra cje, dys ko te ki i ho te -
le szczel nie po kry wa ją też pas wy brze ża,
usa do wio ne na pa lach wbi tych w mo rze,

po zwa la ją na przy bi ja nie doń tak sów kom
wod nym, bę dą cym tu taj głów nym środ kiem
trans por tu. Ta ki spo sób wy ko rzy sta nia po -
wierzch ni bu dow la nej po wo du je, że ka żdy
lo kal ma swój na tu ral ny ba sen. Więk szość
im pre zo wi czów koń czy za ba wa mi w wo -
dzie.

Mia stecz ko li czy oko ło 5 tys. miesz kań -
ców i pew nie dru gie ty le tu ry stów, głów nie
mło dych lu dzi z USA. W swo jej ofer cie tu -
ry stycz nej ma wszel kie od mia ny spor tów
wod nych, od sur fin gu do snor ke lin gu, po -
nad to wy po ży czal nie qu adów, mo to cy kli
te re no wych, ro we rów, de sko ro lek po sa mo -
cho dy te re no we. Mo żna też upra wiać wspi -

nacz kę „gór ską” w ko ro nach drzew w
dżun gli. Ośrod ków nur ko wych – bo te nas
naj bar dziej in te re su ją – jest sie dem o zró -
żni co wa nej ofer cie. W ka żdym z nich mo -
żna zdo być upraw nie nia OWD, a w je-
d nym DM i in struk to ra. Są też kur sy fre edi -
vin go we. Ka żdy ośro dek ofe ru je nur ko-  wa -
nia z ło dzi. Do wy bo ru ma my w oko li cy
kil ka na ście atrak cyj nych miejsc – od pro -
stych nur ko wań na ra fach, po przez ścian ki,
wra ki, po ja ski nie. Na są sied niej wy spie jest
re zer wat obej mu ją cy rów nież oce an.
W prze wod ni kach miej sca te okre śla ne są ja -
ko bar dzo atrak cyj ne, co mo gę po twier dzić,
choć nie wszę dzie jesz cze nur ko wa łem.

Jak to się robi w Panamie
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Pew ne go dnia, miesz ka ją cy obok Pa -
nam czyk Alex za py tał nie śmia ło, czy nie
po mógł bym je go ro dzi nie w od na le zie niu
za to pio nych prę tów cyn ko wych. Nie od płat -
nie, ma się ro zu mieć. To do bry, uczci wy
chło pak, za pa lo ny węd karz, czę sto dzie li
się ze mną ry ba mi, a wiem też, że ma 21
ro dzeń stwa, więc w do mu się nie prze le wa.
Zgo dzi łem się, bo dla mnie to ko lej ne do -
świad cze nie w tych wo dach, no i cie ka -
wość, jak też roz wią żą or ga ni za cję po szu -
ki wa nia i wy do by cia te go cyn ku. Oka za ło
się, że wieź li 700 kg prę tów cay ucą, tj. ło -
dzią wy dłu ba ną z jed ne go pnia drze wa,
bar dzo po pu lar ną tu taj. Przy wy so kiej fa li
prze cią żo na łódź szyb ko na bra ła wo dy i ła -
du nek po szedł na dno. Dla nich to ma ją tek
ży cia, więc tym chęt niej po mo głem. Umó -
wi li śmy się na na stęp ny dzień. O usta lo nej
po rze po ja wi łem się ze sprzę tem na kei,
po 30 mi nu tach cze ka nia wie dzia łem, że
opóź nie nie mo gło ulec zmia nie – ma nia na
– wszak to Ka ra iby. Przy pły nę li po dwóch
go dzi nach, jak by tak wła śnie mia ło być.
Oprócz mnie by ło jesz cze dwóch mło dych
Por to ry kań czy ków o imio nach nie do za pa -
mię ta nia i miej sco wy, chu dy jak pa tyk Mi -
gu el, bez przed niej pra wej je dyn ki w gór nej
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szczę ce, oraz tak sów karz. Ru szy li śmy
od ra zu, jak by do po ża ru i na zła ma nie kar -
ku. Jest tu zresz tą dziw na ma nie ra. Am bi cją
ka żde go jest mieć sil nik mi ni mum 100 KM
i uzna je się tyl ko dwa po ło że nia prze pust ni -
cy: 1 – ma new ro we i 2 – peł ne otwar cie.
Te go dnia fa la by ła tro chę więk sza niż nor -
mal nie, łódź pod ska ki wa ła i tłu kła z im pe -
tem dnem o wo dę, co wszy scy czu li śmy
na ko ści ogo no wej, bo sie dze nia to zwy kłe
de ski. Pły nę li śmy tak oko ło 30 mi nut z prze -
pust ni cą w po zy cji 2, (ja kże by ina czej)
w oko li ce miej sco wo ści Al mi ran te, gdzie
mia ła cze kać oso ba do kład nie zna ją ca
miej sce. Zno wu ma nia na – ni ko go nie by ło,
a ob szar do prze szu ki wań, tak na oko, trzy

ra zy So li na. Po wie lu te le fo nach (o dzi wo,
po kry cie sy gna łem te le fo nicz nym jest pra -
wie wszę dzie) i ostrych roz mo wach, gdzie
sło wa „pu ta ma dre” pa da ły czę ściej niż
nasz na ro do wy prze ryw nik, zmie ni łem się
w pil ne go ob ser wa to ra, bo za czy na ło być
za baw nie. Po ko lej nej go dzi nie cze ka nia
po ja wi ła się cay uca z eki pą trzech fa ce tów.
Je den to brat Ale xa, po zo sta li dwaj, tak jak
Mi gu el, bez pra wych gór nych je dy nek.
Na do da tek je den z nich miał po opa rze nio -
we bli zny na ca łym cie le. Ma fia ja kaś? Mo -
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że sek ta, my śla łem so bie, ale tak na wszel -
ki wy pa dek o nic nie py ta łem. Ob ser wo wa -
łem. Zresz tą nie ga da li po an giel sku. Dal sze
pół go dzi ny słu cha li śmy o tym, kim to by ła
mat ka ko goś tam, a od młod sze go z „ma fii”
czy też „sek ty” do sta li śmy wy kład, jak ma -
my nur ko wać. Ty le że spo śród nas tyl ko Mi -
gu el ga dał po hisz pań sku, a „ma fio zo” nie
po słu gi wał się an giel skim. No i faj nie.
Wresz cie we szli śmy do wo dy. Wresz cie, bo
tem pe ra tu ra gru bo prze kra cza ła 40 stop ni
w słoń cu. Wie lo krot nie or ga ni zo wa łem ta -

kie po szu ki wa nia, ale tu się nie wtrą ca łem
(nie chcia łem zo stać człon kiem sek ty, mo je
im plan ty kosz to wa ły ma ją tek) – tyl ko ob ser -
wo wa łem. Mie li śmy pły nąć ty ra lie rą
w okre ślo nym kie run ku. Co z te go, że je dy -
nie ja mia łem pry mi tyw ny kom pas, a na do -
da tek by łem na po zy cji skraj nej. Jak Mi gu el
i po zo sta li po prze ciw nej stro nie mie li rów -
nać do mnie? Nie mia łem po ję cia. Nikt też
nie wziął boj ki do ozna cze nia ewen tu al ne -
go zna le zi ska, to jed nak wy da wa ło się być
bez zna cze nia, bo że by prze cze sać wy zna -

czo ny te ren, trze ba set ki płe two nur ków
i pa ru dni. Do brze by by ło roz cią gnąć li nę
mię dzy na mi, ale je dy na ja ka by ła do dys -
po zy cji, to ko twicz na z bry łą be to nu ja ko
ko twi cą. Wi docz ność na po wierzch ni by ła
do bra, oko ło 15-20 m, i tak też się roz sta wi -
li śmy, ale już na 7 m zro bi ła się zu pa,
na do da tek okra szo na ty sią ca mi me duz, i to
ty mi pa trzą cy mi, wiel ko ści 2-5 cm. Wy glą -
da ły jak wiel kie, gę ste płat ki śnie gu wol no
uno szą ce się w po wie trzu, ty le że płat ki nie
pa trzą. Naj bar dziej do sta wa ło się war gom
wo kół ust ni ka, uszom i skó rze pod ko la na -
mi. Na dnie – 17 m – wi docz ność jak w na -
szych wo dach, czy li na wy cią gnię cie rę ki
i od wrot na ter mo kli na, a na po wierzch ni
wo da mia ła 28oC. Pły ną łem w kie run ku,
gdzie po wi nien być mło dy Por tu gal czyk,
wi dzia łem tyl ko je go żół te płe twy, jak go nił
na po wierzch nię, więc ja, tak jak pod ręcz -
nik ka że, za nim, ale on już zdą żył wejść
do ło dzi i nie nur ko wał wię cej. Po zo sta łych
nie by ło. Zsze dłem po now nie na dno i ro bi -
łem to, co by ło uzgod nio ne, pły ną łem
na azy mut w ozna czo nym kie run ku. Wi -
dzial ność jesz cze gor sza, me duz jesz cze
wię cej. Na myśl mi przy szło pły wa nie w zu -
pie ry żo wej, na wet tem pe ra tu ra by ła po -
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dob na. Me du zy, me du zy, me du zy.... skąd
ich się ty le wzię ło? Gniaz do ja kieś tam mia -
ły, czy co? Ale nic to, twar do trzy ma łem się
kie run ku. Po sta no wi łem nie dać pla my, bo
prze cież du ma na ro do wa, no i Po lak po tra -
fi! Ty le że czu łem, jak mi pu chły war gi,
a rę ka w któ rej trzy ma łem kom pas ro bi ła się
czer wo na. Prę tów na wet nie usi ło wa łem
szu kać. Mia łem je zo ba czyć je dy nie, gdy -
bym wy rżnął o nie gło wą – nie by ło in nej
mo żli wo ści. Ko niec po wie trza. Wy sze dłem
na po wierzch nię. Rę ka wy glą da ła jak bym
ją fak tycz nie trzy mał w garn ku z go rą cą zu -
pą ry żo wą, spuch nię te usta nie chcia ły się
do mknąć. Łódź ma ja czy ła gdzieś na ho ry -
zon cie oko ło 1 km, a ja by łem dla nich
„pod słoń ce”, mu sia łem więc ma chać płe -
twa mi i pły nąć, bo mnie nie wi dzie li. Klą -
łem ile wle zie i ża ło wa łem, że się nie
wtrą ca łem. Ktoś jed nak mnie wy pa trzył
i po chwi li by łem w cay uca. Po zo sta li, jak
by ło do prze wi dze nia, pły wa li w przy pad -
ko wych miej scach z pra wa i le wa, wię cej
na po wierzch ni niż pod. Pły wa li w przy -
pad ko wych kie run kach, na chy bił tra fił.
Zdją łem z sie bie sprzęt i usły sza łem, jak
dru gi z Por to ry kań czy ków wy nu rzył się
i ma chał rę ko ma pod nie co ny, że zna lazł

prę ty! Nic to, że 60 stop ni na za chód
od wy zna czo ne go to ru. To się na zy wa zna -
leźć szpil kę! Ale te raz ze mścił się brak boj -
ki, bo za nim obie łaj by do tar ły na miej sce,
gdzie cze kał, zdry fo wał i znów mu sie li śmy
szu kać. Tym ra zem Mi gu el zro bił bo ję, wy -
ko rzy stu jąc lin kę od swo jej ku szy i skar pe -
ty od ska fan dra i po pół go dzi nie zno wu
bez ład ne go pły wa nia (w tym chy ba tkwi ło
sed no po szu ki wań) zna leź li śmy po now nie
i po rząd nie ozna czy li śmy miej sce. Wy cią -
ga niem za ję ła się już eki pa bez gór nych je -

dy nek. Do brze, bo pra ca fi zycz na w tym
upa le do ła twych nie na le ży. Przy tej ca łej
pro wi zor ce, za sko czy li mnie jed nym. Mie -
li ocet! Wszy scy wy glą da li śmy jak po pod -
bie ra niu mio du pszczo łom. Mi gu el tro chę
go rzej, bo ma od sta ją ce uszy i te jak ra da ry
ła pa ły naj wię cej żą deł. Ten opis de dy ku ję
wszyst kim płe two nur kom spę dza ją cym
czas na pla nach, ob li cze niach i przy go to -
wa niach do nur ko wań. Co nie zna czy, że
nie ma ją ra cji.

Zet ka zet
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Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków

Active Divers
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Splot nie sprzy ja ją cych oko licz no ści
spra wił, że w koń cu się zde cy do wa -
łam. Do brze, po ja dę na to sa fa -
ri nur ko we, ale sko ro już ja dę, to nie
po to, że by sie dzieć na ło dzi. Ja dę,
że by nur ko wać! Czy Wil czy mnie sły -
szy?

Sły szał. Zor ga ni zo wał sprzęt, przed sta wił
nas so bie, za pa ko wał, ogar nął i po je cha li -
śmy na lot ni sko. Jak zwy kle w środ ku no cy,
czy my nie mo że my ni gdy się wy spać?
Przed 4 zna leź li śmy się na Okę ciu, nie
zmru żyw szy oka na wet na chwi lę. Roz kła -
da my ba ga że na do stęp nych krze seł kach.

– No do brze – po wie dzia łam. – To roz łó -
żmy się i za sta nów my się.

– Po wie dzia łaś, zdrzem nij my się? – za -
py tał Wil czy.

No tak...
Usie dli śmy nie da le ko wej ścia i ko men to -

wa li śmy za sta ną oko licz ność. A tłu my się
tam prze wa la ły w tę i z po wro tem (no o tej
po rze?).

Zlo ka li zo wa li śmy Mał go się, a wraz z nią
resz tę eki py. Oka za ło się, że sto ją już w ko -
lej ce do od pra wy, więc sta nę li śmy i my. By -
ło nas sześć sztuk, resz ta na szych mia ła
przy le cieć z Ka to wic wie czo rem.

Na po kła dzie sa mo lo tu bar dzo ko lo ro -
wych li nii Small Pla net za snę łam za raz
na po cząt ku lo tu i rzad ko się bu dzi łam,
cho ciaż sie dzie li śmy w pierw szym rzę dzie
i tłu my prze bie ga ły obok nas do to a le ty.

Nurkowanie w stereo i w kolorze
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Padł po mysł po bie ra nia opłat, ale ze wzglę -
du na sen ność zre zy gno wa li śmy.

Na lot ni sku Mar sa Alam wy lą do wa li śmy
ko ło po łu dnia. By ło cie pło! W po rów na niu
z pol ski mi nie ca ły mi 10 stop nia mi – egip -
skie 28 stop ni to przy jem ność. Zgar nię ci
przez Ca po nie go – miej sco we go prze wod -
ni ka nur ko we go – zo sta li śmy za wie zie ni
do Port Gha lib, za kwa te ro wa ni na ło dzi
i na kar mie ni.

– Ja mam na imię Ma ho met, ale w Egip -
cie ka żdy ma na imię Ma ho met, więc
na mnie mó wią Ca po ni, że by by ło wia do -
mo, o ko go cho dzi – wy tłu ma czył nam Ca -
po ni, po czym do dał, że do sta nie my
jesz cze ko la cję, ale to do pie ro, jak przy je -
dzie resz ta nur ków.

Obej rze li śmy łódź – Al Fa ro uk II. Mie -
ści 24 tu ry stów, ma pięk ną ja dal nię, dwa
po kła dy wy po czyn ko we, trze ci – nur ko wy,
świe tli cę z du żym te le wi zo rem i mnó stwo
miejsc crew on ly. Na wy po sa że niu ma ta -
kże ge nial ne go ku cha rza oraz cu kier ni ka,
dba li o nas przez ca ły rejs bar dzo po rząd -
nie.

Ko rzy sta jąc z oka zji, wy bra li śmy so bie
ka ju ty (wszyst kie dwu oso bo we, ka żda z ła -
zien ką), po tem co nie co zmon to wa li śmy

sprzęt. To zna czy Wil czy zmon to wał, bo ja
upar cie trzy ma łam się wer sji, że je stem tu
przy pad kiem i w ogó le to przy je cha łam
wiel błą dy oglą dać. A w koń cu po szli śmy
zwie dzać.

No do bra, mo że tro chę prze sa dzi łam...
Po szli śmy wzdłuż na brze ża i wró ci li śmy
bar dzo wol nym spa cer kiem. Przy sta jąc
i oglą da jąc wy sta wy. Za ję ło nam to ja -
kieś 15 mi nut... Po dro dze od wie dzi li śmy
sklep spo żyw czy i sklep z przy pra wa mi,
gdzie za chwy ci ła mnie mię ta. Mię ta! Tak
obłęd nie pach nia ła, że wie dzia łam, że mu -
szę ją do do mu przy wieźć. Ko niecz nie!

Po tem jed nak wy bra li śmy się do czę ści
mia stecz ka zbu do wa nej nie co da lej.
Za Cen tral Par kiem (tak, tak, ma ją tu wła sny
Cen tral Park!), gdzie usie dli śmy w je dy nej
knaj pie, przy sto li ku na uli cy i za mó wi li śmy
szi szę i ka wę. Pro wo dy rem był Adam,
znaw ca knaj py. Ka wa by ła czar na i gę sta
jak smo ła, słod ka i ma lut ka. Szi sza by ła aro -
ma tycz na. Miej sco wi ro bi li nam zdję cia, bo
sta no wi li śmy dla nich atrak cję tu ry stycz ną...

Po sta no wi łam sko rzy stać z to a le ty. Ni -
cze go nie świa do ma ze szłam do knaj py wła -
ści wej, za py ta łam o to a le tę, zo sta łam
skie ro wa na i... Zro bi ło się za baw nie. To a -

le ta to ta kie du że po miesz cze nie z trze ma
pi su ara mi po jed nej stro nie i trze ma za -
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mknię ty mi drzwia mi do ka bin po dru giej.
Drzwi by ły po zba wio ne kla mek. Na trze ciej
ścia nie by ła jesz cze umy wa lecz ka,
na czwar tej nie by ło nic. Po fi lo zo fo wa łam
so bie chwi lę, sto jąc na środ ku po miesz cze -
nia, za sta no wi łam się nad ideą ko rzy sta nia
z pi su arów, po czym wró ci łam do pa na
za ba rem.

– A to a le ta dla ko biet?

Wpra wi łam pa na w bar dzo du że za kło -
po ta nie. Bar dzo, bar dzo du że. Zmie szał się,
chwy cił za nóż i za wlókł mnie z po wro tem
do tej pi su arow ni. Nie czu łam za gro że nia,
na to miast zro bi ło mi się go żal...

Pan oka zał się być cał kiem ogar nię ty, no -
żem otwo rzył mi jed ną z ka bin bez kla mek,
za pro sił do środ ka i po ka zał, że on bę dzie
stał za drzwia mi głów ny mi i pil no wał, że -

by nikt tu nie wlazł. A pro szę uprzej mie.
Po sko rzy sta niu z dzia ła ją cej, acz nie

wia do mo cze mu za mknię tej i bez klam ki
to a le ty zo sta łam ob da ro wa na jesz cze ser -
wet ka mi i pan się zde ma te ria li zo wał. A co
so bie po my ślał o tu ry stach to już je go.

Przy so ku z li mon ki roz ma wia my o po -
wo dach, dla któ rych tu przy je cha li śmy. Go -
sia się zwie rza:

– Ja się zde cy do wa łam na to sa fa ri do pie -
ro, jak się do wie dzia łam, że bę dzie ja cuz zi.

Istot nie, na zdję ciach ło dzi, do stęp nych
w in ter ne cie, ja cuz zi by ło. Na gór nym po -
kła dzie. Tam, gdzie te raz jest wiel kie łó -
żko...

– A ja się zde cy do wa łam na to sa fa ri do -
pie ro, kie dy się do wie dzia łam, że bę dą
wiel błą dy... – mó wię ja. – No i gdzie są te
wiel błą dy?

– W ja cuz zi – pod su mo wał Wil czy.
Ja ko wie czor ny bo nus wy stą pi ła knajp ka

znacz nie bli żej, gdzie po ja wi ło się ta kże
piw ko, po któ rym po szłam spać jak dziec -
ko, sto czyw szy jesz cze ba ta lię gru po wą
o kli ma ty za cję, bo włą czo na by ła chy ba
na mro że nie. Po dłu gich bo jach uda ło nam
się spra wić, że kli ma ty za cja zo sta ła prze sta -
wio na na dru gi mo żli wy stan: wy łą czy li ją
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cał kiem. Jak by nie ist nia ło mnó stwo sta nów
po śred nich...

Nie dzie la
– A wiesz, że u Mir ka ro bi li śmy in tro?

– wi ta mnie Wil czy ra do sną wia do mo ścią
o po ran ku. Mi rek to nasz ak tu al ny pol ski
prze wod nik i in struk tor. A in tro to wcią gnię -
cie pod wo dę lu dzi ka na je go pierw sze
w ży ciu nur ko wa nie. Zło śliw cy na zy wa ją
in trow ców lip to na mi: wsadź i wyj mij. Ale
praw dę mó wiąc, ka żdy kie dyś był ta kim
wła śnie lip to nem.

Dziś jest Wiel ki Pierw szy Dzień, czy li
spo ty ka my się na śnia dan ku o 8 i za raz po -
tem wy pły wa my z por tu. Kie ru je my się
na po łu dnie, na na sze pierw sze miej sce:
Abu Dab bab 3. Tu taj wy ko na my check di -
ve. Śred nia głę bo kość miej sca to 12 me -
trów, więc ide al nie, że by spraw dzić sprzęt,
ba last, przy po mnieć so bie, jak się nur ku je,
oraz po ka zać prze wod ni ko wi, że nie ro bi
się żad nych gwał tow nych ru chów i ge ne -
ral nie pa nu je się nad sy tu acją... Tia aa...

Wcho dzi li śmy z po kła du na szej ło dzi,
więc skok do wo dy nie był zbyt eks cy tu ją -
cy. Mo rze spo koj ne, wi docz ność świet na,
sło necz ko świe ci ło, no to się za nu rza -
my. I tu na stą pił pierw szy zonk: po mi mo

roz pacz li we go wy rzu ca nia resz tek po wie -
trza z jac ke tu, mo je mo żli wo ści za nu rze nia
się spa dły do ze ra... W koń cu mi się ja koś
uda ło, acz by ło to nie co iry tu ją ce – jak
wszy scy in ni cze ka ją na 3 me trach z za dar -
ty mi gło wa mi i pa trzą się na nie zdar ne pró -
by opad nię cia po ni żej po wierzch ni. Ale

pierw sze ko ty za pło ty, mo żna by ło za cząć
się orien to wać w oko li cy.

A w oko li cy ko lo ro wo i ba jecz nie – i tak
już mia ło zo stać do sa me go koń ca. Nie ma
ba ta, w do mu się te go nie zo ba czy. Ryb ka
w krop ki, ryb ka w pa secz ki, ryb ka z za dar -
tym dziób kiem... – ta ostat nia zo sta ła na -
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tych miast po wy nu rze niu prze chrzczo na
na ryb kę FOCH!

Abu Dab bab 3
32 km od Mar sa Alam
Mak sy mal na głę bo kość: 20 m
Śred nia głę bo kość: 12 m
Wi docz ność: 20-30 m

To był chrzest bo jo wy mo jej no wej pian -
ki. Ze wzglę du na jej du żą wy por ność,
na mo je umie jęt no ści (a ra czej ich brak)
i na ca łą resz tę świa ta mia łam na so bie
aż 12 kg ba la stu. Uzna łam, mi mo pro ble -
mów z za nu rze niem, że jest to ciut za du żo
i zmniej szy łam do 11 kg. I tak wszyst ko ra -

zem wa ży ło ja kieś pół to ny. Ca łe szczę ście,
że na ło dzi jest du żo przy zwo itych ma ry na -
rzy, któ rzy po ma ga ją ta kim nie doj dom wy -
cho dzić z wo dy... Pew nie my ślą so bie
przy tym od po wied nio o ła ma gach, któ re
dla efek tów wi zu al nych pa ku ją na sie bie ki -
lo gra my oło wiu...

Na szczę ście łódź jest wy po sa żo na
w dwie dra bin ki dla nur ków, dzię ki cze mu
mo żna wy cho dzić z wo dy nie zdej mu jąc
płetw, nie tra cąc cza su na to w wo dzie, co
ma zna cze nie przy sil nym za fa lo wa niu.

Pod czas obia du prze pły nę li śmy w ko lej -
ne miej sce – Sha -ab Mar sa – na dru gie go,
już peł no praw ne go nur ka.

Tym ra zem nur ko wa nie by ło bar dziej
świa do me. Po po cząt ko wych kło po tach
z za nu rze niem po ja wił się świat pod wod -
ny, a w nim – wrak ło dzi sa fa ri. To aku rat
nie po win no wzbu dzać eu fo rii, ale... ka żdy
chce obej rzeć wrak! Co gor sza, ka żdy chce
zro bić so bie zdję cie na ki bel ku! W związ ku
z tym do dwóch por ce la nek usta wi ła się ko -
lej ka chęt nych, tu ma ny ku rzu się wzbi ja ły,
ryb ki pły wa ły a lu dzie... uśmie cha li by się,
gdy by im się do ma sek wo da nie na le wa ła.
Jed nak nur ko wa nie ćwi czy nie ru cho mość
mię śni twa rzy.
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Po pły wa li śmy so bie wo kół wra ku jesz cze
chwi lę, ga piąc się na to, jak ży cie pod wod -
ne ob ję ło go w po sia da nie, prze pły nę li śmy
pod kil ko ma łu ka mi z ra fy, przyj rze li śmy się
mu re nie (a ona nam, ze wstrę tem), za zna -
jo mi li śmy się z kil ko ma gra na to wy mi
płaszcz ka mi, po za chwy ca li śmy się skrzy dli -

ca mi i tak na gle mi nę ło 50 mi nut. Po stój
na pa pie ro ska na 5 me trach... czy li przy sta -
nek de kom pre syj ny i do do mu.

W ocze ki wa niu na ko la cję to wa rzy stwo
roz la zło się po ło dzi. Pierw sze emo cje dłu -
go trzy ma ją, więc gro eki py za ko twi czy ło
w świe tli cy i na du żym ekra nie oglą da li

zdję cia i fil my – na bie żą co – z dzi siej szych
nur ko wań.

Tym ra zem kli ma ty za cja upar cie zio nę ła
spa li na mi. Naj wy raź niej chcą się ja koś nas
po zbyć – po my śla łam so bie – ale oka za ło
się, że to się da ło na pra wić do syć szyb ko
i w ka ju tach zro bi ło się sym pa tycz nie. Nie
za go rą co, nie za zim no, tak, jak po win no
być od po cząt ku.

Klap nę li śmy so bie na środ ko wym po kła -
dzie i ga pi my się w ciem ność. Łódź pły nie
już na ko lej ne miej sce, ma my pły nąć ca łą
noc, aby do trzeć na ra no, po nie waż pierw -
sze nur ko wa nie jest za pla no wa ne przed
śnia da niem. Jak gdzieś na ho ry zon cie po ja -
wia się ja kiś sta tek, to od ra zu sta no wi atrak -
cję i punkt za cze pie nia oka. A pły wa ją
stat ki ró żne, nie któ re na przy kład bez świa -
teł na wi ga cyj nych w ogó le.

Wy cią gnę łam Wil cze go na ro man tycz ny
spa cer na le wą bur tę. Wą sko, ciem no i z ro -
man ty zmem to mia ło ty le wspól ne go, co ta
spa da ją ca gwiaz da w pew nym mo men cie.

Po nie dzia łek
Oko ło 6.00 ra no obu dził mnie głos Ca -

po nie go i pu ka nie do drzwi. Aha, po bud ka
na po ran ne nur ko wa nie. Wy mam ro ta łam,
że je stem na wa ka cjach, od wró ci łam się
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ple ca mi do zwle ka ją ce go się Wil cze go i zi -
gno ro wa łam wszyst ko. Wsta łam do pie ro
na śnia da nie, na 8.00. Wszy scy by li już rze -
ś cy i głod ni, a ja wy spa na.

Umm Kha ra rim (St. Johns Ca ves)
32,5 km od wy brze ża
Mak sy mal na głę bo kość: 20 m
Śred nia głę bo kość: 12 m
Wi docz ność: 20-25 m 
Jak tyl ko ban da nur ków wy cho dzi z wo -

dy, łódź na tych miast pły nie da lej, jesz cze
bar dziej na po łu dnie. Prze kra cza my Zwrot -
nik Ra ka i przy po mi na my so bie prze kro cze -
nie po łu dni ka ze ro we go nie gdyś Po go rią.
Nic, tyl ko na ry so wać kre skę na mo rzu.

Wil czy uda je, że uzu peł nia log bo ok. Tak
na praw dę bar dziej ga pi się za ru fę. Po tem
i tak wszyst ko prze pi sze ode mnie. Uty ka
przy śred niej głę bo ko ści i wy cho dzi mu
„głę bo ka śred niość”.

Tym cza sem je ste śmy już w ko lej nym
miej scu – cią gle ar chi pe lag St. Johns, tyl ko
in ny ka wa łek ska ły pod wod nej. Przed nur -
ko wa niem, jak za wsze, jest brie fing w świe -
tli cy. Ca po ni oma wia miej sce, Mi rek dzie li
wszyst kich na gru py, po ja wia ją się gru py in -
struk tor skie, czy li ta kie pa ry, któ re nie mu -
szą pły wać z prze wod ni ka mi. Dzię ki te mu

ma ją mo żli wość za trzy ma nia się na dłu żej
tam, gdzie im się bar dziej po do ba, a prze -
wod ni cy ma ją mniej szą gru pę do ogar nię -
cia. Mi rek usta la, kto jest z kim w pa rze
i py ta, kto jest w któ rej pa rze sze fem.

– Ja mam boj kę – zgła sza się je den z ko -
le gów.

– Ja my śla łem, że to trze ba upraw nie nia
mieć, a nie boj kę...

Ha bi li Ali (St. Johns Re ef Sys tem)
Mak sy mal na głę bo kość: po nad 100 m
Śred nia głę bo kość: 30 m
Wi docz ność: 20-35 m
Tym ra zem nur ko wa li śmy z zo dia ka,
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czy li z pon to nu. Dzię ki te mu pły nę li śmy
pod wo dą z prą dem w stro nę ło dzi. Nie mu -
sie li śmy tra cić cza su i sił na pły nię cie
pod prąd i nie mu sie li śmy dwa ra zy oglą dać
tych sa mych miejsc. Z pon to nu ska cze się
do ty łu i tyl ko za pierw szym ra zem wzbu -
dza to pew ne opo ry, mnie się spodo ba ło
od ra zu. Ko lej ny pierw szy raz za mną.

Na koń cu nur ko wa nia zo ba czy li śmy
jesz cze bar ra ku dę, któ ra plą ta ła się pod na -
szą ło dzią z nie okre ślo nym wy ra zem py ska.

Po wyj ściu z wo dy ogar nia my się i... już
cze ka na nas pysz ny obiad. A łódź tym cza -
sem prze pły wa w ko lej ne miej sce, cią gle
w ob sza rze St. Johns Re ef: Go ta So gay ar.

Go ta So gay ar (St. Johns Re ef Sys tem)

Mak sy mal na głę bo kość: po nad 100 m
Śred nia głę bo kość: 30 m
Wi docz ność: 25-35 m 
Tym ra zem spró bo wa łam się za nu rzyć

we dług wska zó wek uzy ska nych na ło dzi
od in struk to rów: gło wą w dół. Istot nie, jak
już się zro bi pi kę w dół i po młó ci płe twa mi,
to się uda je scho wać ciel sko pod wo dę i to
dzia ła. Tyl ko po tem trze ba tę gło wę unieść
nie co wy żej niż zad, że by prze dmu chać
uszy. Ale fi nal nie szyb ciej i bez wal ki je -
stem pod wo dą i mo gę się roz glą dać.

Jest już wcze sne po po łu dnie, więc ko lor -
ki nie są tak ży we jak ra no, słoń ce jest ni żej
i w nie któ rych miej scach pod wo dą pa nu je
lek ka sza ró wecz ka. Nie szko dzi, na dal jest
pięk nie. Spo ty ka my żół wi ka, le ni wy ja kiś.
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Nie spie sząc się prze miesz cza się w so bie
tyl ko zna nym kie run ku. Cie ka we, gdzie
miesz ka. Wi dzi my też mu re nę. One jed nak
są an ty pa tycz ne z twa rzy. Mu re na ko ja rzy
mi się z ta ką ba bą opar tą na pa ra pe cie i wy -
sta ją cą przez okno, re je stru ją cą, co się dzie -
je na po dwór ku ka mie ni cy. Mu re ny ro bią
tak sa mo, wy sta ją ka wał kiem z ja kiejś dziu -
ry w ko ra low cu i się ga pią.

Po nur ko wa niu ko rzy sta my z jach to wych
przy jem no ści, czy li opa tu le ni w szla frocz ki
sie dzi my na środ ko wym po kła dzie i ra zem
z Go sią i Ada mem, prze chrzczo nym na
Mac Gy ve ra (bo cho dzi i na pra wia łódź), ro -
bi my za Brac two Kap tu ro we. Z roz mów
nur ko wych na te mat la ta rek:

– Ten bac kup mo że być moc niej szy niż
twój głów ny...

– Ja nie mam głów ne go. Pły wam na sa -
mych bac ku pach.

Naj da lej na po łu dnie wy su nię ty punkt już
za li czy li śmy, te raz łódź po wo li wra ca
na pół noc. Cią gle jesz cze je ste śmy w ob sza -
rze St. Johns, ale Zwrot nik Ra ka też już zo -
sta wia my z ty łu. Na sze pierw sze noc ne
nur ko wa nie bę dzie w miej scu zwa nym
Umm El Aro uk. Przy go to wu je my się pil nie,
Mac Gy ver po ży cza mi jed ną ze swo ich la ta -

rek, dzię ki cze mu we dwój kę z Wil czym
ma my trzy źró dła świa tła, co już da je pe -
wien kom fort. Pian kę włóż, ba last za rzuć,
sprzęt przy go tuj! Go sia z Ada mem ro bią
za Te le tu bi sie, ma ją rur ki z sub stan cją che -
micz ną, któ ra po ak ty wo wa niu za czy na

świe cić okre ślo nym ko lo rem. Rur ka zwi nię -
ta w kół ko i przy pię ta do kap tu ra ster czy so -
bie we so ło i ko lo ro wo. W czar nej wo dzie
ta ki nu rek jest nie tyl ko wi docz ny z ka żdej
nie mal stro ny, ale ta kże roz po zna wal ny – bo
ko lo ry są ró żne. Bar dzo spryt ny po mysł.
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Do wo dy ska cze my z ło dzi, wy god nie
i przy jem nie. Po tem plą cze się po po -
wierzch ni du żo czar nych ga da ją cych głów
z la tar ka mi pod wo dą... Upior nie to wy glą -
da.

W pew nym mo men cie za bo la ło mnie

ucho. W su mie ty dzień wcze śniej mia łam
ja kiś drob ny stan za pal ny, któ ry teo re tycz -
nie znik nął, wi docz nie te raz, przy zmia -
nach ci śnie nia, wszyst ko wró ci ło. Wy szłam
nie co wy żej, prze dmu cha łam uszy po rząd -
nie, wszyst ko wró ci ło do nor my, ze szłam

ni żej i już by ło ok. Ale sta ra łam się nie za -
nu rzać zbyt głę bo ko. Tym cza sem ak ty wo -
wa li śmy na tu ral ne świa tło w wo dzie
– skry li śmy się w ja kimś osło nię tym od
świa teł ło dzi miej scu, przy tknę li śmy la tar ki
do sie bie, aby ukryć ich świa tło i w ciem -
no ściach ma cha li śmy rę ka mi. Mo rze za czy -
na ło świe cić! Prze pięk ny wi dok! Po ja wia ły
się świe cą ce wła snym świa tłem dro bin ki
i pew nie ma cha li by śmy tam ty mi rę ka mi
da lej, ale trze ba by ło wy cho dzić.

Wie czór spę dzi li śmy na po kła dzie środ -
ko wym, świę tu jąc uro dzi ny jed ne go z nas:
Zdzi sia. Zdzi siu do stał tort ze świecz ka mi,
cu kier nik nie pró żno wał. Prócz tor tu by ły
jesz cze in ne sło dy cze – naj wy raź niej ktoś
tu pró bo wał nas nie źle utu czyć. Po tem ma -
ry na rze zor ga ni zo wa li wy stęp, po prze bie -
ra li się i tań czy li w rytm arab skiej mu zy ki.
Je den stał się mał pą, dru gi – ko bie tą z gu -
mo wy mi cyc ka mi. Na śla dow ców z na szej
stro ny nie mie li wie lu, ale kil ka bar dziej
mu zy kal nych osób ru szy ło na po kła do wy
par kiet. Ja na to miast ru szy łam do łó żka...

Cdn…

Be ata Ci szew ska

fot.: Be ata Ci szew ska, Marcin Wilk
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14 i 15 lu te go od był ko lej ny Extre -
mall, czyli za wo dy w eks tre mal nym
nur ko wa niu na za trzy ma nym od de chu
pod lo dem. By ła to już szó sta edy -
cja tej im pre zy, śmia ło mo żna więc
po wie dzieć, że Extre mall na sta łe
wpi sał się w ka len darz za jęć pol skich
fre edi ve rów. 

Tym ra zem po now nie spo tka li śmy się
w Olsz ty nie, gdzie już trze ci raz z rzę du go -
ścił nas Aka de mic ki Klub Płe two nur ków
Skor pe na. Jak zwy kle u skor pe nia rzy at mos -
fe ra by ła nie za po mnia na, a or ga-  ni za cyj nie
wszyst ko przy go to wa ne by ło per fek cyj nie.
Rze czą, któ ra mnie za wsze naj bar dziej za -
sta na wia jest to, że i tym ra zem, mi mo moc -
no do dat nich tem pe ra tur, na Je zio rze Kor to-
w skim skor pe nia rze za gwa ran to wa li bli -
sko 30 cen ty me trów lo du. Jak oni to ro bią?

Te go rocz ny Extre mall roz po czął się nie -
co od mien nie niż je go dwa po przed nie wy -

da nia – mia no wi cie za bra kło in au gu ru ją-
ce go im pre zę, piąt ko we go wy kła du. Jed nak
w za mian Skor pe na przy go to wa ła in ną, re -

we la cyj ną atrak cję – wie czor ne, a wła ści -
wie noc ne, tre nin go we nur ko wa nia w prze -
rę blu oświe tlo nym sztucz nym świa tłem.

Extremall 2014
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Po mysł oka zał się strza łem w dzie siąt kę.
Na środ ku je zio ra ra do śnie po brzę ki wał ge -
ne ra tor za si la ją cy re flek to ry, ku któ rym
od stro ny brze gu, z du żą ostro żno ścią (by ło
śli sko jak cho le ra!), po dą żał sznu re czek za -
in te re so wa nych. Do prze rę bla usta wi ła się
dłu ga ko lej ka fre edi ve rów. Wśród nich chy -

ba naj bar dziej za do wo lo ny ta kim ob ro tem
spra wy by łem ja. Mi mo że bra łem udział
w pra wie wszyst kich do tych cza so wych
Extre mal lach, to ani ra zu nie po nur ko wa -
łem so bie, bo za wsze przy pa da ła mi ro la sę -
dzie go. Tym ra zem, w piąt ko wy, wol ny
od sę dziow skich obo wiąz ków wie czór mo -

głem wresz cie po urzę do wać so bie pod lo -
dem, co da ło mi mnó stwo ra do ści.

Nie ste ty, nie wszy scy mo gą po wie dzieć
to sa mo o so bie. Dwóch uwiecz nia ją cych
na sze zma ga nia fo to re por te rów nie za cho -
wa ło wy star cza ją cej ostro żno ści i wy lą do -
wa ło w bocz nej od no dze prze rę bla. Oni
sa mi chy ba za nad to nie ucier pie li, bo zmo -
czyw szy się tyl ko do pa sa, na tych miast wy -
sko czy li na po wierzch nię, jed nak
przy oka zji kon takt z wo dą za li czył ich dro -
go cen ny sprzęt.

Na dru gi dzień, od go dzi ny 11, roz po -
czę ły się nur ko wa nia kon kur so we. Wszyst -
ko prze bie ga ło spraw nie i bez za kłó ceń, ale
by ło też kil ka cie ka wych wy da rzeń. Wśród
nich od no to wał bym pew ne nie zwy kle in te -
re su ją ce i po ucza ją ce do świad cze nie, ja kie
by ło udzia łem Piotr ka An drzej czy ka. Rzecz
w tym, że ma on zwy czaj nur ko wać nie
w nor mal nej ma sce z po wie trzem w środ -
ku, ale w po zba wio nej no ska ma secz ce,
któ rą za le wa wo dą. Wpraw dzie w związ ku
z tym nie wie le wi dzi, ale po zwa la mu to za -
ło żyć na nos za cisk i wy rów ny wać ci śnie -
nie bez uży cia rąk, nie mó wiąc
o oszczę dza niu po wie trza, któ re go nie mu -
si wdmu chi wać do ma ski. Do za le wa nia
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ma secz ki la tem uży wa wo dy z je zio ra, któ -
ra ma z re gu ły oko ło 20 stop ni. W zi mie
wo da oczy wi ście jest bez po rów na nia
chłod niej sza, dla te go by unik nąć szo ku ter -
micz ne go, rok te mu Pio trek przy niósł w bu -
tel ce tro chę cie plej szej wo dy, któ rą bę dąc
już w prze rę blu wlał do ma secz ki przed jej
za ło że niem. Tym ra zem jed nak nie za brał
bu tel ki, nie po zo sta wa ło więc mu nic in ne -
go, jak za czerp nąć wo dy pro sto z je zio ra.
Ta oczy wi ście by ła zim na jak dia bli. Po za -
ło że niu ma secz ki na twarz efekt był pio ru -
nu ją cy – na gle, na kil ka dzie siąt se kund
przed Of fi cial Top, ze zdu mie niem zo ba -
czy łem, że dzie ją się prze dziw ne rze czy.
Pio trek, za miast re lak so wać się i spo koj nie
przy go to wy wać do nur ko wa nia, zdarł
z twa rzy ma secz kę i ner wo wo za czął wo -
łać do zgro ma dzo nych wo kół nur ków i in -
nych ga piów: „Lu dzie, daj cie mi nor mal ną
ma skę!”. W ogól nym za mie sza niu, ja kie
wy wo ła ła ta za ska ku ją ca proś ba, Ja cek Po -
lak przy szedł Piotr ko wi z po mo cą
i po chwi li, ze znacz nym opóź nie niem (ale
jed nak miesz czą cym się w re gu la mi no wych
prze pi sach), ten ostat ni wy star to wał z ma -
ską Jac ka na twa rzy. Mi mo ca łe go te go za -
mie sza nia ma ją ce go miej sce tuż

przed star tem, a więc w naj mniej od po -
wied nim mo men cie, i mi mo że pod wo dą
oka za ło się, że w po śpie chu za ło żo na ma -
ska prze pusz cza wo dę, Pio trek osią gnął
czas bli ski trzech mi nut. By ło to jed nak
za ma ło, by my śleć o zwy cię stwie.

Wte dy jesz cze nie mia łem po ję cia, co
by ło przy czy ną prze dziw ne go za cho wa nia

Piotr ka. Do pie ro je go wy ja śnie nia udzie lo -
ne po wy nu rze niu otwo rzy ły mi oczy. Spra -
wa oka za ła się bar dzo pro sta. Wszy scy
do sko na le wie my, że od ruch nur ko wy,
a zwłasz cza bra dy kar dia, tj. zwol nie nie ryt -
mu ser ca, jest bar dzo po tę go wa ny przez za -
nu rze nie twa rzy w zim nej wo dzie.
Znaj du ją ce się w oko li cach oczu re cep to ry
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wy wo łu ją sil ny spa dek tęt na, co re je stru je
się w ba da niach na uko wych nad fi zjo lo gią
bez de chu. Jed nak w tych ba da niach naj czę -
ściej uży wa się wo dy o tem pe ra tu rze 10-12
stop ni. Tym cza sem wo da w je zio rze po nad
wszel ką wąt pli wość mia ła tem pe ra tu rę zde -
cy do wa nie ni ższą, pew nie nie wie le po wy -
żej ze ra. Dla te go efekt bra dy kar dii oka zał
się dia bel nie moc ny. Po za nu rze niu twa rzy

w lo do wa tej wo dzie Pio trek po czuł, że
za chwi lę je go ser ce wręcz się za trzy ma
i stra ci przy tom ność, dla te go w try bie pil -
nym mu siał ze rwać ma secz kę z twa rzy
i pro sić o ma skę nor mal ną.

Ko lej ny cie ka wy fakt ma ją cy miej sce
na mo im sta no wi sku star to wym, to wpad ka

jed ne go z głów nych kan dy da tów do zwy -
cię stwa – Ro ber ta Ce tle ra. Ce ti po peł nił do -
kład nie ta ki sam błąd jak Ma te usz Ma li na
dwa la ta te mu – opadł do spo czy wa ją ce go
na kil ku na stu me trach ta le rzy ka i … za po -
mniał o bo żym świe cie. Sie dzia ło mu się
tam tak do brze, że nie kon tro lo wał upły wa -
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ją ce go cza su, a zgod nie z re gu la mi nem, je -
śli za wod nik nie po wró ci na po wierzch nię
po trzech mi nu tach od star tu, to ze wzglę -
dów bez pie czeń stwa sę dzia ma obo wią zek
za rzą dzić je go wy cią gnię cie na po wierzch -
nię. Tak też się sta ło i choć Ce ti nie był ani
tro chę nie do tle nio ny i mógł kon ty nu ować
bez dech pew nie jesz cze przez do brą mi nu -
tę, co być mo że da ło by mu pierw sze miej -
sce, to … obej rzał czer wo ną kart kę, któ ra
ozna cza ła dys kwa li fi ka cję.

W tej sy tu acji za no si ło się na to, że zwy -

cięz cy na le ży szu kać wśród dwój ki Ad rian
Kwiat kow ski (za wsze moc ny) i Mi chał Osa -
da (ze szło rocz ny zwy cięz ca). Tym cza sem
w cza sie star tu Ad ria na do szło do ko re spon -
den cyj ne go po je dyn ku z nur ku ją cym
na mo im sta no wi sku Fi li pem Mi ko łaj cza -
kiem. Ten ostat ni nie ocze ki wa nie wy trzy -
mał pod wo dą o 6 se kund dłu żej od
Ad ria na i z wy ni kiem 3: 30 ob jął pro wa dze -
nie w staw ce. Jed nak nie na cie szył się po zy -
cją li de ra zbyt dłu go, bo za raz po nim
miej sce w prze rę blu za jął ze szło rocz ny

trium fa tor – Mi chał Osa da. Dwa na ście mie -
się cy te mu Mi chał za cho wał się jak ra so wy,
pre cy zyj nie kal ku lu ją cy za wod nik, star tu jąc
ja ko ostat ni, wy ko nał nur ko wa nie trwa ją ce
o kil ka se kund dłu żej niż naj lep szy do tej
po ry wy nik. Po zo stał w bez de chu do kład -
nie ty le, by od nieść koń co wy suk ces, a jed -
no cze śnie na ty le krót ko, by nie ry zy ko wać
nie do tle nie nia. Tym ra zem po stą pił tak sa -
mo – wy trzy mał trzy mi nu ty i trzy dzie ści
trzy se kun dy, czy li o 3 se kun dy wię cej niż
do tych cza so wy li der kla sy fi ka cji – Fi lip Mi -
ko łaj czak. Wy da wa ło się, że nikt już nie bę -
dzie w sta nie mu za gro zić, bo wśród
po zo sta łych za wod ni ków nie by ło ni ko go,
kto o tak dłu gi czas mógł by się po ku sić. By -
ła wpraw dzie wśród nich jesz cze Emi lia
Bia ła, ze szło rocz na zwy cię żczy ni w kla sy -
fi ka cji ko biet, ale … prze cież by ła to „tyl -
ko” ko bie ta. Ja kież więc by ło za sko cze nie
wszyst kich, któ rzy po zo sta li jesz cze
przy prze rę blach, gdy Emi lia po po wro cie
na po wierzch nię wca le nie za mie rza ła wy -
nu rzyć dróg od de cho wych. Wręcz od wrot -
nie, w pew nym mo men cie pu ści ła li nę,
po zwo li ła rę kom na to, by swo bod nie opa -
dły w to ni i tak roz luź nio na trwa ła, trwa ła
i trwa ła w bez de chu, aż do wy ni ku 3: 47,
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któ rym zdo by ła bez a pe la cyj ne pierw sze
miej sce, po zo sta wia jąc w po bi tym po lu nie
tyl ko dziew czy ny, ale i wszyst kich fa ce tów!
War to za uwa żyć po do bień stwo tej sy tu acji
do wy ni ków sta ty ki na ze szło rocz nych Ba -
se no wych Mi strzo stwach Świa ta, gdzie Na -
ta lia Mol cha no wa też do ło ży ła mę żczy-
znom. Czy z Emi lii wy ro śnie przy szła Na ta -
lia? Kto wie…

W tym mo men cie za koń czy ła się ofi cjal -
na część za wo dów, ale nie ozna cza ło to
koń ca nur ko wań. Po dob nie jak w ze szłym
ro ku, tro je śmiał ków pod ję ło się praw dzi -
wie eks tre mal ne go wy zwa nia, a więc nur -
ko wa nia bez pian ki, w sa mym tyl ko
ko stiu mie, ma sce i kap tu rze. Bez oba wy
mo żna po wie dzieć, że po ziom spor to wy tej
kon ku ren cji po szedł moc no do przo du. Rok

te mu tyl ko je den za wod nik zdo łał do trzeć
do ta le rzy ka. Tym ra zem uda ło się to ca łej
trój ce, a czas osią gnię ty przez zwy cięz cę
– Mar ka Cie ślę – był dłu ższy o do bre 20 se -
kund niż w ze szłym ro ku. Ja ko dru gi z suk -
ce sem star to wał To mek Sy pień, jed nak dla
mnie naj więk szym wy da rze niem był uda ny
udział pierw szej w krót kiej hi sto rii Extre -
mal ne go Exter mal la ko bie ty – Ha ni Si kacz,
któ ra jak jej ry wa le (czy też to wa rzy sze)
osią gnę ła ta le rzyk, a czas jej nur ko wa nia
prze kro czył ze szło rocz ne do ko na nie Mar -
ka, obec ne go i ów cze sne go trium fa to ra.
Ha niu, bra wo!

Pod su mo wu jąc mo żna po wie dzieć, że
te go rocz ny Extre mall stał pod zna kiem
dziew czyn, któ re nie tyl ko do ko pa ły mę -
żczy znom w głów nej kon ku ren cji, ale po -
ka za ły też, że i w naj bar dziej eks tre mal nej
od mia nie nur ko wa nia pod lo do we go w ni -
czym fa ce tom nie ustę pu ją.

Koń cząc tę re la cję nie mo gę od mó wić
so bie tra dy cyj nych już po dzię ko wań dla ca -
łej eki py AKP Skor pe na. Jak zwy kle przy ję -
li ście nas po kró lew sku. Ser decz nie
dzię ku je my!

Tomasz Nitka

fot.: Dorota Łeweć
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Na na sze po trze by mo że my przy jąć,
że hi po ter mia to nie bez piecz ne wy -
chło dze nie, któ re jest skut kiem dzia -
ła nia zim ne go po wie trza lub wo dy
na or ga nizm nur ka, na wet chro nio ne -
go ska fan drem. Wy chło dze nie spo wo -
do wa ne jest zbyt szyb kim ochła-
dza niem or ga ni zmu w sto sun ku do
je go zdol no ści wy twa rza nia cie pła.
Wo da prze wo dzi cie pło znacz nie le -
piej i ochła dza or ga nizm 25 ra zy
szyb ciej niż po wie trze.

W wy ni ku ogól ne go ob ni że nia tem pe ra -
tu ry cia ła na stę pu je ob ni że nie efek tyw no ści
dzia ła nia nur ka, co zwięk sza ry zy ko wy -
pad ku. W eks tre mal nym przy pad ku, bar dzo
rzad ko wy stę pu ją cym pod czas nur ko wa nia,
mo że na stą pić śmierć w na stęp stwie zbyt
ni skiej tem pe ra tu ry mó zgu i ser ca.

Pod sta wo wym, wcze snym ob ja wem wy -
chło dze nia są dresz cze. Or ga nizm re agu je
tak, gdy nie jest w sta nie utrzy mać nor mal -
nej tem pe ra tu ry cia ła (36,6OC) i sta ra się
wy ge ne ro wać wię cej cie pła przez ruch.
Pierw szym skut kiem wy chło dze nia jest
stop nio we osła bie nie ca łe go cia ła – to sy tu -
acja czę sto wy stę pu ją ca pod czas nur ko wa -
nia. Hi po ter mia wpły wa po za tym
na zdol ność oce ny sy tu acji. Po przez osła -
bie nie zdol no ści do kon tro lo wa nia sy tu acji
pod wo dą mo że ona uru cho mić la wi nę
zda rzeń, czy li ciąg nie ko rzyst nych, na stę -
pu ją cych po so bie sy tu acji, pro wa dzą cy
w su mie do wy pad ku. Np. wy chło dzo ny
nu rek bę dzie nie dość sta ran nie trzy mał ust -
nik au to ma tu od de cho we go w ustach – jest
osła bio ny oraz nie do strze ga, że to wa żne
– więc po cią gnie ką ci kiem ust tro chę wo dy,
tą wo dą się za krztu si, krztu sząc się za cznie

od dy chać w szar pa ny, cha otycz ny spo sób,
pro wo ku jąc za lo dze nie au to ma tu od de cho -
we go itd...

Na wet jed nak, gdy do la wi ny zda rzeń nie
doj dzie, wy chło dze nie po stę pu je da lej.
W na stęp nej fa zie wy chło dze nia zni ka ją
dresz cze, a sy tu acja za czy na być po wa żna
już na wet nie ze wzglę du na zwięk szo ne ry -
zy ko po peł nie nia przez nur ka błę du
pod wo dą, lecz rów nież z po wo du hi po ter -
mii ja ko ta kiej, po nie waż po ja wić się mo że
zo bo jęt nie nie co do wła sne go lo su, dez -
orien ta cja i znacz ne spo wol nie nie re ak cji.
Ła two prze oczyć mo ment, kie dy tra ci my
orien ta cję. Wte dy mu si my li czyć na part ne -
rów, któ rzy za uwa żą na sze ir ra cjo nal ne za -
cho wa nia i spo wol nio ną re ak cję. Po moc
part ner ska jest spra wą bez względ nie klu -
czo wą, po nie waż ofia ra prze sta je in te re so -
wać się wła snym ra tun kiem i po ma gać

Nurkowanie pod lodem
hipotermia i odmrożenia
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ra tu ją cym. Naj pierw tra ci my si ły w tych
czę ściach cia ła, któ re są bez po śred nio wy -
sta wia ne na dzia ła nie wo dy lub zim ne go,
mo kre go po wie trza, np. w rę kach. Póź niej
osła bie nie prze cho dzi w zdrę twie nie, któ -
re mu mo gą to wa rzy szyć skur cze. Bar dzo
wa żne jest, że by nikt w żad nym mo men cie
ak cji nie zo stał po zo sta wio ny sa me mu so -
bie. Naj czę ściej zda rza się to pod ko niec
nur ko wa nia, kie dy już wszy scy wy szli
z wo dy i zaj mu ją się od no sze niem sprzę tu
do ma ga zy nu, a ktoś jesz cze na chwi lę np.
przy sią dzie na ta fli czy na ja kiejś ła wecz ce,
czy na po mo ście – i już tam nie zau wa żo ny
przez part ne rów zo sta nie.

Więk szość ob ja wów za le ży od in dy wi -
du al nej od por no ści czło wie ka i mo że być
nie za le żna od tem pe ra tu ry cia ła. Ogól nie,
gdy tem pe ra tu ra cia ła spa da – ob ja wy na si -
la ją się, jed nak dla nas nie ma to żad ne go
zna cze nia, po nie waż na nur ko wi sku i tak
prze cież ni gdy nie ma mo żli wo ści zmie rze -
nia nur ko wi tem pe ra tu ry i na tej pod sta wie
pod ję cia de cy zji o ak cji ra tow ni czej. Na le -
ży po słu gi wać się wy wia dem, ja ko naj lep -
szym źró dłem zdo by cia in for ma cji
po trzeb nych do tej de cy zji. Czy nu rek jest
od po wied nio ubra ny? Czy ma mo kry czy

su chy ska fan der? Czy do brze do pa so wa ny?
Czy zjadł go rą ce śnia da nie? Czy dłu go nur -
ko wał? Jak dłu go? Czy przed tem stał dłu go
na lo dzie, cze ka jąc na swo ją ko lej wej ścia
do prze rę bla? Czy był na ra żo ny na zim ny
wiatr? Zwłasz cza to ostat nie jest wa żne
– wia tru nie na le ży lek ce wa żyć, po nie waż
ni ska tem pe ra tu ra po wie trza w po łą cze niu
z si łą wia tru bar dzo przy czy nia się do wy -
chło dze nia or ga ni zmu. Na wie trze wy stę -
pu je tzw. wind chill, któ ry po le ga na przy -
spie szo nym pa ro wa niu skó ry, co ochła dza
or ga nizm. Mo że my szyb ko prze mar z nąć,
na wet je śli je ste śmy cie pło ubra ni, a na
dzia ła nie wia tru wy sta wio ne są tyl ko dło -
nie, rę ce czy twarz.

Oczy wi ście or ga ni za tor od po wie dzial ny
za bez pie czeń stwo ak cji za dba o wła ści we
po miesz cze nie, w któ rym nur ko wie bę dą
mo gli w cie ple, chro nie ni przed wia trem,
ocze ki wać na swo ją ko lej ność wej ścia
do wo dy. Zad ba on rów nież o to, by nie
wy ko ny wa no wię cej niż jed ne go nur ko wa -
nia pod lo dem dzien nie, mię dzy in ny mi
dla te go, że zi mą szyb ko za pa da zmierzch
i po po łu dnio we nur ko wa nie nie uda się
z po wo du ciem no ści, ale rów nież z po wo -
du zwięk szo ne go w ta kich przy pad kach za -

gro że nia hi po ter mią. Ko lej ne nur ko wa nie
te go sa me go dnia bę dzie się bo wiem wią -
za ło ze znacz nie mniej szą od por no ścią
na zim no, na wet je śli nur ko wie w prze rwie
po mię dzy nur ko wa nia mi nie od czu wa li ob -
ja wów wy chło dze nia.

Wy ró żnia się czte ry stop nie wy chło dze -
nia:

1. Ła god ne ob ja wy
Drże nie ca łe go cia ła, zim ne rę ce i sto py,

ból z zim na – nu rek wciąż jest w sta nie sam
so bie po móc;

2. Umiar ko wa ne ob ja wy
Ta kie sa me jak po wy żej oraz nie po kój,

utra ta po czu cia cza su;
3. Ostre ob ja wy
Zmniej sze nie lub na wet cał ko wi te usta -

nie dresz czy, wzra sta ją ca sztyw ność mię -
śni, po stę pu ją ca utra ta świa do mo ści,
nie po kój, nie nor mal ne za cho wa nie, beł kot,
nu rek mo że nie po zwo lić so bie po móc!

4. Kry tycz ne ob ja wy
Utra ta świa do mo ści, stan ogól ny mo że

przy po mi nać śmierć, ni kłe lub nie wy czu -
wal ne od dy cha nie, puls wol ny i sła by, lub
w ogó le nie wy czu wal ny. Za ni ka re ak cja
źre nic na świa tło, co jest spo wo do wa ne
nie do tle nie niem mó zgu. Skó ra jest zim na,
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mo że przy jąć si no -zie lo ny ko lor. Mo że na -
stą pić śmierć.

Po ni ższa ta be la po ka zu je prze cięt ny,
ocze ki wa ny czas prze ży cia w zim nej wo -
dzie, przez co na le ży ro zu mieć, że oso by
od por niej sze mo gą prze trwać dłu żej, słab -
sze nie co kró cej. Ma ona oczy wi ście bar -
dzo przy bli żo ny cha rak ter. Ska fan dra
su che go w ogó le w niej nie uwzględ nio no,
po nie waż pra wi dło wo do bra ny su chy ska -
fan der prak tycz nie roz wią zu je pro blem wy -
chło dze nia – co oczy wi ście nie ozna cza, że
nu rek w nim ni gdy nie ule gnie wy chło dze -
niu! Je śli ocie placz jest nie pra wi dło wo do -
bra ny, ska fan der ule gnie roz sz czel nie niu,
al bo nu rek zsi ka się do ska fan dra – wy chło -
dze nie mo że po stę po wać na wet bar dzo
szyb ko. Zwłasz cza ta ostat nia ewen tu al ność
jest wa żna ze wzglę du na tzw. efekt diu re -
zy ter mo im mer syj nej. Po le ga on na tym, że
po za nu rze niu nur ka w wo dzie, do pra we -
go przed sion ka ser ca wpły wa ze ści śnię tych
ci śnie niem wo dy na czyń ob wo do wych
wię cej krwi niż zwy kle. Or ga nizm ro zu mie
to w ten spo sób, że wi docz nie po ja wi ło się
w or ga ni zmie wię cej wo dy niż zwy kle i na -
le ży ją usu nąć. Wy po cić nie mo żna, bo jest
zim no. Stąd wzmo żo na diu re za, czę sto

trud na do opa no wa nia, i to już na wet
na bar dzo nie wiel kich głę bo ko ściach.
Oczy wi ście nie wol no na si łę wstrzy my wać
mo czu, na le ży sto so wać roz wią za nia ty pu
pie lu cha i in ne, szcze gó ło wo oma wia ne
pod czas kur sów nur ko wa nia w ska fan drach
su chych.

Po stę po wa nie z wy chło dzo nym nur kiem
za le ży oczy wi ście od je go sta nu i ska li wy -
chło dze nia. Przy pa dek ła god nej hi po ter mii
wy ma ga tyl ko prze rwa nia nur ko wa nia
i przej ścia do ogrze wa ne go po miesz cze nia,
któ re prze cież po win no być w po bli żu za -
pew nio ne. Je śli go nie ma, mo żna użyć sa -
mo cho du z włą czo nym ogrze wa niem.
Trze ba ro ze brać się ze ska fan dra, wy trzeć,
prze brać w su che ubra nie – są to nor mal ne,
zdro wo roz sąd ko we pro ce du ry nie wy ma ga -
ją ce wiel kiej wie dzy. Nur ko wi po wi nien ktoś
po móc i ra czej nie wska za ne jest po zo sta wia -
nie go sa me go. Mo żna po dać cie pły płyn

do pi cia. Kark i pa chwi ny mo żna ob ło żyć
roz grze wa ją cy mi okła da mi, jed nak nie go rą -
cy mi. Wa żne jest, że by nie ogrze wać nur ka
gwał tow nie, np. w sau nie al bo pod go rą cym
prysz ni cem – mo gło by to gwał tow nie po gor -
szyć je go stan przez prze to cze nie do ser ca
stru mie nia zim nej krwi z na czyń ob wo do -
wych, co w skraj nym przy pad ku mo że spo -
wo do wać na wet za trzy ma nie ak cji ser ca.

W przy pad ku po wa żniej szej hi po ter mii,
a zwłasz cza wte dy, gdy wy stą pi ła utra ta
przy tom no ści, na le ży za brać nur ka do
ogrze wa ne go po miesz cze nia i we zwać po -
go to wie, lub trans por to wać nur ka zgod nie
ze wska za nia mi za war ty mi w pro ce du rze
dro gi ewa ku acyj nej, jak przy ka żdym wy -
pad ku nur ko wym. Ogrze wa nie nur ka po -
win no być pro wa dzo ne pod nad zo rem
le ka rza.

Od mro że nia są uszko dze niem tka nek
przez krysz tał ki lo du two rzą ce się po mię -

gł�boko�ciach. Oczywi�cie nie wolno na sił� wstrzymywa� moczu, nale�y stosowa� 
rozwi�zania typu pielucha i inne, szczegółowo omawiane podczas kursów nurkowania w 
skafandrach suchych. 
 

temperatura wody skafander mokry inne ubranie (ciepłe, ale nie 
nurkowe) 

+15°C 4h 2h 
+10°C 2h 1h 
+5°C 1h 30 min. 

-1°C (słona woda) 30 min. 15 min. 
 
W literaturze spotyka si� bardzo ró�ne oszacowania czasu prze�ycia w zimnej wodzie. Dla 
naszych potrzeb mo�emy przyj�� uproszczenie, �e osoba nie ubrana w skafander mo�e 
prze�y� w wodzie o temperaturze poni�ej 10°C tyle minut, ile wynosi temperatura wody: np. 
4 minuty w wodzie o temperaturze 4°C. 
 
Post�powanie z wychłodzonym nurkiem zale�y oczywi�cie od jego stanu i skali 
wychłodzenia. Przypadek łagodnej hipotermii wymaga tylko przerwania nurkowania i 
przej�cia do ogrzewanego pomieszczenia, które przecie� powinno by� w pobli�u zapewnione. 
Je�li go nie ma mo�na u�y� samochodu z wł�czonym ogrzewaniem. Trzeba rozebra� si� ze 
skafandra, wytrze�, przebra� w suche ubranie – s� to normalne, zdroworozs�dkowe procedury 
nie wymagaj�ce wielkiej wiedzy. Nurkowi powinien kto� pomóc i raczej niewskazane jest 
pozostawianie go samego. Mo�na poda� ciepły płyn do picia. Kark i pachwiny mo�na 
obło�y� rozgrzewaj�cymi okładami, jednak nie gor�cymi. Wa�ne jest, �eby nie ogrzewa� 
nurka gwałtownie, np. w saunie albo pod gor�cym prysznicem – mogłoby to gwałtownie 
pogorszy� jego stan przez przetoczenie do serca strumienia zimnej krwi z naczy� 
obwodowych, co w skrajnym przypadku mo�e spowodowa� nawet zatrzymanie akcji serca. 
W przypadku powa�niejszej hipotermii, a zwłaszcza wtedy gdy wyst�piła utrata 
przytomno�ci, nale�y zabra� nurka do ogrzewanego pomieszczenia i wezwa� pogotowie, lub 
transportowa� nurka zgodnie ze wskazaniami zawartymi w procedurze drogi ewakuacyjnej, 
jak przy ka�dym wypadku nurkowym. Ogrzewanie nurka powinno by� prowadzone pod 
nadzorem lekarza.  
 
Odmro�enia s� uszkodzeniem tkanek przez kryształki lodu tworz�ce si� pomi�dzy 
komórkami, co powoduje rozbicie komórek. Dochodzi wtedy do zakrzepów w naczyniach 
krwiono�nych skóry, prowadz�cych do zakłóce� w kr��eniu krwi, a nast�pnie do obumarcia 
tkanek. Pocz�tkowo wyst�puje zaczerwienienie, a nast�pnie pojawiaj� si� p�cherze podobne 
do p�cherzy oparzeniowych. Przy silnych odmro�eniach tworz� si� białe, twarde, zimne 
miejsca na skórze, które po rozmro�eniu mog� zabarwi� si� na czarno, nabrzmie� lub bole�. 
Tkanki powierzchniowe s� obumarłe. Ból i wra�liwo�� na wahania temperatury mog� 
wyst�powa� jeszcze przez wiele lat. Problem cz�sto dotyczy ekipy powierzchniowej 
(sygnalisty i łapiducha). Nurkowie ci nie mog� si� przecie� nigdzie schowa� podczas akcji, 
musz� przebywa� przez cały czas na lodzie przy przer�blu, cz�sto nara�eni s� na wiatr itd. 
Zwłaszcza sygnalista, trzymaj�cy mokr� i oblodzon� lin�, musi uwa�a� na dłonie – jedn� z 
cz��ci ciała najcz��ciej nara�on� na odmro�enia. Nale�y pilnowa�, �eby r�kawiczki czy 
manszety suchego skafandra nie były za ciasne, bo mogłoby to upo�ledzi� kr��enie w 
dłoniach i sprzyja� ich odmro�eniu. Warto zaleci� sygnali�cie stosowanie suchych r�kawic, 
albo chocia� gumowych r�kawic zakładanych na zwykłe. Dobrym zwyczajem jest 
zdejmowanie przed  nurkowaniem podlodowym wszelkich obr�czek i pier�cionków, które 
mogłyby upo�ledzi� kr��enie w palcach. 
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dzy ko mór ka mi, co po wo du je roz bi cie ko -
mó rek. Do cho dzi wte dy do za krze pów
w na czy niach krwio no śnych skó ry, pro wa -
dzą cych do za kłó ceń w krą że niu krwi, a na -
stęp nie do ob umar cia tka nek. Po cząt ko wo
wy stę pu je za czer wie nie nie, a na stęp nie po -
ja wia ją się pę che rze po dob ne do pę che rzy
opa rze nio wych. Przy sil nych od mro że niach
two rzą się bia łe, twar de, zim ne miej sca
na skó rze, któ re po roz mro że niu mo gą za -
bar wić się na czar no, na brzmieć lub bo leć.
Tkan ki po wierzch nio we są ob umar łe. Ból
i wra żli wość na wa ha nia tem pe ra tu ry mo -
gą wy stę po wać jesz cze przez wie le lat. Pro -
blem czę sto do ty czy eki py po wierzch nio-
wej (sy gna li sty i ła pi du cha). Nur ko wie ci nie
mo gą się prze cież ni gdzie scho wać pod -
czas ak cji, mu szą prze by wać przez ca ły
czas na lo dzie przy prze rę blu, czę sto na ra -
że ni są na wiatr itd. Zwłasz cza sy gna li sta,
trzy ma ją cy mo krą i ob lo dzo ną li nę, mu si
uwa żać na dło nie – jed ną z czę ści cia ła naj -
czę ściej na ra żo ną na od mro że nia. Na le ży
pil no wać, że by rę ka wicz ki czy man sze ty
su che go ska fan dra nie by ły za cia sne, bo
mo gło by to upo śle dzić krą że nie w dło niach
i sprzy jać ich od mro że niu. War to za le cić
sy gna li ście sto so wa nie su chych rę ka wic, al -

bo cho ciaż gu mo wych rę ka wic za kła da -
nych na zwy kłe. Do brym zwy cza jem jest
zdej mo wa nie przed nur ko wa niem pod lo -
do wym wszel kich ob rą czek i pier ścion ków,
któ re mo gły by upo śle dzić krą że nie w pal -
cach.

Stan dar do wym sy gna łem alar mo wym jest
ból, np. dło ni czy uszu. Trze ba roz grzać bo -
lą ce miej sca cie płą (nie go rą cą!) wo dą lub
cie pły mi, su chy mi rę ka mi part ne ra. Wbrew
obie go wej opi nii nie na le ży na cie rać ich
śnie giem. Mo gło by to spo wo do wać pę ka -
nie skó ry i ewen tu al ne za ka że nie. Za gro żo -
ny nu rek po wi nien udać się do ogrze-
wa ne go po miesz cze nia i na ra zie zre zy gno -
wać z nur ko wa nia. Je śli aku rat peł ni funk -
cję ła pi du cha lub sy gna li sty, trze ba go
na tych miast zmie nić.

Z od mro że niem zwią za ne jest zja wi sko
utra ty czu cia w sil nie prze chło dzo nej koń -
czy nie. Mia łem kie dyś ta kie zda rze nie
pod lo dem, kie dy in fla tor mo jej ka mi zel ki
uległ za lo dze niu i za czął sta le pom po wać
ka mi zel kę, któ ra przy ci snę ła mnie do ta fli
lo du. Pró bo wa łem od piąć prze wód LP, lecz
nie mo głem te go zro bić dło nią w gru bej rę -
ka wi cy. Przy szedł mi do gło wy po mysł, że -
by zdjąć rę ka wi cę i nie wie le my śląc,

zro bi łem to. Na tych miast stra ci łem czu cie
w dło ni i nie mo gąc już nic zro bić, po ka za -
łem to part ne ro wi, któ ry chwy cił mnie i po -
cią gnął do prze rę bla. W tym cza sie
prak tycz nie nie mo głem się już po ru szać,
po nie waż na pom po wa ny wo rek ka mi zel ki
przy ci skał mnie do lo du, zaś po zdję ciu rę -
ka wi cy stru mień wo dy, któ ry wpadł do roz -
sz czel nio ne go rę ka wa, po pro stu mnie

http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
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spa ra li żo wał. Bez wąt pie nia za wdzię czam
part ne ro wi ży cie. Nie jest to jed nak nic
szcze gól ne go. W koń cu w tym, co ro bi my
part ner stwo jest oczy wi ste i wśród sta rych
nu rów nie ma ni ko go, kto by nie ura to wał
ko muś ży cia i swo je go ko muś nie za wdzię -
czał, czę sto wie le ra zy. 

Są to spra wy wśród nur ków zwy kłe
i po klu bach na wet się o tym za wie le nie
mó wi, choć mo że szko da. Istot ne jest za to
tem po zja wi ska utra ty czu cia w schło dzo -
nej dło ni – to się sta ło na tych miast po ścią -
gnię ciu rę ka wi cy, nie mi nę ła na wet jed na
se kun da, nie by ło żad nej mo żli wo ści, że by
zdą żyć zro bić tą dło nią co kol wiek. Spra wa
da je do my śle nia w kon tek ście ewen tu al ne -
go re ago wa nia na sy tu acje awa ryj ne, zwią -
za ne z roz sz czel nie-  niem su che go sprzę tu,
np. rę ka wic czy ska fan dra – oczy wi ście nic
pod wo dą nie na le ży ro bić w po śpie chu,
jed nak nie ma rów nież wte dy cza su do stra -
ce nia.

To masz Stru gal ski 

Ar ty kuł jest frag men tem z ksią żki To ma sza Stru -

gal skie go, pt.: „Nur ko wa nie pod lo dem – pod ręcz -

nik nur ka + 4 fil my z wy kła dów na 2 pły tach DVD”

http://www.wioskisos.org
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Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków

Active Divers
kursy

płetwonurkowania
na wszystkie stopnie, 

uprawnienia
międzynarodowe

www.nurek.pl

http://www.fotopodwodna.pl
http://www.nurek.pl
http://www.nurek.pl
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Sym bo li zu je ży cie, płod ność
i oczysz cze nie. W wie lu re li giach za -
nu rze nie w niej pod kre śla od ro dze nie
i unie win nie nie (np. chrzest). W kul -
tu ro wej sym bo li ce jest jed nym z ży -
wio łów: czte rech w kul tu rze
eu ro pej skiej, pię ciu w tra dy cji chiń -
skiej, pię ciu w tra dy cji ja poń skiej,
trzech w tra dy cji cel tyc kiej.

Wo da, zwią zek che micz ny o wzo rze
H2O, jest na Zie mi bar dzo roz po wszech nio -
ny. Wy stę pu je głów nie w oce anach, któ re
po kry wa ją po nad 70% po wierzch ni glo bu,
ale ta kże w rze kach, je zio rach i w po sta ci
sta łej w lo dow cach. Zwią za na z wo dą le -
gen da gło si, że Ar chi me des pew ne go ra zu
w cza sie ką pie li w wan nie po czuł, jak
w mia rę za nu rza nia się w wo dzie, cię żar je -
go cia ła się zmniej sza. Oszo ło mio ny swo -
im od kry ciem, wy sko czył z wan ny
z okrzy kiem Eu re ka! (Heu re ka, gr. � � � � � �
– „zna la złem”). Te spe cy ficz ne wła ści wo ści

wo dy okre ślo ne sta rą wer sją pra wa Ar chi -
me de sa – Cia ło za nu rzo ne w cie czy tra ci
po zor nie na cię ża rze ty le, ile wa ży ciecz
wy par ta przez to cia ło – spra wia ją, że za -
nu rza jąc się w niej, sta je my się nie mal „nie -
wa żcy”. Wo da da je po czu cie lek ko ści
i swo bo dy, ode rwa nia od tru dów dnia.
W mi to lo gii grec kiej Cha ron prze wo ził ło -
dzią du szę zmar łe go do Ha de su, gdzie pi jąc
wo dę ze źró dła Le te za po mi na ła (du sza)
o mi nio nej eg zy sten cji. By wa też uwa ża -
na za me dium uła twia ją ce przej ście z jed -
ne go świa ta do dru gie go. Swo bod ne
po ru sza nie się w to ni wod nej da je po czu -
cie nie za le żno ści i prze nie sie nia wła śnie
do in nej rze czy wi sto ści. Ma to szcze gól ne
zna cze nie dla osób spę dza ją cych więk -
szość swo je go ży cia na wóz kach in wa lidz -
kich, a ta kże po sia da ją cych in ne ogra ni-
cze nia fi zycz ne. Te kul tu ro we, ale przede
wszyst kim fi zycz ne wła ści wo ści po wo du ją,
że nur ko wa nie jest do sko na łą for mą ak tyw -
no ści dla osób nie peł no spraw nych. Nur ko -

wa nie po ma ga od kryć nie zna ne do tąd mo -
żli wo ści ru cho we wła sne go cia ła, uwie rzyć
we wła sne si ły i prze kro-czyć ba rie rę fi zycz -
nej nie peł no spraw no ści. Za nu rze nie w pod -
wod nym świe cie dla nie któ rych mo że być
mo men tem prze ło mo wym, a dla wie lu pa -
sją na ca łe ży cie. Do dat ko wo nur ko wa nie,
ja ko spe cy ficz na for ma ak tyw no ści,
w znacz nym stop niu peł ni funk cje re ha bi li -
ta cyj ne i in te gra cyj ne. Uczest ni cze nie
w szko le niach i wy jaz dach nur ko wych po -
ma ga po wró cić do nor mal ne go funk cjo no -
wa nia w spo łe czeń stwie. Miej sca, w któ -
rych or ga ni zo wa ne są kur sy i wy pra wy nur -
ko we są wy bie ra ne i przy go to wy wa ne
pod ką tem osób nie peł no spraw nych, ale za -
zwy czaj są to zna ne ośrod ki nur ko we, gdzie

Zero grawitacji
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od by wa ją się rów no le gle in ne szko le nia
i pro gra my nur ko we. Jest to wspa nia ła oka -
zja do in te gra cji ze śro do wi skiem nur ko -
wym. Upra wia nie nur ko wa nia po ka zu je
nie peł no spraw ne mu nur ko wi i wszyst kim
ob ser wa to rom, że ro bi on coś wa żne go,
trud ne go i skom pli ko wa ne go, da je po czu -

cie war to ści i po ma ga w ukształ to wa niu się
po zy tyw ne go sto sun ku do ży cia i do wła -
snych mo żli wo ści. Prze by wa nie w gru pie,
wspól ne dzia ła nie, wza jem na za sie bie od -
po wie dzial ność po wo du je wyj ście nie peł -
no spraw nej jed nost ki z izo la cji, otwar cie się
na kon tak ty z dru gim czło wie kiem, z ota -

cza ją cym nie peł no spraw ną ru cho wo oso bę
świa tem. Nur ko wa nie re kre acyj ne mo gą
upra wiać oso by o ró żnym stop niu spraw no -
ści, a fi zycz ne ogra ni cze nia nie ma ją więk -
sze go wpły wu na ra dość i sa tys fak cję
zwią za ną z upra wia niem te go nie zwy kłe go
spor tu. Pod wo dą po ro zu mie wa my się ta ki -
mi sa my mi zna ka mi, uży wa my ta kie go sa -
me go sprzę tu i prze strze ga my tych sa mych
za sad bez piecz ne go nur ko wa nia. Pod wo dą
je ste śmy ta cy sa mi. Umie jęt ność nur ko wa -
nia, po za sa tys fak cją, jest też oka zją do po -
twier dze nia te go w swo im śro do wi sku
i na ze wnątrz, po przez po sia da nie sto sow -
ne go cer ty fi ka tu i dy plo mu. Oczy wi ście
spo sób na ucza nia nur ko wa nia i tre nin gu
mu si uwzględ niać spe cy fi kę śro do wi ska
wod ne go i za gro żeń z te go wy ni ka ją cych,
jak rów nież ro dzaj nie peł no spraw no ści. Or -
ga ni za cją szko leń nur ko wych, tak w Pol sce,
jak i na świe cie, zaj mu ją się or ga ni za cje
i sto wa rzy sze nia nur ko we. Do naj więk -
szych na le żą: SSI, NA UI, PA DI, CMAS. Pro -
gra my na ucza nia i tre nin gu jed nak
w więk szo ści nie uwzględ nia ją ogra ni czeń
i spe cy fi ki upra wia nia nur ko wa nia przez
oso by nie peł no spraw ne. Dla te go mię dzy in -
ny mi NA UI po sia da wła sny, spe cy ficz ny
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spo sób szko le nia, tak jak za ło żo ne w 1981
ro ku przez Ji ma Ga ta cre z Ka li for nii sto wa -
rzy sze nie HSA. Skrót ten po cho dzi z an giel -
skie go Han di cap ped Scu ba As so cia tion
– Sto wa rzy sze nie Nur ków Nie peł no spraw -
nych. Obec nie jest to jed na z naj więk szych
na świe cie or ga ni za cji nur ko wych szko lą -
cych oso by nie peł no spraw ne. Sta tu to wo
jest or ga ni za cją „non pro fit”. Wszyst kie
szko le nia w ra mach HSA w Pol sce od by wa -
ją się we dług przy go to wa ne go przez nich
sys te mu. Opra co wa ne przez HSA pro gra my
szko le nio we nur ko wa nia re kre acyj ne go
i szko le nia in struk tor skie są uzna wa ne
na ca łym świe cie. W związ ku z tym cer ty -
fi ka ty nur ko we uzy ski wa ne na tych kur sach
są re spek to wa ne w ba zach nur ko wych,
choć nie ste ty ogra ni cze niem jest od po wied -
nie przy sto so wa nie tych miejsc. Szko le nie
w sys te mie HSA obej mu je kurs na sto pień
pod sta wo wy (Open Wa ter Scu ba Di ver),
a ta kże na sto pień za awan so wa ny (Ad van -
ced Open Wa ter Scu ba Di ver). Pro gra my
tych kur sów są bar dzo zbli żo ne do ana lo -
gicz nych w in nych or ga ni za cjach nur ko -
wych. Ró żni ca po le ga na tym, że
przy zna jąc sto pień pod sta wo wy HSA, in -
struk tor okre śla tzw. po ziom (A, B lub C),

któ ry mó wi o stop niu sa mo dziel no ści nur -
ka oraz zdol no ści do przyj ścia part ne ro wi
z po mo cą. Jest to bar dzo istot na wska zów -
ka dla osób pla nu ją cych i nad zo ru ją cych
nur ko wa nie. W za le żno ści od nada ne go
po zio mu, oso ba mo że scho dzić pod wo dę
w gru pie z jed ną lub z dwo ma oso ba mi
spraw ny mi, któ re ta kże mu szą po sia dać ści -
śle okre ślo ne upraw nie nia nur ko we. Po nad -
to w ra mach sys te mu HSA prze pro wa dza ne
są szko le nia dla spraw nych nur ków pra gną -

cych nur ko wać z oso ba mi nie peł no spraw -
nym (sto pień Di ve Bud dy). Dzię ki tak prze -
my śla ne mu sys te mo wi szko ła HSA ucho dzi
za wy jąt ko wo bez piecz ną. War to pod kre -
ślić, iż do dnia dzi siej sze go na świe cie nie
zda rzył się ani je den wy pa dek nur ko wy
z udzia łem oso by nie peł no spraw nej.
W kur sach nur ko wych mo gą brać udział
oso by z ura za mi rdze nia krę go we go, a ta -
kże oso by z po ra że niem mó zgo wym, nie -
wi do me, po am pu ta cjach nóg lub rąk
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i z in ny mi dys funk cja mi fi zycz ny mi. Pod sta -
wo wym wy mo giem sta wia nym przed oso -
bą pra gną cą nur ko wać jest umie jęt ność
pły wa nia. In struk to rzy zwra ca ją przede
wszyst kim uwa gę na brak lę ku przed wo dą.
Dru gim istot nym ele men tem jest ogól -
na spraw ność i sa mo dziel ność ży cio wa.
W Pol sce, jak do tych czas, więk szość
uczest ni ków tych kur sów to pa ra i te tra ple -
gi cy (o bar dzo ró żnym stop niu spraw no ści),
a ta kże oso by z po ra że niem mó zgo wym.
Na to miast me dycz ne prze ciw wska za nia
do nur ko wa nia są po dob ne, co w przy pad -
ku osób spraw nych – cho dzi przede wszyst -
kim o cho ro by ser ca i ukła du od de cho we go
oraz za bu rze nia psy chicz ne. Ka żda oso ba
nur ku ją ca po win na po sia dać ak tu al ne ba -
da nia wy ko na ne przez upraw nio ne go
do ba dań nur ko wych le ka rza. W Pol sce
w ro ku 2003 jed na oso ba nie wi do ma ukoń -
czy ła kurs pod sta wo wy. Bar dzo wa żne jest,
by in struk to rzy po dej mu ją cy się ta kich
szko leń by li wła ści wie przy go to wa ni. Kan -
dy dat na in struk to ra mu si być do świad czo -
nym in struk to rem uzna nej fe de ra cji
nur ko wej, ma ją cym du żą prak ty kę w nur -
ko wa niu i w szko le niach w ró żnych wa run -
kach. W Pol sce jest obec nie po nad 30

in struk to rów prze szko lo nych do nur ko wa -
nia z oso ba mi nie peł no spraw ny mi. Oni to
wła śnie „ob ci na ją” nie do strze gal ne, sple -
cio ne z oby cza ju, igno ran cji lub stra chu
wię zy, by oswo bo dzo ne cia ło ru szy ło
do swo bod niej sze go, peł niej sze go ru chu.
„Nie ma” gra wi ta cji, szy bu je my w to ni

wod nej. Czyż jest coś wspa nial sze go
od swo bo dy i nie za le żno ści. A fakt, że mo -
żna spoj rzeć w oczy wod ne mu stwo rze niu
czy swo bod nie po ru szać się, jest jed nym
z naj wspa nial szych uczuć.

Ze brał RMH

Wro cław, 2006/2014
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Ostat nie go dnia stycz nia 2014 ro -
ku wy ru szy li śmy na łą czo ną sło wac -
ko - cze sko - pol ską wy pra wę zi mo wą
do Ko so wa, do eks plo ro wa nych przez
nas od lat ja skiń Gry ka e Ma dhe
i Ra davc. Ce lem sło wac ko - cze skiej
eki py z SSS (Slo venská Spe le olo -
gická Spo ločnosť), pod kie row nic -
twem Ja na Smol la i Mar ti na Slu ki,
by ło wy wspi na nie ko mi na na koń cu
ja ski ni Gry ka e Ma dhe oraz dal sza
eks plo ra cja su chych par tii ja ski ni Ra -
davc. 

Eki pa nur ko wa pod mo im kie row nic -
twem, w skład któ rej wcho dzi li Łu kasz Ko -
rek „Ko ri” i Mi chał Wan czew ski „Wa nia”,
mia ła za za da nie dzia ła nie w ja ski ni Gry ka
e Ma dhe – roz po zna nie sy tu acji w Sy fo nie
Koń co wym, dal sza eks plo ra cja par tii po no -
ro wych przy Wiel kim Sy fo nie, zi mo wa in -
spek cja Sy fo nu Wstęp ne go, a ta kże pró ba
od na le zie nia pod wod ne go po łą cze nia po -
mię dzy Wstęp nia kiem i Wiel kim Sy fo nem.

Dla Ko rie go ce lem by ło od by cie pierw -
szych nur ko wań w sy fo nach znaj du ją cych
się w głę bi ja ski ni i po moc w dal szych eks -
plo ra cjach.

Ak cję roz po czę li śmy na stęp ne go dnia
po przy by ciu. Z po mo cą Sło wa ków prze -
trans por to wa li śmy sprzęt spe le onur ko wy

przez ca łą ja ski nię, ok. 3 km ko ry ta rzy, cza -
sem wą skich, cza sem ob szer nych, błot ni -
stych i su chych, ale nie mal ni gdy pła skich,
w po tocz nym ro zu mie niu te go sło wa. Ma -
low ni czo po ło żo ny, na koń cu par tii zwa -
nych Pe co vskie Ku pe le, Sy fon Koń co wy ma
cha rak ter po no ro wy. Ca ły czas są czy się

Zimowy wypad GNJ do Kosowa
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do nie go wo da spły wa ją ca z Pe co vskich
Ku pe li i nik nie w nie zna nym. Dno je zior ka
sy fo nal ne go wy peł nia gru ba war stwa gli ny
i mu łu na nie sio nych przez wol no pły ną cą
wo dę. Jak re la cjo no wał Jan Smoll, la ta te -
mu nur ko wał tu sło wac ki nu rek, jed nak
wszedł do wo dy nie ostro żnie i eks plo ro wał
tech ni ką „na ma ca ne go”. Sło wa cy po re la -
cji „ma can ta” przy pusz cza li, że sy fon jest
prze gro dzo ny for mą skal ną i idzie po zio mo
na głę bo ko ści 2 me trów. Kie dy in dziej pró -
bo wa li za po mo cą pom py opró żnić go
z wo dy, jed nak bez sku tecz nie. Obej rzaw -
szy sy fon z ze wnątrz, za czą łem się przy go -
to wy wać do nur ko wa nia. Na stęp nie bar dzo
ostro żnie wsze dłem do wo dy. De li kat nie
pły nąc żab ką bez płetw, do tar łem do miej -
sca za nu rze nia i roz wi ja jąc lin kę z ko ło -
wrot ka roz po czą łem za nu rze nie. Wo da
by ła kry sta licz nie czy sta, jed nak mo men tal -
nie mą ci ła się. Skąd ten mąt, sko ro nie do -
ty kam dna, po my śla łem. Spoj rza łem w gó rę
i wszyst ko sta ło się ja sne – ścia ny i strop sy -
fo nu ob le pio ne są gru bą war stwą żwi ru
i pia chu, któ re sy pią się pod wpły wem ude -
rza ją cych w nie bą bli. Po pły ną łem szyb ciej
w głąb, tak by wy prze dzić mąt i nie tra cić
wi docz no ści. Osią gną łem 5 m głę bo ko ści,

sy fon szedł da lej jed no staj nie w dół pod ką -
tem 45-50 stop ni. Po za wła snym od de chem
sły sza łem tyl ko stu ka nie ka my ków sy pią -
cych się na kask. W pew nym mo men cie do -
tkną łem ścia ny… rę ka mięk ko za głę bi ła się
w nią, od ry wa jąc bry łę zle pio ne go żwi ru.
Strop jest bar dzo nie sta bil ny, gro zi od cię -
ciem nur ka w przy pad ku za wa le nia. Zde cy -
do wa łem za tem prze rwać nur ko wa nie

i wra ca jąc zwi ja łem po rę czów kę bez żad -
nej wi docz no ści. Po wy nu rze niu na po -
wierzch nię chwi lę od po czy wa łem, by
za mo ment za nu rzyć się po now nie, tym ra -
zem z płe twa mi, by zo ba czyć, jak szyb ko
sy fon czy ści się z pod nie sio ne go osa du. Ko -
lej ne nur ko wa nie od by łem w znacz nie gor -
szej wi docz no ści, przyj rza łem się ścia nom
i stro po wi, po twier dza jąc wcze śniej sze ob -

przygotowanie do nurkowania w Syfonie Końcowym
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ser wa cje. Trze ba tu wró cić, ale ze sprzę tem
„cię żkim” i wy brać me to da mi gór ni czy mi
ten nie sta bil ny osad. Po za koń cze niu ak cji
nur ko wej re trans por to wa li śmy sprzęt
w stro nę otwo ru i po zo sta wi li śmy go
przy par tiach po no ro wych Wiel kie go Sy fo -
nu, by tu cze kał na na stęp ną ak cję. Sło wa -
cy po zo sta li i wspi na li się da lej w ko mi nie
nie opo dal. Wró ci li śmy do ba zę po ak cji

trwa ją cej 9 h. W ba zie za sta li śmy go spo da -
rza wraz z są sia dem, któ ry wy cho wał się
w Man che ste rze. Jed nym z je go ulu bio nych
po wie dzo nek by ło „fuc kin” Po lacks man”,
co szyb ko prze nik nę ło do zbio ru na szych
wy pra wo wych ha seł. Po po wro cie Sło wa -
ków do wie dzie li śmy się, że w ko mi nie na -
tknę li się na sy fon i na zwa li go „Hon zo vo
za je bi ście”, z cze go bar dzo się uśmia li śmy.

Na stęp ne go dnia wró ci li śmy do Gry ki
i wy ko na li śmy ak cję eks plo ra cyj ną w par -
tiach po no ro wych. Prąd był dość sil ny, ale
nur ko wa łem tu bez obaw, wie dząc z po -
przed nich ak cji, cze go się spo dzie wać.
Prze nur ko wa łem z prą dem zna ne so bie
wcze śniej cia sne sy fo ny 1 i 2, od dzie lo ne
je zior ka mi, po pra wi łem po zry wa ne si łą wo -
dy opo rę czo wa nie i do tar łem do sy fo nu 3.
Wo da la ła się w nie go wart kim stru mie -
niem. Przy wią za nie po rę czów ki trwa ło
chwi lę, ale le piej zro bić to w ta ki spo sób,
by nur ku jąc w nie zna ne mieć pew ność, że
nie spad nie. Na stęp nie za nu rzy łem się i nie -
mal w pio nie zsze dłem cia snym i ostrym
ko ry ta rzy kiem do nie co ob szer niej szej sal ki,
gdzie mo głem się od wró cić. Głę bo kość by -
ła nie wiel ka, mak sy mal nie 3 m. Da lej znaj -
do wał się wy my ty przez wo dę, gład ki
ko ry tarz. Co praw da nie zbyt ob szer ny, ale
spo koj nie mo głem się tam zmie ścić. Za sta -
bi li zo wa łem po rę czów kę i po pły ną łem
w nie zna ne, naj pierw po zio mo, na stęp nie
ła god nie ku po wierzch ni. Po wy nu rze niu,
roz wi nąw szy ok. 15 m lin ki, prze sze dłem
kil ka me trów wart ko pły ną cym stru mie -
niem, któ ry koń czył się wo do spa dem wy so -
kim na ja kieś 5-6 m. To za koń czy ło ak cję,

autor w jeziorku syfonalnym 600m od otworu
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gdyż nie spo sób by ło nim bez piecz nie zejść
bez ase ku ra cji. Na na stęp nej ak cji trze ba
bę dzie za mo co wać li nę, zje chać na dół
i pły nąć da lej z prą dem wo dy. Wró ci łem tą
sa mą dro gą, kar tu jąc no wo od kry te par tie
i po dzi wia jąc pięk no tej czę ści ja ski ni.

Po za koń cze niu ak cji w bu tlach po zo sta -
ło jesz cze na ty le ga zu, że prze nie śli śmy

sprzęt do sy fo nów eks plo ro wa nych w 2010
ro ku, by Ko ri mógł wy ko nać swo je pierw -
sze nur ko wa nia w sy fo nach w głę bi ja ski ni
(od otwo ru dzie li ło nas ok. pół ki lo me tra su -
chych ko ry ta rzy ja ski ni). Po rę czów ki za cho -
wa ły się, przy naj mniej ty le wi dać by ło
w je zior ku dzię ki kry sta licz nie przej rzy stej
wo dzie i oświe tle niu Am mo ni te Sys tem. Po -
ma ga jąc Ko rie mu w przy go to wa niach do

nur ko wa nia, przy po mi na łem so bie, jak kil -
ka lat te mu nur ko wa łem tu w nie zna ne.
Dzię ki te mu te raz mo głem do kład nie opi -
sać mu, gdzie i cze go mo że się spo dzie wać.
Wszak to jest zwy kle za da nie eks plo ra to ra
– uła twiać dzia ła nie in nym. Ko ri za nu rzył
się i nie by ło go ja kiś czas. Po po wro cie
w kil ku sło wach opi sał nur ko wa nia w
dwóch sy fo nach, na zwa nych oneg daj prze -

autor przed nurkowaniem w Partiach FPM Kori przygotowuje się do nurkowania
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ze mnie Ko lan ko i War szaw ski, i za nu rzył
się w dru giej od no dze je zior ka, zwa nej Sy -
fon Ży le ta, gdzie czę ścio wo po pra wił ze -
rwa ne przez wio sen ne roz to py opo rę -
czo wa nie. Nie był zbyt wy lew ny w sło -
wach, ale po wie dział, że „by ło za je faj nie”.
To za koń czy ło ak cję, za bra li śmy bu tle do
na bi cia i po 7 go dzi nach ak cji wy szli śmy
na po wierzch nię.

Ko lej ne go dnia uda li śmy się do lo kal nej
jed nost ki stra ży po żar nej ce lem na bi cia bu -
tli. Przy oka zji za wią za li śmy no we zna jo -
mo ści z do wódz twem stra ży po żar nej
mia sta Pe ja i po ro zu mie li śmy się w spra wie
wspól nych dzia łań w przy szło ści. Na stęp -
nie zwie dzi li śmy mia sto i pięk ny mo na styr.
Tym ra zem obe szło się bez skan da lu i mo -
gli śmy obej rzeć wnę trza świą ty ni.

Po dniu wy po czyn ku, z no wy mi si ła mi
wró ci li śmy do Gry ki. Po ma ga ła nam trój ka
pol skich po li cjan tów z jed nost ki spe cjal nej
pol skiej po li cji prze by wa ją cych tu na mi sji
EU Lex -u. Je den z nich, Ma ciek Ziół kow ski,
jest mo im sta rym przy ja cie lem i gro to ła zem,
dla po zo sta łych dwóch Mać ków wy pad

po nurkowaniu w syfonie wywierzyskowym
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do ja ski ni był przy go dą i tre nin giem. Ce lem
tej ak cji by ło po zna nie par tii za wo do spa -
dem. Nur ko wa li śmy we dwóch: Ko ri i ja.
Dla Ko rie go by ło to pierw sze nur ko wa nie
w po no rze, za tem część swej uwa gi prze -
zna czy łem na czu wa nie nad nim. Nur ko -
wa łem z wor kiem wy peł nio nym li ną

nie zbęd ną do zje cha nia wo do spa du, spi -
tow ni cą, młot kiem, pla kiet ka mi i in ny mi ga -
dże ta mi, bez któ rych za mo co wa nie li ny,
zjazd, a na stęp nie wyj ście do gó ry nie by ły -
by mo żli we. Prze nur ko wa li śmy trzy zna ne
już sy fo ny i do tar li śmy do wo do spa du.
Przed ak cją Jan Smoll wspo mi nał o wo do -
spa dzie, na któ ry trze ba się wspiąć, bo da -
lej są nie zna ne par tie, mo że i coś

do nur ko wa nia… Po ze sta wie niu opi su
z pla nem za czą łem brać pod uwa gę, że
„mój” wo do spad mo że być tym sa mym,
o któ rym mó wił Jan, ale to trze ba by ło
spraw dzić. Bi łem spi ta, czy li ko twę do za -
mo co wa nia li ny, gdy w tym cza sie do wo -
do spa du od do łu do tarł Wa nia, ba da ją cy te
par tie w cza sie na sze go nur ko wa nia. Za tem
po łą czy li śmy i zjazd nie był ko niecz ny. Mo -

Kori przed nurkowaniemautor przygotowuje się do nurkowania w j. Radavc



Nuras.info 3/2014

72

że i tro chę żal, bo zjazd wo do spa dem
w sprzę cie nur ko wym to faj na za ba wa, ale
szko da by ło na to cza su. Wró ci li śmy
pod prąd przez trzy sy fo ny, przy oka zji na -
zwa li śmy te par tie „Par tia mi FPM” – od na -
sze go no we go po wie dzon ka. Do tar li śmy
do punk tu wyj ścia, a po chwi li prze rwy ru -

szy li śmy da lej pod prąd, przez dwa ma łe
wo do spa dy do Sy fo nu Wstęp ne go. Chcia -
łem w nim roz po znać, któ rę dy do pły wa
do nie go wo da z Wiel kie go Sy fo nu. Do -
kład nie zlu stro wa łem ca ły sy fon, jed nak nic
nie zna la złem, żad ne go do pły wu. Za koń -
czy li śmy za tem ak cję i wy nie śli śmy ca ły
sprzęt na po wierzch nię – 9 wo rów wy peł -
nio nych sprzę tem spe le onur ko wym dla 2

osób. Na szczę ście Mać ki po ma ga ły nam
dziel nie! Po 8 go dzi nach pod ziem nej ak cji
wy szli śmy na po wierzch nię.

Ko lej ne dwa dni spę dzi li śmy w ja ski ni
Ra davc. Nur ku jąc tam pół to ra ro ku te mu,
ja ko pierw szy nu rek w hi sto rii tej ja ski ni
skar to wa łem więk szość pod wod nych par tii.
Nie na tra fi łem na nic per spek ty wicz ne go.
Sło wa cy twier dzi li jed nak, że jest tam obie -

zanurzenie tuż przed wynurzeniem
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cu ją cy sy fon, któ re go ja nie zna la złem
i na pew no stam tąd idzie wo da. Za nur ko -
wa łem i wstęp nie go zba da łem – był to mar -
twy ciąg, któ ry bez tru du mo żna od ró żnić
od cią gu z ak tyw nym prze pły wem. Szu ka -
łem da lej cze goś bar dziej obie cu ją ce go,
jed nak bez skut ku. 

Wo da w sy fo nie bez prze pły wu, ale sto -
sun ko wo przej rzy sta, za tem nie spo sób by -

ło cze goś prze oczyć. Nie da wa ło mi jed nak
spo ko ju, jak wo da do sta je się do sy fo nu, za -
tem na stęp ne go dnia po sta no wi łem do kład -
nie wszyst ko spraw dzić raz jesz cze.
Po eks plo ra cji 1,5 ro ku te mu po zo sta ło kil -
ka zna ków za py ta nia. Pod czas te go nur ko -
wa nia roz wia łem wszyst kie wąt pli wo ści,
wci sną łem się we wszyst kie szcze li ny zna -
ne z po przed nie go ra zu, li kwi du jąc zna ki

za py - ta nia na pla nie oraz prze nur ko wa łem
do koń ca mar twy ciąg ma ją cy być obie cu -
ją cym sy fo nem, któ ry oka zał się fi nal nie
wą skim ko ry ta rzy kiem za koń czo nym ob -
szer - niej szą sal ką, w któ rym bar dzo się mą -
ci ło. Do pla nów par tii pod wod nych do ło-
ży łem w ten spo sób ok. 20 m. 

Do kład nie spraw dzi łem ka żdą od no gę
sy fo nu, nic nie znaj du jąc. Wy nu rzy łem się
ta kże w par tiach su chych za sy fo nem i prze -
sze dłem ka wa łek w po szu ki wa niu śla dów
pe ne tra cji wo dy, ale bez re zul ta tu. Da lej
ko ry tarz idzie w gó rę, po pro stu da lej brak
czę ści wod nej. Tym spo so bem osta tecz nie
za mknę li śmy te mat eks plo ra cji pod wod -
nych w tym miej scu. Po mnie nur ko wał Ko -
ri, da lej ćwi cząc nur ko wa nia w sy fo nie
w głę bi ja ski ni, znaj du ją cych się tym ra zem

autor po nurkowaniu w j. Radavc

po udanym nurkowaniu
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ok. 200 m od otwo ru. Ka żde ta kie nur ko wa -
nie to zdo by wa nie du że go do świad cze nia
w ak cjach spe le onur ko wych.

Po po wro cie do ba zy, dzię ki re je stra to rom
za mon to wa nym w ja ski ni przez Mar ti na Slu -
kę, wy ja śni ła się za gad ka, skąd bie rze się tam
wo da – w pew nych okre sach jej po ziom
gwał tow nie pod no si się o kil ka na ście me trów,
prze pły wa sil nym stru mie niem wy le wa jąc się
do do li ny, a po ja kimś cza sie opa da, po zo sta -
wia jąc wo dę w sy fo nie na dnie ja ski ni.

Pod su mo wu jąc wy jazd, na le ży stwier -
dzić, że wszyst kie po sta wio ne ce le zo sta ły
zre ali zo wa ne. Li stę osią gnięć na le ży roz -
sze rzyć o uda ne dzia ła nia w ja ski ni Ra davc,
cze go wcze śniej nie by ło w pla nie. Jak za -
wsze, świet nie się ba wi li śmy i wy po czy wa -
li śmy, zdo by wa li śmy ta kże ko lej ne cie ka we
do świad cze nia i re ali zo wa li śmy się współ -
pra cu jąc ze Sło wa ka mi i Cze cha mi z SSS.

W wy pra wie udział wzię li:
Pol ska: Do mi nik Gra czyk „Hon zo”, Łu -

kasz Ko rek „Ko ri”, Mi chał Wan czew ski
„Wa nia”

Sło wa cja: Jan Smoll, Ga bi ka Ma -
jerníčková, Pa lo He rich, Pa vel Po krie vka

Cze chy: Mar tin Slu ka, Sy lvos Vo to upal,
Pa vel Ho vor ka

Wy pra wę sprzę to wo wspie ra ły fir my:
Am mo ni te Sys tem (oświe tle nie), Kli ni ka Me -
dycz na IBIS (za bez pie cze nie tle no we),
MLin ke Si de mo unt (sprzęt nur ko wy) i San ti
(odzież ter mo ak tyw na) za co im dzię ku je -
my!

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

hon zo@o2.pl 

fot.: Michał Wanczewski

O au to rze:
Au tor jest pa sjo na tem eks plo ra cji pod wod -

nych ja skiń, pro wa dzą cym Warsz ta ty Nur ko -
wa nia Ja ski nio we go GNJ, szko lą cym nur ków
ja ski nio wych w sys te mie fran cu skim i part ner -
skim. 

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

http://www.activtour.pl
http://www.explorer.gdynia.pl
http://www.molamolawear.com
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8


Nuras.info 3/2014

76

Lep ka, okle ja ca łe cia ło, wdzie ra
się do umy słu i znie wa la, pa ra li żu -
je. Po chła nia, wcią ga kom plet nie.
Zmie nia, wy krzy wia rze czy wi stość.
Jest prze ra ża ją ca, strasz na, zło wro -
ga.

W ciem no ści świat za czy na żyć wła snym
ży ciem, wszyst ko się ru sza, chwie je, czy ha,
wy gi na i zni ka.

Ciem ność ma też swo je sła bo ści. Wy star -
czy jed na, naj słab sza la tar ka, aby ją po ko nać.
Ale… kie dy dłu go nas ota cza, uśmie rza na sze
lę ki, sta je się bli ska, co raz bli ższa. Za czy na my
funk cjo no wać nor mal nie. Dzia ła my.

Ży je my.
Pro blem wra ca, kie dy na no wo pró bu je -

my ją od da lić, wy rwać się od niej, choć by
przy uży ciu wspo mnia nej la tar ki. Wte dy
na po wrót sta je się wro ga.

Na po wierzch ni bo imy się ciem no ści, bo
na sza wy obraź nia szep ce o obec no ści hord
ban dzio rów cza ją cych się w ka żdym za ka -
mar ku. Al bo o du chach…Ale pod wo dą?
Cze go bo imy się pod wo dą? Co pod po wia -
da nam nasz umysł, co pro jek tu je na sza wy -
obraź nia?

Lęk przed ciem no ścią jest obec ny w na -
szym ży ciu, jak to mó wią ja ski niow cy,
od ma leń ko ści. Jest, mo żna po wie dzieć, na -
tu ral ny. O ile nie przy bie ra pa to lo gicz nej
for my, zwa nej nyk to fo bią, da się z nim żyć.
W do bie dość nie bez piecz nych cza sów,
gdzie fak tycz nie ilość lu dzi chcą cych zro -
bić nam krzyw dę jest du ża (choć by w no -
men omen przy sło wio wej ciem nej ulicz ce,
czy ciem nej bra mie) mo żna po wie dzieć, że
jest po żą da ny, a na wet zba wien ny. Spra -
wia, że od miejsc po ten cjal nie nie bez piecz -
nych trzy ma my się z da le ka, a prze cho dząc

przez ta ki re wir, wy raź nie wzma ga my czuj -
ność. To nie jed no krot nie ra tu je nam skó rę.

Ciemność
czarna, nieprzenikniona, jak smoła
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Wró cę jed nak do wo dy. Co z nią? I co
z na mi? Dla cze go tak wie le osób od czu wa
lęk zwią za ny z ciem no ścią pod wo dą? Prze -
cież wy glą da na to, że jest on zu peł nie nie -
uza sad nio ny. Praw do po do bień stwo na pa-
du, kra dzie ży, gwał tu jest nie wiel kie. W du -
chy więk szość z nas też ra czej nie wie rzy.

Więc dla cze go? Za da jąc so bie te py ta nia
bę dąc pod wo dą, bar dzo szyb ko zda my so -
bie spra wę, że to nie ma sen su. Zro zu mie -
my – i co wa żniej sze – wgra my do na szej
gło wy pro gram obron ny. Pro gram, któ ry bę -
dzie nas bro nił nie przed ciem no ścią,
a przed na mi sa my mi.

Zrób my to, jak tyl ko za cznie my od czu -
wać pierw sze ob ja wy zwią za ne z lę kiem
przed ciem no ścią. Jak tyl ko nasz umysł na -
kre śli pierw szy ob raz, pierw szy sce na riusz.
Sta nie się dla nas ja sne, że w ciem no ści nie
ma ni cze go, cze go mie li by śmy po wód się
bać. W wal ce z na szym umy słem wa żne
jest za ufa nie do na sze go cia ła i fi zycz no ści.
W sy tu acjach zwy kłych, na ziem nych, kie -
dy ma my za ufa nie do na sze go cia ła, czy li
wie rzy my w na szą si łę, w mo żli wość sku -
tecz ne go od par cia ewen tu al ne go za ma chu
lub uciecz ki, je ste śmy spraw ni, wy tre no wa -
ni, zna my sztu ki wal ki (za ufa nie do na sze -
go cia ła), po sia da my broń, moc ną la tar kę
(fi zycz ność) i umie jęt ność ich uży cia, du żo
ła twiej mie rzyć nam się z lę kiem przed
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ciem no ścią. Du żo ła twiej po dej mu je my de -
cy zję o po ru sza niu się w ciem no ści. I po ru -
sza my się o wie le bar dziej kom for to wo.

Pod wo dą jest do kład nie tak sa mo. Dla te -
go po win ni śmy zbu do wać i tak na praw dę
ka żde go dnia bu do wać od no wa dwa fi la ry
– cia ło i fi zycz ność. Te dwa fi la ry spi na ją

nasz umysł, mo żna po wie dzieć, że się on
na nich opie ra, stoi, so bie przy siadł...

Gdy są one sła be, nie sta bil ne, ca ła kon -
struk cja mo że ru nąć. Ba, ru nie na pew no.
Pra ca nad na szym cia łem oraz pra ca z na -
szym sprzę tem i do pro wa dze nie dzia łań
do per fek cji, rów nież w sy tu acji bez wi -
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docz no ści (ciem ność), są klu czo we. Zwy kłe
za wią za nie sznur ka w ciem no ści jest za da -
niem trud nym, czę sto nie wy ko nal nym. Ba -
nal ne się gnie cie i sko rzy sta nie z ele men tu
na sze go wy po sa że nia prze sta je być ba nal -
nym, gdy od by wa się w ciem no ści. Przej -
ście przez cia sne okien ko. Po dzie le nie się
ga zem. Zna le zie nie dro gi. Od czy ta nie pa -
ra me trów nur ko wa nia. I tak da lej…

Zmień my to. Tre nuj my aż do osią gnię cia
per fek cji – naj pierw na po wierzch ni, po tem
pod wo dą, ale w świe tle dnia, na ko niec
w ciem no ści, lecz w wo dzie otwar tej.

Gdy osią gnie my w tym wszyst kim za ło -
żo ną per fek cję, oka że się, że gdy tyl ko po -
czu je my nie przy jem nie roz cho dzą cy się
po na szym cie le za strzyk lę ku spo wo do wa -
ny ciem no ścią (zga śnię ciem świa tła, na głą
utra tą wi docz no ści…), we źmie my głęb szy
wdech, po my śli my o tym, że to my je ste śmy
zwy cięz ca mi i tyl ko uśmiech nie my się lek -
ko na wspo mnie nie cze goś, cze go reszt ki
wła śnie wy pa ro wa ły…

I wte dy… mo że my za cząć my śleć
o wcho dze niu pod strop. O nur ko wa niu ja -
ski nio wym. O pod zie miach elek trow ni
w Prusz ko wie. O Win ni cy i Bro wa rze.
O za pu ka niu do kra iny wiecz nej ciem no -
ści. Tam miesz ka Ona, Ciem ność, to jest jej
dom i tam jest szcze gól nie groź na.

Je śli znaj dzie my się tam przed wcze śnie,
nie za po wie dzia ni i nie przy go to wa ni
– praw do po dob nie, prę dzej czy póź niej,
cze ka nas mrocz ny, pier wot ny i prze ra ża ją -
cy strach, roz cza ro wa nie i znie chę ce nie
tym ro dza jem nur ko wa nia a mo że i coś
wię cej.

Mo że Kró lo wa tej kra iny za żą da, aby zo -
stać u niej na słu żbie. Na wie ki w kra inie
ciem no ści…

Michał Winek
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Ja kieś trzy la ta te mu roz po czę ła się
mo ja fa scy na cja nur ko wa niem over -
he ad. Wcze śniej po ja wi ła się cie ka -
wość i pierw sze po my sły, że by
spró bo wać. Warsz ta ty ja ski nio we or -
ga ni zo wa ła wte dy GNJ, ale po le głem
już na wy ma ga niach sprzę to wych.
Pół to ra ro ku póź niej na Fo rum Nu ras
na tkną łem się na za pro sze nie na
warsz ta ty ja ski nio we we dług szko ły
fran cu skiej i tak po zna łem Maj kie go. 

Po prze ana li zo wa niu na sze go nur ko we -
go CV, zo sta li śmy (Ja rek i ja) po ten cja łem
na nur ków ja ski nio wych. Te warsz ta ty wy -
wró ci ły do gó ry ko ła mi ca ły mój do tych cza -
so wy świa to po gląd nur ko wy, kon fi gu ra cję
sprzę to wą i bar dzo bo le śnie zwe ry fi ko wa ły
umie jęt no ści. Od te go cza su snu łem się
z Jar kiem po dziu rach w zie mi w kon fi gu -
ra cji SM 2x4 l, któ rą po ko cha łem i osta tecz -
nie (tak mi się wy da wa ło) roz sta łem się
z twi nem, któ re go ni gdy nie lu bi łem.

Po ro ku spo tka li śmy się w Srebr nej Gó -
rze na warsz ta tach za awan so wa nych, po łą -
czo nych ze zlo tem nur ków ja ski nio wych.
Słu cha jąc roz mów i opo wia dań in nych nur -
ków ja ski nio wych, za sta na wia li śmy się, kie -
dy doj dzie my do ro bie nia ta kich gru bych
nu rów. Warsz ta ty znów ob na ży ły bez li to -
śnie na sze bra ki w umie jęt no ściach, więc
da lej szli fo wa li śmy for mę, głów nie w pod -
zie miach Dol ne go Ślą ska. Gdy już ko lej ny
raz zo sta li śmy mi strza mi świa ta, za czął ko -
ła tać w na szych gło wach te mat kur su ja ski -

nio we go. Te mat wy da wał się jed nak bar dzo
od le gły, aż pew ne go dnia za dzwo nił
do mnie Wie siek. Chciał za py tać, czy mam
jesz cze w skle pie ta ki zmyśl ny klucz do au -

Francja, kurs jaskiniowy
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to ma tów, ale od sło wa do sło wa oka za ło
się, że je dzie na kurs ja ski nio wy do Star na -
sia. Dłu go nie my śląc, za dzwo ni łem do Jar -
ka. Stwier dził, że w su mie też by śmy
mo gli… Nie prze ry wa jąc tych szyb ko pły -
ną cych my śli, za dzwo ni łem do Maj kie go.
Za pro po no wał wa run ki, któ re z miej sca
przy ję li śmy! Ja pie…lę, je dzie my do Fran cji
na kurs ja ski nio wy! Ob la ta ni w no wej ja ski -
nio wej kon fi gu ra cji, za do wo le ni z sie bie, li -
czy li śmy dni do wy jaz du, aż tu przy cho dzi
ma il od Maj kie go z wy ma ga nia mi sprzę to -
wy mi. Czy tam i… nie wie rzę!!! Strzał ki, ko -
ło wrot ki, in ne du pe re le i TWIN!!! Twin? To
ja dwa i pół ro ku ta rzam się w SM 2x4 (al -
bo 2x8), a te raz ma być twin! No trud no,
niech bę dzie. I tak ko lej ny raz wy uczo na
kon fi gu ra cja sta ła się hi sto rią. Przed wy jaz -
dem spo tka li śmy się jesz cze na Ko par kach,
aby zwe ry fi ko wać na szą kon fi gu ra cję tech -
nicz ną i umie jęt no ści. Przy je cha li śmy ra no,
skrę ci li śmy twi ny i za do wo le ni z fak tu go to -
wo ści do nur ko wa nia cze ka li śmy na sze fa.
Przy je chał, po pa trzył, po krę cił gło wą i ka -
zał to w cho le rę roz krę cić. Na szczę ście
w wo dzie po raz pierw szy przy zwo icie za -
pre zen to wa li śmy tech nicz ne skil sy. Zro bi li -
śmy dwa nu ry, zo sta wi li śmy Maj kie mu

kłę bek au to ma tów do prze ser wi so wa nia
i umó wi li śmy się na spo tka nie we Fran cji.

Do Fran cji ru szy li śmy stan dar do wo spod
sto lar ni Jar ka, któ ra jest za ra zem na szym
punk tem star to wym na więk szość wy jaz -
dów. Bus, po prze ro bie niu na wer sję kem -
pin go wą, na ko lej nych kil ka dni stał się

na szym do mem, ma ga zy nem sprzę tu i pro -
wian tu. Ru szy li śmy w dro gę do miej sco wo -
ści Gra mat, gdzie mie li śmy się spo tkać
z Maj kim, Mar gi tą i współ to wa rzy sza mi
nie do li. Dro ga mi nę ła nam dość szyb ko,
prze je cha li śmy Pol skę, Niem cy i do pie ro
gdzieś we Fran cji za trzy ma li śmy się na noc -
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leg. Sa mo cho dy „kem pin go we” ma ją tę za -
le tę, że mo żna się za trzy mać na noc
w prak tycz nie do wol nym miej scu. Za trzy -
ma li śmy się więc na ja kimś par kin gu, zje -
dli śmy ko la cję i po szli śmy spać. Ra no
mie li śmy do prze je cha nia oko ło 450 km.
Zle cia ło bar dzo szyb ko, kil ka go dzin póź -
niej by li śmy już w Gra mat. No do bra, ale
co da lej? Jak to co, szu ka my eki py X -Di vers,
są na ja kimś kem pin gu. Ok, ale na któ rym?
Ile tu mo że być kem pin gów? Ma my czas,
więc po szu ka my. Na po czą tek od na leź li -
śmy Wi -Fi, by na mie rzyć oko licz ne kem -
pin gi. Zwie dzi li śmy bez sku tecz nie trzy
i wte dy za dzwo nił te le fon. Je ste śmy u An -
dre Gri mal, po wie dział Maj ki, a więc ru szy -
li śmy na spo tka nie. Wcze śniej kon takt
te le fo nicz ny nie był mo żli wy, bo eki pa po -
je cha ła na wy ciecz kę w miej sce, gdzie nie
dzia ła ją ko mór ki. Na miej scu by li na si
współ kur san ci Ro bert i Wal dek oraz nur ko -
wie już ja ski nio wi z po przed nie go „tur nu -
su”, na któ rych pa trzy li śmy z za zdro ścią
i po dzi wem. Dość szyb ko po szli śmy spać,
bo na ra no za rzą dzo na by ła zbiór ka i wy -
jazd pod pierw szą ja ski nię. Od te go cza su
po ziom emo cji, zmę cze nia, stre su, eks cy ta -
cji rósł w po stę pie geo me trycz nym, cze go

zu peł nie nie by li śmy świa do mi. Na po po -
łu dnia, po nur ko wa niach, w ra mach roz -
ryw ki przy wieź li śmy stół do te ni sa
sto ło we go w ce lu ro ze gra nia Mi strzostw Eu -
ro py Nur ków Ja ski nio wych. I tu po ja wił się
pierw szy sy gnał ostrze gaw czy (jesz cze nie -
zau wa żo ny), że to nie bę dą ta kie lek kie
wcza sy. Brzmiał mniej wię cej tak:

– Wam się wy da je, że bę dzie cie mie li
czas so bie w ping pon ga po grać? – za py tał
Maj ki.

Uzna li śmy, że stra szy. Nie stra szył.
Pierw szy dzień kur su – ja ski nia Ca boy

(in struk tor po ma ga)

Za nim za in te re so wa łem się nur ko wa -
niem ja ski nio wym, zu peł nie ina czej wy -
obra ża łem so bie ja ski nie. Eks plo ro wa na
w mło do ści ja ski nia Raj w ni czym nie przy -
po mi na ła te go, co nas cze ka ło w naj bli -
ższym cza sie. Ma ciek – nu rek już ja ski-
nio wy, z po przed nie go tur nu su – okre ślił to,
ja ko lot na księ życ. Nie my lił się. Za nim

jed nak we szli śmy do wo dy, mu sie li śmy wy -
ka zać się umie jęt no ścią po rę czo wa nia,
więc zo sta li śmy wy sła ni w po bli skie… krza -
ki. Oczy wi ście ca łą wie dzę i umie jęt no ści
po rę czo wa nia za po mo cą gu mek mo gli śmy
so bie wsa dzić. Te raz bę dzie my po rę czo -
wać po ame ry kań sku. 

Po przy go to wa niu miej sca do su sze nia
pra nia – sze fo stwo sie dzia ło tu już 10 dni,
więc po dej rze wa my, że na sze ćwi cze nie
mia ło dru gie dno – nad szedł czas na omó -
wie nie nur ko wa nia. Na kur sach Maj kie go
za wsze jest coś eks tra. W związ ku z tym, że
ja ski nie fran cu skie to pod ziem ne rze ki, nie
za wsze ła two je zna leźć. Na zdję ciu pre -
zen ta cja ćwi cze nia z po szu ki wa nia wo dy
za po mo cą ró żdżki. Szef po krę cił, po krę cił
i wo da się zna la zła. My pa trzy li śmy z nie -
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do wie rza niem, Ja rek fo to gra fo wał przy ro dę,
a Maj ki cie szył się z wy ko na nej sztucz ki.
Dość tych sztu czek, czas do wo dy. Zo sta li -
śmy po dzie le ni na dwa ze spo ły i ru szy li śmy
w nie zna ne.

Gdzieś w dnie te go je zior ka jest wej ście
do ja ski ni Ca boy. Pierw sze nur ko wa nia
trwa ły 30 mi nut, głę bo kość oko ło 20 me -
trów. Przed nur ko wa niem ja ski nia ostrze gła
nas przed non sza lan cją. Nie do kład nie

spraw dzo na la tar ka oczy wi ście nie za dzia -
ła ła! Z nur ko wa nia pa mię tam je dy nie ty le,
że szyb ko ro bi ło się głę bo ko, spąg opa dał
pod spo rym ką tem, a na po cząt ku by ła nie -
du ża re stryk cja. 

W prze rwie Maj ki oce nił na sze po czy na -
nia, udzie lił wska zó wek, jak nie dać się za -

bić i za rzą dził dru gie nur ko wa nie. To nie
za wsze są mi łe dla ucha oce ny, jed nak
w przy pad ku nur ko wań ja ski - nio wych mo -
gą w przy szło ści oca lić ży cie. 

Przy ję li śmy je z po ko rą i zro zu mie niem.
Maj ki do dał nam też otu chy sło wa mi:

– Dziś wam jesz cze po ma gam, ju tro
prze sta nę, a póź niej za cznę wręcz prze -
szka dzać.

Jak po wie dział, tak zro bił. Dru gie nur ko -
wa nie by ło dal sze i głęb sze. Osią gnę li śmy
po oko ło 30 me trów z cza sem 30 mi nut.
Dzię ki czuj no ści in struk to ra prze ży li śmy
pierw szy dzień. Wy da wa ło się, że gum ki
już się nie przy da dzą, ale jak się oka zu je,
war to je mieć, aby np. za sta bi li zo wać pi sto -
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let na sta cji ben zy no wej. Bo jak bez te go
(pi sto le ty nie mia ły blo kad) wlać sto li trów
pa li wa? 

Póź nym wie czo rem wró ci li śmy na kem -
ping u An dre i po szli śmy spać. Na stęp ne go
dnia ra no cze ka ła no wa ja ski nia i no we wy -
zwa nia.

Dru gi dzień kur su – ja ski nia Fon ta ine Sa -
int Geo r ges

Od dru gie go dnia kur su nur ko wa li śmy
w ze spo le trzy oso bo wym – Ro bert, Ja rek
i ja. Wal dek zde cy do wał się na wer sję li ght,

czy li kurs ca vern. Ro ber ta po zna li śmy
w Srebr nej Gó rze. To bar dzo do świad czo ny
nu rek TMX, któ ry stał się praw dzi wym fi la -
rem na sze go ze spo łu. Z nur ko wa nia znów
nie wie le pa mię tam, mo gę je dy nie na pi sać,
że zro bi li śmy tam dwa trzy dzie sto -czter -
dzie sto mi nu to we nur ko wa nia z głę bo ko -
ścią 30 m. Z pro fi lu nur ko wa nia wy ni ka, że
wpły nę li śmy na 150 me trów w głąb ja ski ni. 

Wej ście do St. Geo r ges rów nież ukry te
jest w je zior ku wej ścio wym. I gdy by nie wi -
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dok gi ną cych przy ścia nie bą bli po wie trza,
mo żna by po my śleć, że to za gu bio ny nu rek
od Ja ku zy, uda ją cy się na eks plo ra cję ko lej -
nej sa dzaw ki. Po dniu peł nym wra żeń, zje -
dze niu ko la cji i na bi ciu twi nów, w nie zwy -
kle cie ka wej spre żar kow ni An dre Gri ma la,
zo stał już tyl ko czas na sen.

Trze ci dzień kur su – ja ski nia Emer gen ce
Du Res sel (in struk tor już nie jest ta ki mi ły…)

Od dnia trze cie go już tro chę pa mię tam.
Po ziom kom pli ka cji ja ski nio wej wzrósł,
do kon fi gu ra cji do szły bu tle z ga zem de po -
zy to wym. Po raz pierw szy spo tka li śmy też
in nych nur ków. Maj ki uznał, że mo żna nas
już po ka zać lu dziom i że nie na ro bi my ki -

chy, ta kiej jak pierw sze go dnia. Du żo sły -
sza łem o „szko le fran cu skiej”, pod Res sel
mo gli śmy zo ba czyć to z bli ska. Oto twin se -
ty przy tro czo ne do jac ke tów. Je den twin
miał na wet obej my. Do te go więk szość to -
wa rzy stwa w pian kach. Na dru gim bie gu -
nie my, dą żą ca do ide ału DIR -ar mia (płe twy
na zdję ciu nie są na sze, my ma my je ty ze
sprę ży na mi).
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W naszym trzyosobowym zespole + Maj-
ki ruszyliśmy do rzeki, z której prowadziło
wejście do kolejnego cudu natury. W samej
jaskini Majki zmienił się w znikającego de-
mona jaskiniowego, polującego na nas
z ukrycia. Jeszcze przed nurkowaniem zo-
staliśmy ostrzeżeni, że po kontakcie z jaski-
nią mogą się nam zakręcić lub przykręcić
zawory, a zakręcenie zaworu może spowo-
dować nawet rozszczelnienie pierwszego
stopnia AO. Strop jaskini Ressel, wspoma-
gany aktywnie przez rezydującego tam de-
mona, co rusz zakręcał nam wszystko, co
było możliwe.

O ile zakręcenie zaworu głównego AO
można było dość szybko zauważyć, bo ob-
jawiało się brakiem czynnika oddechowe-
go, to zakręcenie separatora trzeba było
spostrzec przez brak aktywności wskazów-
ki manometru. Można było to zauważyć sa-
modzielnie lub podczas kontroli gazu
w zespole, który musiał w każdym momen-
cie nurkowania znać poziom gazu we
wszystkich butlach całej grupy. Wcześniej
jednak zdeponowaliśmy butle. Pobiłem re-
kord świata w czasie deponowania – ope-
racja trwała chyba z 7 minut! To nurko-
wanie zajęło nam 84 minuty, osiągnęliśmy

głębokość 12 m. Nie byliśmy zbyt daleko
i głównie ćwiczyliśmy poręczowanie. Pod-
czas powrotu do wyjścia u Jarka rozszczel-
nił się pierwszy stopień AO, ale dzielnie
sobie z tym poradził. Cali i zdrowi wrócili-
śmy na powierzchnię. Tego dnia było tylko
jedno nurkowanie i odpoczynek przed
„grubymi nurami”, które czekały nas dnia
następnego. Pomimo ćwiczeń powierzch-
niowych z poręczowania wykonanych
przed nurkowaniem, w wodzie nie poszło
nam zbyt dobrze.

Po wyjątkowo wczesnym powrocie
na kemping, pod okiem Kasi, która była dla
nas wsparciem duchowym oraz bezkresną
skarbnicą wiedzy, ćwiczyliśmy dalej porę-
czowanie. W pewnym momencie u Andre
zaporęczowaliśmy chyba wszytko, co było
możliwe, z samochodami włącznie.

Czwarty dzień kursu – jaskinia Emergen-
ce Du Ressel („grube nury”)

Znów jesteśmy pod Ressel. Humory do-
pisują, poziom nurkowej abstrakcji rośnie.
Tego dnia – poza standardowymi problema-
mi spotykającymi nurków jaskiniowych, jak
utrata wszystkich masek, latarek, płetw, ga-
zu, przy czym oczywiście zespół nie może
się pogubić, rozłączyć, stracić orientacji czy
nie znać poziomu gazu we wszystkich bu-
tlach zespołu – bawiliśmy się w wycinanie
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z poręczówki i jej naprawę oraz pływanie
na bezdechu do pozostawionego depozytu.
Wyszło jak wyszło, ale zespół dał radę.
W pewnym momencie jednak nic na to nie
wskazywało. W drodze powrotnej nagro-
madzenie awarii spowodowało u Jarka chęć
natychmiastowego opuszczenia jaskini. Nie
miał już wtedy żadnej maski ani głównego
światła, był też pozbawiony płetw. My
z Robertem byliśmy już na „backupach”,
ale Jarek tak zasuwał, że nie można było go
dogonić. Dopadł go jednak demon jaskini
Ressel i umiejętnie zaplątał w poręczówkę,
dodatkowo dezorientując pozbawionego
maski „dezertera”. Wkrótce dopadliśmy na-
szego zbiega. Nie wyglądało to dobrze. Ja-
rek, nie wiedząc co dokładnie dzieje się
wokół niego (brak maski), złapał się tak po-
ręczówki, że nie można było go ruszyć.
Gdy już Robert był bliski oddania Jarkowi
swojej maski, a ja chciałem ciąć palce se-
katorem (po pierwszym palcu powinien pu-
ścić), udało się opanować sytuację, sformo-
wać zespół, sprawdzić gazy i udać się bez-
piecznie do wyjścia. Sytuacja widziana
z boku wyglądała dość dramatycznie.
Po nurkowaniu Majki stwierdził, że był bli-
ski przerwania tej jatki. Dodał też, że jed-

nak zespół wykazał się dużą wolą przetrwa-
nia, co zabrzmiało jak mała pochwała. Nu-
rek jaskiniowy musi mieć w pewnym sensie
zrytą psychę. Po takiej przygodzie, jaką
przeżyliśmy, część znanych mi osób powie-
działaby – wystarczy, wolę jednak rafę
i rybki kolorowe... Jarek jednak należy
do osób ze zrytą psychą, więc ochoczo
przystąpił do drugiego, dłuższego i głębsze-
go dekompresyjnego nura w jaskini Ressel.
Przed nurkowaniem dostaliśmy jeszcze
ostrzeżenie, że jeśli zespół znów się rozłą-
czy, lub kogoś zostawi, to ten ostatni będzie
miał przykrą przygodę:

– Zakręcę mu zawory i pozwolę się moc-
no przestraszyć – obiecał Majki.

Drugie nurkowanie było niby proste
– wchodzimy, na 5 metrach deponujemy
tlen, dalej pozostawiamy depozyty konty-
nuując nurkowanie na twinach. W drodze
powrotnej pobieramy depozyty, przecho-
dzimy na oddychanie ze wspominanych
butli i kończymy wykonując pięciominuto-
we deko na tlenie. Proste, prawda? Niby
tak. Zapomniałem jednak dodać, że mieli-
śmy to zrobić bez widoczności! A więc ka-
żdy musiał zapamiętać kolejność
depozytów i pobrać swój! To samo z tle-

nem. Potem jeszcze policzyć te 5 minut de-
kompresji na tlenie! Udało się i znów prze-
żyliśmy, co w pewnym momencie nie było
takie pewne. Płynąłem ostatni i nagle po-
czułem, że się o coś zaplątałem. Nic, tylko
robota demona. Dawałem znaki, a koledzy
płynęli sobie w najlepsze. Super! Nie oddy-
chałem. Wiedziałem, że mam maksymalnie
dwa wdechy z węża, bo zawory zakręcone.
Nagle cud! Robert mnie zauważył (raczej
mój brak). Okazało się, że demon nie ma-
czał w tym płetw. Przeżycie na kursie ozna-
cza również brak błędu podczas nurko-
wania, który w warunkach realnych mógłby
skończyć się śmiercią. Takim błędem jest
np. pomyłka na skrzyżowaniu w trakcie pły-
nięcia do wyjścia bez widoczności. Drugie
nurkowanie to 95 minut z głębokością
25 m. Dzień znów był bardzo długi i znów
sobie nie pograliśmy…

Piąty dzień kursu – jaskinia Saint Sau-
veur (spotkanie z narkozą)

Na ten dzień też było przewidziane jed-
no nurkowanie. Do końca nie było wiado-
mo, czy się odbędzie, z powodu kontuzji
pleców Majkiego. Nie mogliśmy do tego
dopuścić. Szef niechętnie i nieufnie przyglą-
dał się puszcze z uzdrawiającą miksturą,
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ale jednak się skusił. Zdrowie i humor po-
wróciły na tyle, że trzeba było dostarczyć
kolejną puszkę. Ta została skonsumowana
już bez wcześniejszych obaw. Do Saint
Sauveur przyjechaliśmy dużą grupą. Dołą-
czyła do nas Kasia z Michałem. W sumie

było nas osiem osób, więc do transportu
na miejsce nurkowania użyliśmy dwóch
ciężarówek i dwóch większych osobówek
typu kombi. Wejście tradycyjnie z jeziorka,
w którym trzeba było uważać na dość licz-

nie występujące pijawki. Saint Sauveur tro-
chę nas elektryzowała, ponieważ to właśnie
tu, całkiem niedawno przed naszym przy-
byciem, zginął Robert Klein. W jaskini, po-
za standardowymi już ćwiczeniami, mie-
liśmy za zadanie zmierzyć się z narkozą,
która w jaskiniach siecze mocniej i dopada
łatwiej niż w wodach otwartych. Ćwiczyli-
śmy też poszukiwania zaginionego nurka
oraz ewakuację nieprzytomnej osoby
do wyjścia. Zanim jednak weszliśmy do ja-
skini, zawróciłem zespół z jeziorka na po-
wierzchnię, ponieważ przy sprawdzaniu
sprzętu nie widziałem, czy lampa główna
Jarka działa. Koledzy byli trochę wściekli,
ale nie ma zmiłuj. Wynurzamy się i spraw-
dzamy wszystko tak jak trzeba. I co się oka-
zało? Lampa nie działała! Po zmianie latarki
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już bez przeszkód wpłynęliśmy do jaskini.
Na zaginionego Majki wytypował mnie,

ustaliliśmy w tajemnicy przed resztą zespo-
łu moją rolę. Polegało to na tym, że zespół
zgasi światła, Majki odholuje mnie i schowa
w sobie znanym zakamarku, a potem bę-
dzie się przyglądał akcji poszukiwawczej.

Moi wybawiciele nie wiedzieli jeszcze
o jednym – miałem być spanikowany, zdez-
orientowany, nieskory do współpracy, a na-
wet agresywny. Siedzę sobie więc
po ciemku w dziurze na głębokości 40 m
i czekam na ratunek. Po jaskini błąkają się
światła, ale ekipa poszukiwawcza nie radzi

sobie zbyt dobrze. Siedzę już dłuższą chwi-
lę i nagle następuje zwrot akcji. Widzę
światło. Ktoś się do mnie zbliża. Gdy był już
na wyciągnięcie ręki, jednym sprawnym ru-
chem pozbawiłem go AO. Mój wybawca
natychmiast zniknął. Za drugim razem pod-
płynął już ostrożniej, oświetlając swoje ob-
licze. To był Majki, który nie brał udziału
w wojnie, chciał tylko sprawdzić, czy aby
ze mną wszystko w porządku. Po jakimś
czasie przybyła odsiecz, którą też atakowa-
łem. Potem zaparłem się w szczelinie, że-
by nie mogli mnie ruszyć. Tak się trochę
poprzekomarzaliśmy i dałem za wygraną.
W ćwiczeniu nr 2 rolę główną grał Jarek.
Opadł na spąg, wypluł automat. Podjęliśmy
akcję ratunkową. Ja utrzymywałem dro-
żność dróg oddechowych i zabezpieczałem
automat, z którego nieprzytomny oddychał,
a Robert utrzymywał pływalność. Czy
na pewno oddychał? Nie wiadomo, ale
gdyby tak, to miał z czego. To było najcię-
ższe fizycznie ćwiczenie, wykonane dodat-
kowo na dużej głębokości. Nurkowaliśmy
według zasady 1/4, a pomimo tego podczas
akcji ratunkowej zużyłem gazy praktycznie
do 0 w twinie i depozycie. Nurkowanie
trwało godzinę, głębokość 40 metrów.
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Szósty i ostatni dzień kursu – jaskinia
Font Del Trufle

To nasz ostatni dzień kursu. Dziś kończy-
my program i zdajemy egzamin. Zaplano-
wane były dwa płytkie nurkowania. Płytkie,
ponieważ jaskinia sama w sobie do głębo-
kich nie należy. Wejście jak zwykle nie
wskazywało, że może kryć coś ciekawego
(a może właśnie wręcz przeciwnie). Byli-
śmy tam przy niskim stanie wody. Pierwsza
zanurkowała Margita w konfiguracji SM
2x80 cf. Jak ja jej zazdrościłem. Mogłem so-

bie jednak robić groźne miny, a i tak musia-
łem założyć twina, dowiesić depozyt i z ca-
łym tym klamoctwem przeciskać się przez
strzegące wejścia zaciski. Podczas nurko-
wania, co już było tradycją, zostaliśmy po-
zbawieni części ekwipunku. Bez widoczno-
ści zostaliśmy odciągnięci od porę- czów-
ki, a za zadanie mieliśmy ją odnaleźć, usta-
lić prawidłowy kierunek i całym zespołem
udać się do wyjścia. W programie był też
powrót z najdalszego punktu penetracji bez
widoczności.

Po nurkowaniu Majki długo zastanawiał
się, czy zaliczyć nam ćwiczenie z odnajdy-
wania drogi. Ćwiczenie zostało wykonane,
ale nie do końca tak, jak sobie Majki tego
życzył. Ostatecznie zostaliśmy dopuszcze-
ni do egzaminu praktycznego i mogliśmy
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pójść się suszyć, gdyż nasze suche skafan-
dry suchymi były tylko z nazwy. Pomimo
ciężkiego psychicznie i fizycznie kursu, nie-
przewidywalnych zdarzeń pod wodą, nur-
kowania bez maski, światła i płetw, z za-
kręcającymi się zaworami, licząc w pamię-
ci pozostały gaz itp., nie czułem takiego

stresu jak teraz. Patrząc po minach zespo-
łu, każdy pozostawał z własnymi myślami.
Z kronikarskiego obowiązku dodam, że
nurkowanie trwało 74 minuty, głębo-
kość 12 m.

To najważniejsze nurkowanie tego kur-
su, a błąd powoduje koniec egzaminu. Nikt
tego nie chciał, tym bardziej że byliśmy już
nieźle zgranym zespołem i jako zespół
przystępowaliśmy do egzaminu. Tu już nie
było miejsca na błędy indywidualne. Błąd
był błędem zespołu.

Egzamin był prosty. Zespół nurków ma
zaplanować i wykonać nurkowanie. Jeśli
zespół przeżyje, egzamin jest zdany. Jeśli
nie? Poprawka na jesieni. Przeżycie oczy-
wiście oznaczało również brak błędów mo-
gących skutkować śmiercią zespołu lub
któregoś z jego członków. Na egzamin Maj-

ki ubrał się specjalnie dla nas na niebiesko,
ale jego mina nie wróżyła łatwej przepra-
wy.

Mimo to ochoczo ruszyliśmy do wody.
Wykonaliśmy chyba najdokładniejsze
z możliwych sprawdzenie sprzętu. Idealnie
zgodne z procedurą i kolejnością. Wcze-
śniej dowiedzieliśmy się, że każda nie-
sprawdzona rzecz ulegnie natychmiastowej
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awarii. I udaliśmy się na spotkanie z prze-
znaczeniem. Stres trochę puścił, samo nur-
kowanie było całkiem lajtowe, przynaj-
mniej na początku.

Nasz instruktor powiedział, że nie będzie
stwarzał już sytuacji, które w realnych wa-
runkach nie powinny się zdarzyć, ale żeby-
śmy się zbyt pewnie nie czuli podkreślił, że
wykorzysta każdy nasz błąd. W drodze po-
wrotnej zaczęły się kłopoty. Demon jaskini
przypomniał sobie o nas, a ponieważ zakła-
dał w tym miejscu bazę nurkową, postano-
wił złupić nas z rzeczy, bez których można
w jaskini żyć.

Straciliśmy więc: maski, latarki, płetwy,
a Jarek dodatkowo gaz z twina. Każdy nu-
rek wie, jak pokazać partnerowi brak gazu.

Ale jak to zrobić w całkowitej ciemności?
Można! Uczą tego na kursach jaskinio-
wych. Na koniec zostało jeszcze pokonać
zaciski i cieszyć się ze zdanego egzaminu.
Szedłem pierwszy. Z całej grupy posiada-
łem największy obwód własny i musiałem
się ostro podkopać i poruszać w tył
i w przód, z oczami pełnymi żwiru, zanim
jaskinia mnie wypuściła. Za mną szedł Ro-
bert, a ostatni Jarek pozbawiony gazu z twi-
nie.

W związku z tym, na wszelki wypadek,
Robert zostawił Jarkowi swój depozyt. Jarek
miał więc trudniejsze zadanie, ale posiadał
już dwa źródła gazu do pokonania zaci-
sków. Czekałem w jeziorku, po chwili wy-
nurzył się Robert. Przybiliśmy piątki i czeka-
my na Jarka. Bąble są, ale coś nie wyłazi, co

się dzieje? Otóż Jarek – nurek już jaskinio-
wy – postanowił zaplątać się z wyrwanym
z ust AO i omal nie utopił się na głębokości
metra w jeziorku wejściowym. Było więc
na koniec trochę śmiechu. Gdy już byliśmy
w komplecie, radość była ogromna. I tak się
ciesząc, nagle zauważyliśmy, że kogoś nam
brakuje.
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PO PEWNYM CZASIE

Gdy już wszyscy szczęśliwie znaleźliśmy
się na powierzchni, radości nie było koń-
ca. I rzadki widok. Zadowolony instruktor.
Egzamin trwał 30 minut. I tak zakończył się
nasz kurs NAUI TECHNICAL CAVE. Na-
reszcie mogliśmy sobie spokojnie rozegrać
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Mistrzostwa Europy Nurków Jaskiniowych,
które odbyły się w Gramat (Francja)
pod sprężarkownią u Andre Grimal.

W zawodach udział wzięli:
Margita (Polska), Jarek (Polska)
Valle (Szwecja), Robert (Polska)
Seba (Polska), Pascal (Francja)
Kto wygrał? Dobre pytanie
Dzień wyjazdu ostatni – jaskinia Emer-

gence Du Ressel (nurkujemy samodzielnie)
Nad wyborem jaskini na nasze pierwsze

samodzielne nurkowanie nie myśleliśmy
długo. Oczywiście była to Ressel. Stawili-
śmy się tam rano w stałym składzie, plus ro-
dzina Roberta. Wcześniej pożegnaliśmy się
już z Margitą i Majkim. Wykonaliśmy cał-
kiem fajne i sprawne nurkowanie, dopływa-
jąc do oszałamiającego szaftu. Pod Ressel

spotkaliśmy Pascala (Bernabe), który dzień
wcześniej tak pięknie wszedł nam w kadr,
że został uczestnikiem turnieju. Nasze
ostatnie nurkowanie było najdłuższym
pod względem odległości nurkowaniem
wykonanym podczas całego wyjazdu. Było
też pierwszym bez demona. Nielicznym
wykonanym w masce, płetwach i z uży-
ciem latarek. Robert z rodziną bezpośred-
nio spod Ressel ruszył do domu, a my
wróciliśmy jeszcze na kemping rozliczyć
się, pożegnać Walka i spakować samochód.

Gdy byliśmy gotowi, nawigacja pokaza-
ła nam równe 2000 km do domu. Droga
momentami była bardzo urodziwa, aż do-
jechaliśmy do Niemiec, gdzie krajobrazy
zmieniły się w nudną autostradę. Gdy już

przejechaliśmy Niemcy, przywitała nas Pol-
ska, niestety nie chlebem i solą, a fotorada-
rem i punktem opłat.

Sebastian Szcześniak

sebastian.szczesniak@decathlon.com

Chcesz opisać
wyjątkowe

nurkowanie?
Chcesz się podzielić

ciekawymi
informacjami?
Napisz do nas

redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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Po za jed nym, istot nym, a nie ste ty
tra gicz nym wy da rze niem mi nio ny rok
nie ró żnił się ni czym szcze gól nym
od lat po przed nich. Jak za wsze pa -
dło spo ro re kor dów świa ta (mo że
na wet nie co wię cej niż „jak zwy kle”),
re kor dów na ro do wych, w tym re kor -
dów Pol ski.

Był to rok In dy wi du al nych Mi strzostw
Świa ta na ba se nie i w dys cy pli nach głę bo -
ko ścio wych. Ko lej ny raz swo ją nie kwe stio -
no wa ną do mi na cję za zna czy ła na nich
Na ta lia Mol cha no va, któ ra na obu im pre -
zach zdo by ła kom plet zło tych me da li, usta -
na wia jąc przy oka zji 5 re kor dów świa ta.
Na ta lia to ist ny fe no men, z ka żdych ba se -
no wych mi strzostw świa ta wy je żdża wy -
łącz nie ze zło ty mi me da la mi (wszyst ki mi,
ja kie by ły do zdo by cia) i re kor da mi świa ta.

Raz tyl ko, w 2011 ro ku, by ło ina czej, ale
tyl ko dla te go, że Na ta lia na te mi strzo stwa
w ogó le nie przy je cha ła – zo sta ła w Ro sji,
by opie ko wać się swo ją cię żko cho rą ma -
mą. W mi strzo stwach głę bo ko ścio wych
idzie jej nie wie le go rzej, a ba ba ma prze -
cież już po nad 50 lat! Wpraw dzie młod sze
ry wal ki za czy na ją na ci skać i w obu dy na -
mi kach na ba se nie, a zwłasz cza w mo no -
płe twie, w tym ro ku nie by ło jej ła two, ale
jed nak nie od da ła żad ne go pierw sze go
miej sca. Co wię cej, w sta ty ce uzy ska ła wy -
nik (9: 02, bę dą cy oczy wi ście ko bie cym re -
kor dem świa ta) lep szy niż wszy scy
star tu ją cy w mi strzo stwach ba se no wych
mę żczyź ni!

Dru gim ubie gło rocz nym do mi na to rem,
acz kol wiek tyl ko na ba se nie, był Chor wat
Go ran Co lak. Po dob nie jak Na ta lia wy je -
chał z Bel gra du (tam od by wa ły się mi strzo -

stwa ba se no we) z kom ple tem zło tych me -
da li okra szo nych re kor dem świa ta w dy na -
mi ce w mo no płe twie (281 m). Kil ka
mie się cy po mi strzo stwach, w in dy wi du al -
nej pró bie do ło żył do tych osią gnięć re kord
w dy na mi ce bez płetw (225 m). War to do -
dać, że pró ba ta by ła sę dzio wa na m.in.
przez Rad ka Ga cę, co sta no wi do wód je go
wy so kich kwa li fi ka cji i uzna nia w śro do wi -
sku mię dzy na ro do wych sę dziów AIDA.
Wśród mę żczyzn padł jesz cze je den re kord
– Ale xa Mol cha no va, któ ry na mi strzo -
stwach głę bo ko ścio wych do tarł w sta łym
ba la ście do 128 m. A po my śleć, że jesz cze
nie ca łe dzie sięć lat te mu, gdy Eric Fat tah
de kla ro wał, że przy mie rza się do 110-112
me trów (cze go zresz tą nie uda ło mu się zre -
ali zo wać), to wszy scy trak to wa li je go za po -
wiedź jak czy stą fik cję i nie re ali zo wal ną
abs trak cję.

Rok 2013 
we freedivingu w Polsce i na świecie
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Sko ro mo wa o Mi strzo stwach Świa ta, to
prze cho dząc na na sze po dwór ko, na le ży
wspo mnieć o udzia le w nich Po la ków.
W Bel gra dzie, gdzie mia ły miej sce zma ga -
nia ba se no we, na sza re pre zen ta cja by ła wy -
jąt ko wo licz na. Nie ste ty nie uda ło się jej
po wtó rzyć suk ce su sprzed dwóch lat, kie dy
to dwa srebr ne me da le sta ły się na szym
udzia łem. Tym ra zem, mi mo że pa dły ży -
cio we wy ni ki nie któ rych na szych re pre zen -
tan tów, to nie wy star czy ły one do za ję cia
miejsc na po dium. W su mie więc naj więk -
szym suk ce sem mo żna chy ba na zwać re -
kord Pol ski w dy na mi ce Ma te usza Ma li ny
(250 m). Na głę bo ko ścio wych Mi strzo -
stwach Świa ta w Ka la ma cie z udzia łem Po -
la ków by ło go rzej. Nie by ło na nich
Ma te usza, ani żad ne go in ne go na sze go ro -
da ka, po za sta wia ją cym do pie ro pierw sze
kro ki we fre edi vin gu spor to wym Bart kiem
Lu bac kim. Fi nan so wy cię żar udzia łu w tej
kosz tow nej im pre zie był nie do udźwi gnię -
cia, a spon so rów za bra kło. Szko da, bo
w przy pad ku Ma te usza po nad wszel ką wąt -
pli wość by ły szan se me da lo we.

Jed nak Ma te usz dał o so bie znać na in -
nych za wo dach. Naj pierw na Hań czy
w cza sie Za wo dów Kry sta licz nej Wo dy

osią gnął 90 me trów we Free Im mer sion. Po -
rów nu jąc do naj lep szych wy ni ków na świe -
ce (re kord świa ta to 121 me trów) ta licz ba
mo że nie ro bić wra że nia, ale war to mieć
świa do mość, że to nur ko wa nie od by wa ło
się w zim nych wo dach je zio ra, a w ta kich
wa run kach by ło to jed no z naj głęb szych za -
nu rzeń, ja kie kie dy kol wiek mia ły miej sce.
Ciąg dal szy zma gań Ma te usza miał prze -
bieg nie mniej cie ka wy. W paź dzier ni ku
uzy skał 206 me trów w dy na mi ce bez płetw,
a w li sto pa dzie 83 me try w sta łym ba la ście
bez płetw. Wszyst kie te trzy wy ni ki nie tyl -
ko są no wy mi re kor da mi Pol ski (Free Im -
mer sion jest re kor dem je zio ro wym, bo
re kord w wo dzie sło nej wy no si 106 me trów
i też na le ży do Ma te usza), ale jed no cze śnie
za li cza ją się do pierw szej dzie siąt ki naj lep -
szych nur ko wań, ja kie zo sta ły wy ko na ne
w 2013 ro ku na ca łym świe cie. Zwłasz cza
oba nur ko wa nia w dys cy pli nach bez płetw
(mam na my śli sta ły ba last i dy na mi kę, bo
w su mie Free Im mer sion też od by wa się bez
płetw) są tak obie cu ją ce, że z pew no ścią
przy czy ni ły się do de cy zji Ma te usza, by
w nad cho dzą cym ro ku skon cen tro wać się
wła śnie na nich. Trzy ma my kciu ki za dal -
sze po stę py!

I tak czy ta jąc wstecz to, co już uda ło mi
się na pi sać zła pa łem się na tym, że w kon -
tek ście Pol ski ca ły czas wy mie niam tyl ko
Ma te usza. Nic dziw ne go, bo to obec nie na -
sza naj ja śniej sza gwiaz da, jed nak in nym też
na le ży się co naj mniej kil ka słów. Chy ba
naj wię cej uzna nia trze ba od dać Rom ko wi
Wal czy ko wi, któ ry w mi nio nym ro ku na ba -
se nie znów wy ko nał wy raź ny po stęp. Zdo -
był ty tuł Ba se no we go Mi strza Pol ski, wy grał
za wo dy w Żli nie, a na Ba se no wych Mi -
strzo stwach Świa ta zmie ścił się w fi na le B
dy na mi ki w płe twach i uzy skał w nim swo -
je Per so nal Best – 227 me trów, wy nik lo ku -
ją cy go w pierw szej dzie siąt ce naj lep szych
fre edi ve rów na świe cie w tej dys cy pli nie.
Di no zaur Ro bert Ce tler też ra dził so bie nie
naj go rzej, choć to już nie te cza sy, kie dy
na na szym po dwór ku nie miał so bie rów -
nych. Ba se no wą mi strzy nią Pol ski pierw szy
raz (po dob nie jak Ro mek wśród mę żczyzn)
zo sta ła Emi lia Bia ła. Du że na dzie je wią za -
li śmy z jej star tem na mi strzo stwach świa -
ta. Jej wy ni ki z eli mi na cji by ły bar dzo
obie cu ją ce i po zwo li ły jej na wej ście do ści -
słe go fi na łu w obu dy na mi kach. Nie ste ty,
w nich am bit na wal ka Emi lii za koń czy ła się
dwo ma czer wo ny mi kart ka mi.
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Na ko niec mu szę wró cić do smut ne go te -
ma tu za sy gna li zo wa ne go w pierw szym zda -
niu te go pod su mo wa nia. Cho dzi o tra gi-
cz nie za koń czo ne nur ko wa nie Nic ka Me vo -
li z 17 li sto pa da 2013 ro ku. Wszy scy fre edi -
ve rzy do sko na le zna ją ten te mat. W cza sie
za wo dów Ver ti cal Blue 2013 Nick, nur ku -
jąc na 72 me try w sta łym ba la ście bez płetw,
do znał po tę żne go lung squ eeza. Zdo łał
o wła snych si łach do trzeć na po wierzch nię,
ale tu po kil ku se kun dach stra cił przy tom -
ność, by już ni gdy jej nie od zy skać. Obrzęk
płuc, za la ne pę che rzy ki, za blo ko wa na wy -
mia na ga zo wa po mię dzy po wie trzem znaj -
du ją cym się w płu cach a krwią prze-
pły wa ją cą przez ka pi la ry płuc ne spra wi ły,
że Nic ka nic nie mo gło ura to wać. Sta ło się
to, o czym mó wi li śmy, pi sa li śmy i roz wa ża -
li śmy, że po ten cjal nie jest mo żli we, ale tak
na praw dę nie do pusz cza li śmy my śli, że mo -
że zda rzyć się w rze czy wi sto ści. Prze cież
wszyst kie squ eezy, któ rych do świad cza li
fre edi ve rzy (a by ło ich prze cież nie ma ło) za -
wsze koń czy ły się tyl ko lek kim krwio plu -
ciem, osła bie niem i kil ko ma, cza sem
kil ku dzie się cio ma dnia mi przy mu so wej
prze rwy od nur ko wa nia. Ni gdy kon se kwen -
cje nie by ły tak da le ko idą ce. Aż to te raz.

To pierw szy tra gicz ny wy pa dek w po nad
dwu dzie sto let niej hi sto rii za wo dów roz gry -
wa nych pod au spi cja mi AIDA. Mam wiel -
ką na dzie ję, że był to przy pa dek pierw szy
i jed no cze śnie ostat ni. Jed nak aby tak się
sta ło, na wszyst kich, zwłasz cza głę bo ko
nur ku ją cych fre edi ve rach spo czy wać mu si
od po wie dzial ność za nie po dej mo wa nie się
wy zwań, do któ rych nie są przy go to wa ni.
Za słu cha nie wła sne go or ga ni zmu i wy co fy -
wa nie się za wsze wte dy, gdy te go się on do -
ma ga, za miast pój ścia na si łę. Cza sem
za re zy gno wa nie z nur ko wa nia w ogó le,
gdy nie są w peł ni sił, jak na przy kład Nick,
któ ry dwa dni przed tra gicz nym nur ko wa -
niem do świad czył (po dob no lek kie go) squ -
eeza. Nie wąt pli wie mu siał on ob ni żyć je go
zdol no ści ada pta cyj ne do du żych głę bo ko -
ści i sta no wił jed no z ogniw łań cu cha zda -
rzeń pro wa dzą cych do tra gicz ne go fi na łu.

Nie kon cen truj się na ce lu, słu chaj swo -
je go or ga ni zmu – tę świę tą we fre edi vin gu
za sa dę Nick zi gno ro wał i za pła cił za to naj -
wy ższą ce nę. Oby ta śmierć by ła dla nas
ostrze że niem, któ re go nie zlek ce wa ży my.
Wte dy bę dzie my mo gli po wie dzieć, że nie
po szła ona na mar ne.

Tomasz Nitka

http://www.cressi-poland.pl
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10 stycz nia 2013 ro ku – mi ja ją 4
la ta od uda ru Ja nu sza So la rza. Je ste -
śmy w do mu, w War sza wie, i wspo -
mi na my mi nio ne dni, ty go dnie.
Mie siąc wcze śniej by li śmy w Da hab,
Ja nusz wró cił do swo je go ulu bio ne go
miej sca. Po wstał o tym do ku ment.
Z nie cier pli wo ścią cze ka li śmy na
efekt…

Lu ty, ma rzec 2013 – re ha bi li ta cja, za ję -
cia z lo go pe dą, snu cie pla nów…

Kwie cień 2013 – tur nus re ha bi li ta cyj ny,
co dzien ne za ję cia z te ra peu ta mi, co dzien -
nie go dzi na pły wa nia i Bał tyk za oknem…

Maj 2013 – ła twiej się funk cjo nu je, gdy
ro bi się cie plej, gdy nie ma śnie gu i ła twiej
się cho dzi … na re ha bi li ta cję, do ki na,
na ba sen.

Czer wiec i po ło wa lip ca to wy pra wa
na Ukra inę – do Ki ril lo vki – ja do pra cy
z dzieć mi przy del fi no te ra pii i aqu ate ra pii,
Ja nusz na od po czy nek i ciąg dal szy re ha bi -

li ta cji. Je dzie my au tem, dwa dni w tra sie,
ale po dro dze oglą da my pięk ny kraj.

Sier pień – ko lej ny tur nus re ha bi li ta cyj ny,
tym ra zem w Pol sce, znów pol skie mo rze.

Wrze sień – 15.09.2013 wiel ki dla nas
dzień. Pre mie ra do ku men tu DE EP LO VE
w Mul ti ki nie w Zło tych Ta ra sach w War sza -
wie. Nie sa mo wi te prze ży cie, na si bli scy
i przy ja cie le są z na mi, ra zem oglą da my
osta tecz ną wer sję fil mu, pierw szy raz. Owa -
cje, gra tu la cje a my za chły śnię ci – to na -
praw dę by ło o nas? Za dzi wie ni, że na sze
ży cie – na sza wal ka o co dzien ność, ale
i na sze pa sje – tak wy glą da! Czy ktoś oglą -
da jąc ten do ku ment uwie rzy, że mo żna, tyl -
ko trze ba bar dzo chcieć i mieć przy so bie
od da ne gro no przy ja ciół?

Paź dzier nik – gru dzień 2013 – ko lej ny tur -
nus, kil ka wy wia dów, roz mo wy, cią głe prze -
ży wa nie DE EP LO VE, re ali za cja do ku men tu
PO WRÓT z TVP Sport, spo tka nie po la tach
uczest ni ków wy pra wy na Ka ra iby w latach
1978-79, ale i pla no wa nie ko lej ne go ro ku…

Prze cież w mar cu 2014 ro ku Ja nusz
skoń czy 60 lat! Ma rzy nam się Au stra lia,
ale… ona jest bar dziej w nas. Je śli tam nie
tra fi my w 2014 ro ku, to mo że uda się w na -
stęp nym…

Sty czeń 2014 – ko lej ny tur nus re ha bi li ta -
cyj ny… 10 stycz nia mi nę ło 5 lat od uda ru
Ja nu sza.

Nie usta je my w zma ga niach z co dzien -
no ścią, ale wciąż ma rzy my i wie rzy my, że
„…jesz cze bę dzie prze pięk nie, jesz cze bę -
dzie nor mal nie…”

A mo że już jest?
Joanna Hereta

Intensywny 2013 rok za nami



http://www.choredzieci.org.pl
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OFD: tech no lo gia Opti mal Flow De sign
Prze pływ po wie trza bez kom pro mi sów:

In no wa cyj ny za wór OFD zmniej sza opo ry
wde chu i za pew nia lep szą pra cę od de cho -
wą w po rów na niu z kon wen cjo nal ny mi za -

Pasja i wydajność
Nowa linia automatów SG z innowacyjnym zaworem Optimal Flow Design

wo ra mi do wn stre am. W no wej kon struk cji
wpły wa ją ce po wie trze kie ro wa ne jest wo -
kół głów ki grzyb ka za wo ru, nie wy stę pu ją
tur bu len cje po wie trza w oko li cy sprę ży ny,
co w efek cie opty ma li zu je prze pływ po wie -
trza. 

Ide al ne w zim nych wo dach i trud nych
wa run kach:

Kon struk cja ca łe go wnę trza dru gie go
stop nia za pro jek to wa na jest z my ślą o nur -
ko wa nia w zim nych wo dach.

Wy so ki współ czyn nik prze pły wu gwa -
ran tu je opty mal ną do sta wę po wie trza.

Per fek cyj ne za sto so wa nie efek tu Ven tu -
rie go – gwa ran to wa ne..

SG50: sys tem wy so kiej wy daj no ści
na wszel kie sy tu acje

„No wa li nia au to ma tów SG fir my SUB GE AR to naj wy ższej wy daj no ści sys -
te my o no wo cze snym de si gnie i wy jąt ko wo atrak cyj nych ce nach. Za sto so wa -
nie in no wa cyj ne go za wo ru OFD gwa ran tu je bar dzo na tu ral ny od dech – bez
wzglę du na to, w ja kich wa run kach od by wa się nur ko wa nie – w tro pi kal -
nych wo dach, czy też pod lo dem. Ja ko in ży nie ro wie je ste śmy zgod ni, że li -
nia au to ma tów SG usta na wia no wy stan dard w tech ni ce au to ma tów
SUB GE AR.”
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Bez piecz ny, god ny za ufa nia, so lid ny sys -
tem od de cho wy, za pew nia ją cy za awan so -
wa ną wy daj ność od de cho wą w ka żdych
wa run kach. Wy po sa żo ny w eks klu zyw ny,
ob ro to wy ada pter prze gu bo wy przy dru gim
stop niu za pew nia nie spo ty ka ny kom fort
pod czas za nu rzeń w ka żdym akwe nie.

• Ste ro wa ny mem bra no wo pierw szy sto -
pień z su chą ko mo rą

• Re gu lo wa ne opo ry wde chu
• Pra ca od de cho wa: 0,64 J/l
„Gdy two rzy li śmy SG50, ce lem na szym

by ło za pro jek to wa nie sys te mu od de cho we -
go, któ ry w znacz nym stop niu przy czy ni się
do zwięk sze nia przy jem no ści i ra do ści czer -
pa nej pod czas nur ko wa nia. My ślę, że nam
się to uda ło. Dzię ki za wo ro wi do wn stre am
ty pu Po wer Flow, ofe ru je my kom pak to wy
sys tem od de cho wy za pew nia ją cy wy jąt ko -
wo wy so ki, sta ły i na tu ral ny prze pływ po -
wie trza. Mem bra no wy, od cią żo ny pierw szy
sto pień z su chą ko mo rą to sys tem god ny za -
ufa nia w ka żdych wa run kach nur ko wych.”

Cor ra do Co mi net ti, Re se arch & De ve lop -
ment Ma na ger

SG30: Lek ki, so lid ny i wy trszy ma ły
Ten kom pak to wy, spraw dzo ny sys tem

od de cho wy jest ide al ny dla du żo pod ró żu -

ją cych nur ków re kre acyj nych, nur ku ją cych
w ró żnych akwe nach. Ste ro wa ny mem bra -
no wo pierw szy sto pień ide al nie na da je się
do nur ko wań w zim nych wo dach – gwa ran -
to wa na naj lep sza wy daj ność.

• Ste ro wa ny mem bra no wo, od cią żo ny
pierw szy sto pień

• Re gu lo wa ne opo ry wde chu
• Pra ca od de cho wa: 0,75 J/l
SG10: do sko na ła re la cja ce ny do ja ko ści

Nie za stą pio ny to wa rzysz pod czas pod ró -
ży nur ko wych. Jest lek ki, wy trzy ma ły, god -
ny za ufa nia i wy jąt ko wo pro sty w uży ciu.
Re la cja ce ny do ja ko ści jest nie do po bi cia.
Wa ga – je dy nie 645 gra mów.
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• Kla sycz ny tło ko wy pierw szy sto pień
• Pra ca od de cho wa: 0.83 J / l
• Do stęp ny ta kże w wer sji Octo pu sa
Li nia au to ma tów SG do stęp na jest w au -

to ry zo wa nych skle pach de aler skich SUB -
GE AR.

Pro po no wa ne ce ny de ta licz ne (1-wszy
i 2-gi sto pień): SG50: 1490,00zł,
SG30: 995,00zł, SG10: 790,00zł

SCU BA PRO jest jed nym z wio dą cych
pro du cen tów naj wy ższej ja ko ści sprzę tu
do nur ko wa nia i snor ke lin gu, za trud nia ją cy
po nad 400 osób w 17 lo ka li za cjach, znaj -
du ją cych się w 13 kra jach, na 4 kon ty nen -
tach. 

Co naj mniej je den na dwóch za trud nio -
nych jest nur kiem, a w nie któ rych kra jach
nur ko wie sta no wią na wet 80% za trud nio -
nych. 

Oko ło 1/3 pra cow ni ków jest in struk to ra -
mi. SCU BA PRO po sia da do świad cze nie
nur ko we od po wia da ją ce nie mal 1500 lat
spę dzo nych pod wo dą. SCU BA PRO na le ży
do gru py John son Out do ors Inc.

John son Out do ors Ver triebs ge sel l schaft
mbH | Jo hann -Höllfritsch -Str. 47 | 90530
Wen del ste in, Ger ma ny 

scu ba pro.com

http://www.fotopodwodna.pl
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http://www.cave-diving.pl
http://diveproject.pl
http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
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Frag ment pod ręcz ni ka
Sys tem z nur kiem pro wa dzą cym

kil ka par jest w Pol sce (i w ogó le
na na szej sze ro ko ści geo gra ficz nej)
nie do pusz czal ny. Błę dem jest ase ku -
ra cja for mal na za miast rze czy wi stej.

Oto opis wy pad ku nur ko we go przy pio -
no wej ścia nie w ka mie nio ło mie w środ ko -
wych Niem czech.

Do nur ko wa nia tu ry stycz ne go za nu rzy ła
się gru pa zło żo na z dwóch par pro wa dzo -
nych przez prze wod ni ka – in struk to ra VDST
(na le żą ca do CMAS nie miec ka fe de ra cja
nur ko wa, szko li do syć przy zwo icie). Plan
za kła dał zwie dze nie ścian ki, przy jej gór nej

kra wę dzi, na mak sy mal nej głę bo ko -
ści 18 m. Po za nu rze niu na przy sta nek kon -
tro l ny, gru pa po pły nę ła po sto ku w stro nę
pra we go koń ca ścian ki, a na stęp nie za czę -
ła pły nąć wzdłuż niej, rów no le gle do brze -
gu. Płe two nur ko wie ko mu ni ko wa li się ze
so bą bez żad nych pro ble mów, gdyż wi -
docz ność pod wo dą by ła do bra. Na głę bo -
ko ści nur ko wa nia pa no wa ło na tu ral ne
oświe tle nie, a la tar ki (by ły włą czo ne) słu ży -
ły głów nie do oświe tla nia za głę bień ścian -
ki. W osiem na stej mi nu cie prze wod nik,
kon tro lu jąc ru ty no wo za cho wa nie się dru -
giej pa ry (Ka te ri na i Mar tin), za uwa żył zni -
ka ją cą w to ni syl wet kę Ka te ri ny. Za trzy mał
więc pierw szą pa rę płe two nur ków i po sta -

no wił za wró cić Ka te ri nę i Mar ti na. Nie ste ty
nie uda ło mu się ich do go nić i od na leźć.
Po oko ło mi nu to wym po szu ki wa niu wró cił
do pierw szej pa ry i wy pły nął z nią na po -
wierzch nię, za cho wu jąc stan dar do wą pro -
ce du rę wy nu rza nia. W cza sie gdy gru pa się
wy nu rza ła, ra tow nik peł nią cy swo je obo -
wiąz ki na brze gu za uwa żył roz dzie le nie bą -
bli i za nu rzył się do odłą czo nej pa ry.
Zna lazł Ka te ri nę i Mar ti na na głę bo ko -
ści 25 m. Mar tin le żał na dnie, twa rzą
do do łu i bez ust ni ka, a Ka te ri na spo czy wa -
ła bez wład nie na je go ple cach. Ra tow nik
wy do był Ka te ri nę. Za nu rzył się rów nież nie -
zwłocz nie, znaj du ją cy się na po wierzch ni
wo dy, prze wod nik gru py i po dwóch mi nu -

Filozofia nurkowania:
o wypadkach nurkowych i systemie
z nurkiem prowadzącym kilka par
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tach wy do był Mar ti na. Po nie waż oby dwie
wy do by te oso by nie od dy cha ły, roz po czę to
na brze gu peł ną ak cję re ani ma cyj ną. Ka te -
ri na za czę ła od dy chać po oko ło 5 mi nu -
tach, ale bez od zy ska nia przy tom no ści.
By ła utrzy my wa na w po zy cji bocz nej bez -
piecz nej z po da żą tle nu za po śred nic twem
ma ski bez zwrot nej. Mar tin, nie ste ty, po mi -
mo pod ję tej ak cji ra tow ni czej nie da wał
oznak ży cia. Po 20 mi nu tach od chwi li wy -
do by cia płe two nur ków przy je cha ła ka ret ka.
Le karz po go to wia ra tun ko we go, po nie uda -
nych pró bach in tu ba cji, stwier dził zgon
Mar ti na. Ka te ri na zo sta ła prze wie zio na
na lą do wi sko i prze trans por to wa na śmi -
głow cem do ko mo ry de kom pre syj nej, gdzie
trwa wal ka o jej ży cie.

Ka te ri na i Mar tin by li płe two nur ka mi
pod sta wo we go stop nia z bar dzo du żym do -
świad cze niem zdo by wa nym w wie lu re jo -
nach świa ta. Ma ją w swo im do rob ku
szko le nia spe cja li stycz ne w nur ko wa niu ni -
trok so wym, w su chych ska fan drach
i na wra kach w mo rzu. Na le żą do lu dzi,
któ rzy za wsze pod cho dzą do nur ko wa nia
z sza cun kiem i mą dro ścią. Zaw sze punk tu -
al ni, za wsze z ak tu al ny mi ba da nia mi, za -
wsze peł ni hu mo ru, chę ci na uki i po mo cy.

Przy czy na wy pad ku po zo sta je dla nas
wciąż nie zro zu mia ła. Ma my na dzie ję, że
do jej wy ja śnie nia przy czy nią się wy ni ki ba -
dań me dycz nych.

Ana li za te go zda rze nia po zwa la do strzec
pięć błę dów po peł nio nych przez or ga ni za -
to ra.

1. Nie pra wi dło wa kon cep cja: pro wa dze -
nie kil ku par przez jed ne go „prze wod ni ka”

Pierw szy błąd sys te mo wy, ja ki zo stał tu
po peł nio ny, to prze nie sie nie zwy cza jów
przy wie zio nych z Egip tu na na szą sze ro -
kość geo gra ficz ną. Jest to nie ste ty błąd czę -
sto spo ty ka ny. W Egip cie pa nu je ta ki
zwy czaj, że je den prze wod nik pro wa dzi
kil ka par nur ków pły ną cych za nim „gę sie -
go”, pa ra za pa rą. W Egip cie prak ty ku je się
to, że by ob ni żyć kosz ty za trud nie nia ka dry
lub udzie la się ra ba tów do świad czo nym

płe two nur kom, w za mian za pro wa dze nie
przez nich mniej do świad czo nych part ne -
rów. Na wet w wa run kach do sko na łej przej -
rzy sto ści, ja ka pa nu je w egip skich nur ko-
wi skach, jest to kar ko łom ny sys tem ase ku ra -
cji, po nie waż ta ki prze wod nik, któ ry pro wa -
dzi kil ka par jest i tak zwy kle za da le ko,
że by w po trze bie udzie lić ko mu kol wiek po -
mo cy. Jed nak trud no dys ku to wać z eko no -
mią. Egip scy or ga ni za to rzy nur ko wań są
na ca łym świe cie zna ni z lek ce wa że nia ja -
kich kol wiek za sad bez pie czeń stwa i cię cia
kosz tów za wszel ką ce nę.

Oczy wi ście pa ry zło żo ne z nie do świad -
czo nych nur ków nie sta no wią pra wi dło wej
ase ku ra cji i ta ki „tram waj” pro wa dzo ny
przez za le d wie jed ne go do świad czo ne go
nur ka -prze wod ni ka jest ab so lut nie nie bez -
piecz ny. Tak nie wol no kon stru ować ze spo -
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łów nur ko wych. Cza sem jesz cze ci „lep si”
egip scy or ga ni za to rzy do da ją dru gie go do -
świad czo ne go nur ka, że by pły nął z ty łu,
za cią giem par i jak gdy by za my kał ca ły
„tram waj”. To też nie jest do bre roz wią za -
nie, trze ba jed nak przy znać, że jest tro chę
mniej złe niż ta kie, gdzie jest tyl ko je den
pro wa dzą cy, na po cząt ku cią gu par. 

Tak czy ina czej, na wet ta ka kon fi gu ra cja
oso bo wa nie na da je się w na szych wo dach
i to na wet tych ma ją cych wy jąt ko wo do brą
przej rzy stość, po nie waż in ne niż przej rzy -
stość wa run ki – np. ni ska tem pe ra tu ra
zwięk sza ją ca ry zy ko za lo dze nia au to ma tu,
nie do sta tek świa tła zwięk sza ją cy ry zy ko
nar ko zy azo to wej i utrud nia ją cy ase ku ra cję,
mo żli wość pod nie sie nia mu łu z dna i wie -
le in nych – spra wia ją, że na sze sys te my ase -
ku ra cji mu szą być znacz nie sta ran niej
kon stru owa ne niż „egip skie”. Do słow ne
ścią ga nie tam tej szych roz wią zań jest w eu -

ro pej skich akwe nach śmier cio no śnym błę -
dem.

Ka żdy ze spół – a w na szej sze ro ko ści
geo gra ficz nej mo że to być pa ra nur ków lub
ze spół trzy oso bo wy – po wi nien być cał ko -
wi cie sa mo wy star czal ną pod wo dą for ma -
cją, w skład któ rej po wi nien wcho dzić co
naj mniej je den do świad czo ny nu rek, któ ry
pro wa dzi ten ze spół. Nur ko wie mu szą pły -
nąć obok sie bie, nie zaś je den za dru gim,
w ta kiej od le gło ści od sie bie na wza jem, że -
by w ka żdej chwi li mo gli udzie lić so bie na -
tych miast po mo cy. O ase ku ra cji wzro ko wej
i o tym, że mu si być ona pro wa dzo na
w spo sób cią gły, a nie „co chwi lo wy”, by ła
już wie lo krot nie mo wa.

Na ze spo ły więk sze niż trzy oso bo we (je -
den pro wa dzą cy i dwo je je go part ne rów)
mo żna po zwo lić w za sa dzie je dy nie
w dwóch przy pad kach. Pierw szy z nich to
szko le nio we nur ko wa nie przy li nie opu sto -

wej, kie dy to je den szko le nio wiec mo że
pro wa dzić czwo ro ćwi czą cych, two rząc
w ten spo sób z ni mi ze spół pię cio oso bo wy.
Dru gi przy pa dek, w bar dzo do brej przej rzy -
sto ści, gdy in struk tor pro wa dzi co praw da
dwie pa ry, ale pły ną ce obok nie go, jed na
po le wej, a dru ga po pra wej stro nie, nie zaś
za nim. W obu przy pad kach wol no to zro -
bić tyl ko ze spraw dzo ny mi, sta ran nie wy se -
lek cjo no wa ny mi nur ka mi. Za ich do bór
mu si oso bi ście od po wia dać pro wa dzą cy.

Je śli nur ko wa nie jest tu ry stycz ne a do
wo dy ma wejść czwo ro nur ków, na le ży ze -
sta wić z nich dwie pa ry, uwa ża jąc przy
tym, że by by ły to pa ry sen sow nie uło żo ne!
Na przy kład dwie pa ry zło żo ne z sa mych
płe two nur ków pod sta wo we go stop nia
w ogó le się nie na da ją. Ko niecz nie trze ba
po sta rać się o ja kie goś do świad czo ne go
nur ka, np. śred nie go stop nia, któ ry wej dzie
do wo dy dwa ra zy, za ka żdym ra zem z jed -
ną z tych par i w ten spo sób po wsta ną dwa
ze spo ły trzy oso bo we, któ re już ma ją sens.

Nur ko wie mu szą być w sta nie udzie lić
so bie po mo cy na tych miast, np. pod trzy mać
ko goś, kto opa da lub przy trzy mać ko goś,
kto nie pra wi dło wo się wy nu rza, mdle je lub
co kol wiek in ne go się z nim dzie je. Nie mo -
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żna po zwo lić na to, że by nur ko wie mu sie li
w ta kiej sy tu acji cze kać, aż prze wod nik,
„kon tro lu jąc ru ty no wo” za cho wa nie pły ną -
cej za nim pa ry, za trzy ma się i po sta no wi
za wró cić. On tu nie ma nic „po sta na wiać”,
tyl ko ma być obok na wy cią gnię cie rę -
ki! I oczy wi ście nie mo że mieć pod opie ką
dwóch lub wię cej par.

Pod czas nur ko wań przy li nie opu sto wej
nu rek pro wa dzą cy gru pę, al bo in struk tor
pro wa dzą cy za ję cia na kur sie, mo że mieć
pod opie ką na wet czte ry oso by, je śli przej -
rzy stość wo dy na to po zwa la. Ale nur ko wa -
nia przy li nie ma ją prze cież w ogó le in ną
spe cy fi kę. Jed nak rów nież pod czas nur ko -
wań po sto ku, je śli przej rzy stość wo dy na to
po zwa la, moc ny pro wa dzą cy, ma ją cy
pod opie ką moc nych nur ków, któ rych zna
i któ rych jest pe wien, mo że po zwo lić so bie
na pro wa dze nie czte rech osób, jed nak nie
pły ną cych z ty łu za nim, lecz obok nie go,
po dwo je z ka żdej stro ny, w jed nej li nii, jak
sa mo lo ty w szy ku – to jesz cze ma sens. Na -
to miast pro wa dze nie tram wa ju, któ re go się
nie wi dzi, do pó ki się czło wiek nie obej rzy
do ty łu, jest nie do pusz czal ne.

2. Brak mo żli wo ści ase ku ra cji part ner -
skiej – pa ra nur ków P1 jest nie pra wi dło wa

Ko lej ny błąd sys te mo wy, ja ki tu po peł -
nio no, to kon stru owa nie par z płe two nur -
ków P1. Pi sa łem już wie le ra zy o tym, jak
zła jest ta ka prak ty ka. Ża den, na wet naj bar -
dziej do świad czo ny płe two nu rek P1 nie
prze cho dził kur su ra tow nic twa, więc je go
na wet bar dzo du że do świad cze nie nie
na wie le się zda w praw dzi wej, kry tycz nej
sy tu acji awa ryj nej. Ma my w zda rze niu po -
wy żej do sko na łą ilu stra cję te go, że gdy part -
ner ze mdlał, part ner ka nie umia ła go
wy do być, choć by ła po noć „bar dzo do -
świad czo na”. Żad ne do świad cze nie nie za -
stą pi kur su ra tow nic twa, któ ry w ca ło ści
prze cho dzi się prze cież do pie ro na po zio -
mie szko le nia P2. Dla te go, mo im zda niem,
do pie ro od po zio mu P2, zaś w in nych fe de -
ra cjach od po zio mu di ve ma ste ra, mo żna
w ogó le mó wić o wy szko lo nym, sa mo dziel -
nym płe two nur ku.

3. Sta wia nie for mal nej ase ku ra cji wy żej
niż re al na ase ku ra cja

Po wa żny błąd sys te mo wy po peł nia ny
przez te go or ga ni za to ra, u któ re go zda rzył
się opi sa ny po wy żej wy pa dek po le ga
na tym, że trwa le (czy li sys te mo wo) sta wia
on wy żej ase ku ra cję for mal ną niż rze czy wi -
stą. Wszyst kie te „me to dy”: nu rek „prze -

wod nik” pod wo dą, ru ty no we (czy li ni by
„pro fe sjo nal ne”) kon tro lo wa nie przez nie go
sy tu acji pod wo dą, nu rek „ra tow nik”
na brze gu, je go „na tych mia sto wa” ak cja itd.
– wszyst ko to ro bi na po zór bar dzo do bre
wra że nie. I praw do po dob nie wła śnie o zro -
bie nie ta kie go do bre go wra że nia na klien -
tach tu cho dzi. Po bli ższym przyj rze niu się
wi dać, że żad na z za sto so wa nych me tod,
ma ją cych rze ko mo zwięk szać bez pie czeń -
stwo nur ko wa nia, nie ma tak na praw dę sen -
su, ni cze go nie po pra wia i funk cjo nu je
tyl ko ja ko bez war to ścio wa atra pa praw dzi -
we go sys te mu bez pie czeń stwa. Nu rek
„prze wod nik” pod wo dą nie ma szans za -
pew nić bez pie czeń stwa dwóm pa rom, któ -
re pły ną za nim, bo że by je zo ba czyć, mu si
się od wra cać, co wy klu cza pra wi dło wą,
cią głą ase ku ra cję wzro ko wą. Nu rek „ra tow -
nik” na brze gu nie ma szans na „na tych mia -
sto wą” ak cję, po nie waż ak cja jest na-
tych mia sto wa tyl ko wte dy, gdy ra tu ją cy jest
na wy cią gnię cie rę ki pod wo dą, a nie
na brze gu. Oczy wi ście ase ku ra cja po -
wierzch nio wa ma sens, ob ser wa tor na brze -
gu lub na ło dzi ma sens, ale nie mo że on
za stę po wać pra wi dło wej ase ku ra cji pod
wo dą! On jest tyl ko po to, że by pro wa dzić
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ak cję ra tun ko wą na po wierzch ni, po nie waż
nie ma żad nej re al nej szan sy na je go wej -
ście pod wo dę i od szu ka nie po trze bu ją ce go
po mo cy nur ka pod wo dą w ta kim cza sie,
któ ry po zwo lił by jesz cze na sku tecz ne
udzie le nie mu po mo cy. Po szu ki wać
pod wo dą to mo żna zwłok, a nie lu dzi, któ -
rym mo że my udzie lić po mo cy. Nur ko wie
po wy pad ku ma ją zna leźć się na po -
wierzch ni! Po to jest skru pu lat na i bli ska
ase ku ra cja pod wo dą. To, co mo że zro bić
ra tow nik z brze gu lub z ło dzi, za czy na się
do pie ro na po wierzch ni.

Mam wra że nie, że po wy ższy or ga ni za tor
w ogó le nie ro zu mie, co jest w praw dzi wej
sy tu acji awa ryj nej wa żne, a co nie wa żne.
Ple cie on cie ka wą i uroz ma ico ną ple cion -
kę pseu do ase ku ra cji, ład nie wy glą da ją cą
w oczach la ika lub pod czas pro ce su są do -
we go, ale zu peł nie bez war to ścio wą ja ko
me to da ochro ny przed wy pad kiem nur ko -
wym. To wła śnie na zy wam sta wia niem ase -
ku ra cji for mal nej wy żej niż re al nej.

Fak tem jest jed nak, że po chwa ła na le ży
się ob ser wa to ro wi za to, że pa trzył na bą -
ble i za re ago wał sku tecz nie. Wy pad ko wi
nie za po biegł, nu rek zgi nął, ale to że je go
part ner ka ży je, to już za słu ga ob ser wa to ra.

4. Brak na ci sku na szko le nie, przy zwo -
le nie na po zo sta wa nie pa ry do świad czo -
nych nur ków na stop niu P1

Ko lej ny błąd – nie ste ty rów nież błąd sys -
te mo wy, czy li trwa le ist nie ją cy we wnątrz
struk tu ry utwo rzo nej przez da ne go or ga ni -
za to ra – to brak na ci sku na szko le nie. Jak to
jest mo żli we, że by pa ra do świad czo nych
nur ków P1, ma ją ca spo ro upraw nień do dat -
ko wych, na przy kład ni tro xo wych czy wra -
ko wych, mo gła tak dłu go po zo sta wać
na stop niu pod sta wo wym i nie by ła za chę -
ca na do zro bie nia wy ższych upraw nień,

czy li kon kret nie P2? Prze cież wła śnie kurs
P2 wią że się z ob szer nym pro gra mem ra -
tow nic twa, w skład któ re go wcho dzi wy do -
by wa nie z to ni nie przy tom ne go part ne ra,
czy li do kład nie ta umie jęt ność, któ rej za -
bra kło Ka te ri nie, i któ rej brak być mo że sa -
ma, za pew ne przez zmę cze nie i hi per -
wen ty la cję, przy pła ci ła ży ciem. Jej nie udol -
ne pró by wy do by cia part ne ra (a ni by jak
mia ły być udol ne, sko ro nie prze szła szko -
le nia) skoń czy ły się jej zmę cze niem, ro sną -
cym stra chem, hi per wen ty la cją i utra tą
przy tom no ści.

Bie gły or ga ni za tor ma ob szer ny ar se nał
środ ków, że by skła niać nur ków do dal szej
na uki i pod no sze nia umie jęt no ści. Mo żna
to ro bić przez osten ta cyj ne oka zy wa nie sza -
cun ku nur kom wy ższych stop ni w obec no -
ści nur ków ni ższych stop ni (oczy wi ście bez
upo ka rza nia tych ostat nich) i w ten spo sób
pod kre śla nie jak istot na jest hie rar chia stop -
ni i jej wpływ na bez pie czeń stwo nur ko wa -
nia.

Wa dą jest też wy so ka ce na kur sów P2.
To nie kie dy de cy du ją cy ele ment, któ ry spra -
wia, że nur ko wie nie chcą się da lej kształ -
cić. Pi sa łem już o tym, jak wa żne jest, że by
kur sy nur ko wa nia by ły ta nie, zaś nur ko wa -

http://youtu.be/uY7xfUH09Io
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nia tu ry stycz ne dro gie – od wrot na struk tu ra
cen jest śmier cio no śnym błę dem.

5. Pró ba skie ro wa nia roz wa żań na kwe -
stie me dycz ne

Ostat nie, sy gna li zo wa ne w tek ście za -
cho wa nie or ga ni za to ra to pró ba skie ro wa -
nia roz wa żań na kwe stie me dycz ne– jest to
oczy wi ście błąd, bar dzo czę sto spo ty ka ny,
prze jaw roz po czy na ją ce go się w psy chi ce
wy par cia. Wszy scy or ga ni za to rzy nur ko -
wań, pod czas któ rych miał miej sce śmier -
tel ny wy pa dek, pró bu ją się tak tłu ma czyć.
To nie ich wi na, bo za wał, bo atak ser ca, bo

stan zdro wia, bo coś tam... Jest to oczy wi -
ście fun da men tal nie błęd na ście żka ro zu -
mo wa nia. Do wód ca od po wia da za wszy-
st ko. Nie ma zna cze nia czy aku rat był
pod wo dą, czy nie, czy wie dział o czymś,
czy nie. Król kró lu je na wet kie dy śpi. Ka pi -
tan Smith od po wia da za za to nię cie Ti ta ni -
ca, a to, że spał w mo men cie zde rze nia
z gó rą lo do wą, zaś wach tę peł nił pierw szy
ofi cer, nie ma nic do rze czy. Je śli ko muś to
nie pa su je, to niech nie bę dzie do wód cą
– pro ste! Nikt ni ko mu nie ka że wy ko ny wać
za wo du or ga ni za to ra nur ko wań.

Do ko ny wa ne przez or ga ni za to rów pró by
kie ro wa nia roz wa żań na kwe stie me dycz ne
są do kład nie tak sa mo ty po we, jak do ko ny -
wa ne przez nur ków pró by kie ro wa nia roz -
wa żań na kwe stie sprzę to we – obie te
me to dy są sie bie war te i słu żą głów nie od -
wró ce niu uwa gi od praw dzi wych pro ble -
mów. Za wał ser ca jest wy god ny ja ko
„wy ja śnie nie”, po nie waż pod czas sek cji
zwłok jest bar dzo trud ny za rów no do wy -
kry cia, jak i do wy klu cze nia. Zwłasz cza gdy
zwło ki zmar łe go nie zo sta ły pod da ne sek -
cji krót ko po zgo nie, nie mo żna w spo sób
pew ny stwier dzić na sto le sek cyj nym świe -
żo do ko na ne go za wa łu mię śnia ser co we go.

Aby po twier dzić za wał ser ca u zmar łej oso -
by, mu si ona żyć od chwi li wy stą pie nia za -
wa łu co naj mniej kil ka go dzin, aby w jej
ser cu mo żna by ło stwier dzić dys kret ne ce -
chy mar twi cy wi docz ne mor fo lo gicz nie.
Oczy wi ście za wał jest mo żli wy, ale zda rza
się nie zmier nie rzad ko w po rów na niu
do czę sto wy stę pu ją cych roz ma itych błę -
dów w or ga ni za cji czy tech ni ce nur ko wa -
nia. Tym cza sem za uwa ży łem, że
za ka żdym ra zem, jak ktoś zgi nie w wo dzie,
to or ga ni za tor na pew no na tych miast za su -
ge ru je, że to był za wał, a gdy wy stą pi pod -
czas nur ko wa nia sy tu acja awa ryj na, to
nu rek na pew no na tych miast po wie, że to
wi na sprzę tu. Ame ry ka nie ma ją na ta kie po -
dej ście do bre, choć nie grzecz ne okre śle nie.
Mó wią mia no wi cie „bul l shit”.

To masz Stru gal ski

Ar ty kuł jest frag men tem naj now szej, be st sel le -
ro wej już ksią żki To ma sza Stru gal skie go, pt.:
„Wszy scy mu szą wró cić – fi lo zo fia nur ko wa -
nia”. Wię cej na te mat pra cy or ga ni za to ra nur -
ko wa nia mo żesz się do wie dzieć z fil mu: „Szef
szko le nia/or ga ni za tor nur ko wa nia”
http://youtu.be/uY 7xfU H09Io

http://youtu.be/uY7xfUH09Io
http://youtu.be/uY7xfUH09Io
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Zbli żał się zi mo wy, lu to wy week -
end. Więk szość z nas już od piąt ku
po mru ki wa ła z za do wo le niem na sa -
mą myśl – so bo ta, za raz za nią nie -
dzie la… Zno wu wy god ny fo tel da
opar cie zmę czo nym ca łym ty go dniem
pra cy ple com, wło cha ty dy wan mięk -
ko uło ży się pod sto pa mi, ko cyk
czu le otuli ca łe cia ło, zaś lamp ka wi -
na za dzia ła jak bal sam na sko ła ta ne
ner wy. 

Cze góż mo żna chcieć wię cej, gdy sku ty
lo dem świat zwol nił, słoń ce już któ ryś mie -
siąc z ko lei cho dzi spać z ku ra mi, by ra no
i tak jesz cze po drze mać, al bo na wet cał -
kiem zro bić so bie wol ne? Z pew no ścią
przy dał by się jesz cze wiel ki ekran, re per tu -
ar bez zna cze nia – by le do wo dy! Mia ło
być oczy wi ście – by le do wio sny – ale to
jak by bez ró żni cy, bo wio sna to czas po -
wro tów bo cia nów do gniazd, a nur ków
do wo dy wła śnie. Nie wy pa da po mi nąć

w tym miej scu osob ni ków ró żnych ga tun -
ków, któ rzy z so bie tyl ko zna nych przy -
czyn, wbrew na tu rze, po sta na wia ją nie
zmie niać swo ich przy zwy cza jeń pod czas

zi my. Wi dzie li ście mo że fo to gra fie, na któ -
rych ła bę dzie przy glą da ją się nur kom bez -
li to śnie pru ją cym lód cię żkim sprzę tem, by
choć na chwi lę wejść do wo dy? Wła śnie ta -

Podwodna Przygoda 2014
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kie przy pad ki mam tu na my śli. Więk szość
jed nak trak tu je wio snę ja ko czas po wro tów
z wy god nych fo te li lub też cie płych kra jów.
Ale za nim to na stą pi, za nim oka że się, że
trze ba od dać pian kę do re kla ma cji, bo się
skur czy ła…. 

No wła śnie, je den z tych le ni wych, prze -
wi dy wal nych, lu to wych week en dów co ro -
ku ubar wia nam na sze wiel kie nur ko we

świę to. Już po raz pią ty opu ści li śmy wy god -
ne gaw ry, by spo tkać się w Pa ła cu Kul tu ry
na Pod wod nej Przy go dzie. A tam… ja kże
ina czej, peł no świa tła, cie pło, ko lo ro wo,
gwar no, tłocz no jak w lip cu w Mię dzyz dro -
jach. I te uśmiech nię te twa rze zna ne nam
z kur sów, szko leń, Fa ce bo oka, warsz ta tów,
wy praw, pla ka tów, okła dek wy daw nictw
nur ko wych czy też bli ższych lub dal szych

nur ko wisk – wszy scy ra zem! No to bę dzie
się dzia ło… 

Wszak w na tu rze trud no spo tkać w jed -
nym miej scu i cza sie jed no cze śnie mrocz -
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nych ja ski niow ców i fa nów barw nej ra fy,
mi ło śni ków cię żkie go sprzę tu i tych, któ rym
bu ty do tań ca nie są nie po trzeb ne, zwa nych
fre edi ve ra mi. 

Wśród ca łej rze szy przed sta wi cie li świa -
ta pod wod nych od kryw ców da je się roz po -
znać prze cha dza ją ce się, jak gdy by ni gdy
nic, do stęp ne do słow nie na wy cią gnię cie

rę ki, nie kwe stio no wa ne au to ry te ty po sia da -
ją ce na swo ich kon tach nie la da wy czy ny,
po par te naj wy ższym stop niem nur ko wej
wie dzy ta jem nej. Zda rza ły się w tłu mie ta -
kże le gen dar ne pod wod ne be stie, któ rych
nikt ni gdy nie wi dział, ale ka żdy o nich sły -
szał. Ata ko wa ły za zwy czaj z ukry cia, by
w koń cu wy pły nąć mię dzy za dzi wio ną nur -
ko wą ga wiedź w ge ście po jed na nia. Czy -

żby ka żde świę ta, na wet te nur ko we, mia ły
swo ją ma gicz ną moc? Co praw da obec ne
na tar gach zwie rzę ta (kot mar ki ma ine co -
on) nie prze mó wi ły ludz kim gło sem, nie by -
ło też pu ste go miej sca dla przy pad ko we go
wę drow ca, z tej pro stej przy czy ny, że jak
co ro ku by ło dość cia sno, jed nak… 

No do brze, ale gdzie w tym wszyst kim
miej sce dla pu blicz no ści, go ści, któ rzy



Nuras.info 3/2014

115

chcie li by do łą czyć do nur ko wej bra ci, za -
py ta cie. Od wie dza ją cy tar gi jak zwy kle
przy by li dość licz nie. Jed na kże, aby la icy
po czu li choć na miast kę po wa gi, któ rej bra -
ku – pięk na lecz su ro wa – kró lo wa głę bin

nie wy ba cza, tra dy cyj nie zo sta li pod da ni
pierw sze mu eg za mi no wi z na wi ga cji, za raz
po ozna ko wa niu nad garst ka nie wi docz ną
pie czę cią, upa mięt nia ją cą pierw szy krok ku
pod wod nej przy go dzie… 

Po plą ta ny układ sto isk przy po mi nał nie -
co ulu bio ne przez ja ski niow ców nie spo -
dzie wa ne ko ry ta rze i cia sne re stryk cje,
za któ ry mi kry ła się słusz nej wiel ko ści kom -

na ta z praw dzi wym skar bem – Nur gre sem.
Ist na ko pal nia wie dzy, czy li kon gres nur ko -
wy – w trak cie któ re go wy bit ni przed sta wi -
cie le w swo ich dzie dzi nach opo wia da li
na te mat mię dzy in ny mi no men omen od -
kry wa nia za la nych wo dą dziur, otwo rów
i wszel kiej ma ści za ka mar ków na szej pla -
ne ty, o cho ro bach i bez pie czeń stwie pod -
czas nur ko wa nia, o nie peł no - spraw nych
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mi ło śni kach głę bin, o hi sto rii, a ta kże o tym,
jak upo lo wać ryb kę, bę dąc pod wo dą – cie -
szył się jak co ro ku ogrom nym za in te re so -
wa niem. Swo ją dro gą szko da, że nikt nie
wpadł na po mysł prze pro wa dze nia wstęp -
ne go szko le nia z po rę czo wa nia w la bi ryn -
cie barw nych sto isk. Mo że wte dy, idąc
po sznur ku, jesz cze więk sza licz ba za in te -

re so wa nych mo gła by po dzi wiać wy sta wę
fo to gra fii, uka zu ją cą ukry te na dnie za byt ki
sprzed 2000 lat. 

Pod czas gdy nur gre so we wy kła dy trwa ły
w naj lep sze, w sa li se mi na ryj nej od by wa ły
się za mknię te spo tka nia dla dys try bu to rów,
tu dzież człon ków jed nej z or ga ni za cji nur -
ko wych, na któ re wstęp mie li nie licz ni.

Część z nich z pew no ścią mia ła dy le mat
– sa la Nur gre su czy sa la se mi na ryj na – i tu,
i tam z pew no ścią by ło cie ka wie. Gdy dzień
po wo li do bie gał koń ca, aby uko ić nie co
oczy zmę czo ne bo ga tym i barw nym wy -
stro jem sto isk i wy ci szyć się przed za słu żo -
nym od po czyn kiem, na de ser za ser wo wa no
Ma ra ton Fil mów Pod wod nych – prze pięk -
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na dobranocka po udanym dniu, gwarantu-
jąca głęboki, spokojny sen.

Drugi dzień targów odbiegał nieco od tych
z ubiegłych lat. Okazało się bowiem, że nie-
dziela została ogłoszona Dniem Suchara. Nie

chodziło oczywiście o chrupiące wyroby pie-
karnicze maczane niekiedy w herbacie. Swój
dzień miały będące obiektem pożądania
podwodnych maniaków suche skafandry
nurkowe. Można było przymierzyć się

do wymarzonych cudeniek, porównać po-
szczególne marki, porozmawiać z fachowca-
mi, którzy chętnie i z niekłamanym zachwy-
tem prezentowali najnowocześniejsze mode-



Nuras.info 3/2014

118

le. Było to interesujące uzupełnienie bogatej
oferty zaprezentowanej podczas tegorocznej
imprezy. Na koniec chciałabym wspomnieć
o bardzo wzruszającym momencie wręcze-
nia nagród laureatom plebiscytu na Osobo-
wość Roku 2013 i Produkt Roku 2013,
przeprowadzonego wśród użytkowników Fo-
rum Nuras i Czytelników Nuras. info. Wasze
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największe uznanie zdobył główny bohater
niezwykłego dokumentu pt. Deep Love – Ja-
nusz Solarz, zaś w kategorii produktów bez-
apelacyjnie wygrał kombinezon Bare Trilam
Tech Dry. Zwycięzcom jeszcze raz gratulu-
jemy, a wszystkim dziękujemy za udział
w głosowaniu. Dziękujemy również wszyst-
kim, którzy opuścili wygodne kanapy i przy-
byli, czasem z bardzo daleka, aby wziąć

udział w Podwodnej Przygodzie, zwłaszcza
sympatykom, którzy odwiedzili nasze stoisko.
Cieszymy się, że mogliśmy Was poznać. Cie-
kawi jesteśmy Waszych wrażeń, czekamy
na relacje i opinie, co było hitem tegorocz-
nej imprezy, co można poprawić lub dodać
w kolejnej edycji.

Do zobaczenia za rok!
AB
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http://www.cn-tryton.pl
http://www.sidemountsystem.pl
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Jak druga skóra 
 
Na nowo zaprojektowany i skrojony Ever Flex  ma mniej szwów i wstawek co gwarantuje jeszcze 
wi ksz elastyczno , komfort i wygod .

Po czenie ekskluzywnych i wyszukanych w a ciwo ci oraz cech czyni Everflex skafandrem neoprenowym 
najwy szej klasy: 
 
Pure Design Concept (PDC) – gwarancja maksymalnej swobody ruchów i komfortu.  
Dzi ki mniejszej ilo ci szwów i wstawek skafander zapewnia jeszcze wi ksz rozci gliwo i elastyczno
oraz dopasowuje si jak r kawiczki.  

W ókno Diamond Span Plush – wysokie parametry wodoszczelno ci oraz izolacji cieplnej. 
Innowacyjny materia utrzymuj cy komfortowe ciep o górnej cz ci cia a nurka.  

Technologia X-Foam: rodowisko i zdrowie  
Technologia X - Foam jako jedyna spe nia rygorystyczne dyrektywy dotycz ce wielopier cieniowych 
w glowodorów aromatycznych ( PAH- polycyclic aromatic hydrocarbons). 

Wodoszczelny neopren Everflex – komfort po nurkowaniu. 
Hydrofobiczny materia bardzo szybko wysycha i doskonale chroni przed hipotermi .

Trójwymiarowa forma i wyj tkowa rozci gliwo : przemy lany design i ekstremalna rozci gliwo .
Kszta t 3D i wysoka elastyczno materia u sprawia, e zak adanie i zdejmowanie skafandra to prawdziwa 
przyjemno .

Odporne na cieranie materia y - gwarancja wytrzyma o ci i ochrony. 
Aplikacje z Powertex na ramionach i po ladkach oraz nakolanniki z materia u Tatex , zapewniaj wyj tkow
wytrzyma o i ochron .

A tak e inne istotne drobiazgi, o których warto pami ta :

• Dest pne modele o grubo ci neoprenu (mm): 7/5 (klasa ochrony termicznej A), 5 /4 ( B) oraz 3/2 (C ).  
• 20 ró nych rozmiarów – mo liwo optymalnego dopasowania. 
• Perfekcyjny, klasyczny design. 
• Bardzo komfortowe, podwójne uszczelnienia z g adkiego neoprenu, zamkami b yskawicznymi. 
• Model 3 mm o dobrej szczelno ci, wygodnych, g adkich manszetach przy nogawkach i r kawach.  
• Uko ny zamek b yskawiczny na plecach, zapewniaj cy komfort i wygod przy zak adaniu i zdejmowaniu.  
• Model 3 mm dla m czyzn wyposa ony jest w dwukierunkowy zamek b yskawiczny z przodu.   
• Wy ció ka kr gos upa na plecach, chroni kr gos up i minimalizuje dop yw wody. 
• Nowa dwuelemntowa stójka, zapewniaj ca lepsz ochron w zimnej wodzie oraz mniejszy ucisk na szyj .
• Uchwyt mocuj cy na instrumenty na obu r kawach. 
• Wygodny zaczep na kaptur i r kawice na prawej nodze.  
• Niewielka kieszonka na klucze zamykana na suwak – na lewej ydce.  
• Opcjonalnie kamizelka/docieplenie Optional Everflex 6/5 mm z kapturem, wyposa ona w innowacyjny. 

zamek b yskawiczny z przodu oraz szeroki ko nierz przy kapturze, zwi kszaj cy swobod ruchów g owy.  
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W dniach 12- 15 lutego 2014 roku
odbyły się dwudzieste dziewiąte Mię-
dzynarodowe Targi Branży Sportowej
i Outdoorowej w Kielcach. To naj-
większe i najważniejsze wydarzenie
branży sportowej w Polsce po raz
pierwszy w tym roku rozszerzone
zostało o Salon Turystyki i Sportów
Wodnych, stąd nasza tam obecność.

W ciągu czterech dni trwania imprezy
ponad 140 wystawców z ośmiu krajów
– Polski, Czech, Holandii, Włoch, Niemiec,
Austrii, Finlandii oraz Turcji – zapropono-
wało na kolejny sezon najnowsze kolekcje
sprzętu, odzieży, obuwia i akcesoriów naj-
lepszych na świecie marek sportowych i tu-
rystycznych. Obok ogromnej ilości sprzętu
narciarskiego znalazło się również co nie-

co dla miłośników wody. Sprzęt i akcesoria
do nurkowania nieśmiało uzupełniały zaj-
mujący znacznie większą część „wodnej

Kieleckie Targi Sportów Wodnych
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hali” niezwykle kolorowy sprzęt do wind-
surfingu oraz kitesurfingu, szeroką gamę ka-
jaków, łodzi, kanadyjek, pontonów, odzie-
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ży i akcesoriów dla miłośników kajakarstwa
oraz sprzętu żeglarskiego. Jak na sporty
wodne przystało, w hali D, wśród wachla-
rzy ułożonych z barwnych wioseł został
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ustawiony sporych rozmiarów basen, wy-
pełniony niemiłosiernie zimną wodą, służą-
cy prezentacjom wszelkiego rodzaju sprzę-
tu pływającego. Największe zainteresowa-
nie zarówno wśród odwiedzających, jak
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i wystawców wzbudzały popisy kajakar-
stwa. Można było podziwiać tam freestyle
kajakowy oraz techniki ratownicze prezen-
towane przez specjalistów. Karkołomne fi-
kołki wykonywane wraz z małymi kajakami
budziły niedowierzanie obserwatorów.

Strumienie wody zmoczyły niejednego
widza, aż żal było nie spróbować… W spe-
cjalnej strefie basenowej zaprezentowano
też jogę na wodzie i techniki surfingowe.
Skoro na tak dużej imprezie zagościli po raz
pierwszy przedstawiciele świata nurkowe-
go, nie mogło zabraknąć podwodnego in-
tro dla chętnych, wszak czas udowodnić
wszystkim zgromadzonym, że woda nie
służy tylko do pływania po powierzchni,
nawet jeśli jest ciut za zimna…

Kieleckie Targi Sportów Wodnych to im-
preza skierowana do wybranych grup od-
biorców – przedstawicieli czy właścicieli
sklepów sportowych, dystrybutorów i pro-
ducentów sprzętu sportowego i outdooro-
wego. Targi odwiedziło 3000 specjalistów
i niemal 80 dziennikarzy. Prezentacja
odzieży i sprzętu to jednak tylko część
atrakcji. Jak przystało na profesjonalne spor-
towe wydarzenie, nie mogło zabraknąć
zdrowej rywalizacji. Świętokrzyski Związek
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Badmintona zaprosił na boisko między in-
nymi księży i służby liturgiczne, sportow-
ców, kieleckie osobistości, aktorów,
policjantów oraz wychowanków warszta-
tów terapii zajęciowej. Festiwal badminto-
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na to tylko jedna z wielu atrakcji. Cieka-
wym urozmaiceniem okazały się również
walki bokserskie, pokazy trików billardo-
wych, prezentacja brydża sportowego, lek-
cje techniki popularnych marszów z kij-
kami, czyli nordic-walking oraz łyżwiarstwa
po naturalnym lodzie. Specjalnie dla zwie-
dzających przygotowano profesjonalne po-
kazy mody sportowej. Choreografię do
prezentacji opracowali tancerze Kieleckie-
go Teatru Tańca. Nie lada atrakcją okazały

się pokazy tańca prezentowane przez kilku-
letnie dzieci.

Wszystkim tym wydarzeniom towarzy-
szyło kilka ciekawych konferencji, między
innymi o rozwoju badmintona w Polsce.
Zainteresowani kajakarstwem mogli uzy-
skać cenne, praktyczne wskazówki, jak za-
cząć swoją przygodę z tym sportem (umie-
jętności, sprzęt, charakterystyka poszcze-
gólnych akwenów), jak również zapoznać
się z różnymi obliczami uprawiania kaja-

karstwa turystycznego. Nie zapomniano ta-
kże o surferach, którzy otrzymali solidną
porcję wskazówek i porad.

Nurkowanie na tegorocznym debiucie
Salonu Turystyki i Sportów Wodnych było
reprezentowane w sposób symboliczny. Ra-
czej urozmaicało szeroką ofertę wszelkiego
rodzaju sprzętu pływającego po powierzch-
ni. Czy w przyszłym roku będzie podob-
nie…

AB



http://partnernurkowy.pl
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Olympus Tough TG- 1 już w dniu
swojej premiery, która odbyła się
na początku maja 2012 roku, wzbu-
dził spore zainteresowanie potencjal-
nych nabywców. Aparat wyróżniał się
solidną, wodoodporną do 12 metrów
obudową, obiektywem o odpowiedni-
ku ogniskowych 25- 100 mm i świe-
tle f/2.0- 4.9 oraz 12- megapikselową
matrycą CMOS BSI.

Nasz test wodoodpornych kompaktów
pokazał, że aparat ten robił wrażenie nie
tylko na papierze, bowiem doskonale
sprawdzał się też w praktyce, co pozwoliło
mu zdobyć pierwsze miejsce i najwyższą
liczbę punktów. Pomimo posiadania
w ofercie tak udanego produktu, zaledwie
w 8 miesięcy po premierze TG-1, producent
zdecydował się zaprezentować jego następ-
cę. Dzięki temu, 8 stycznia 2013 r. światło

Test aparatów podwodnych 2013

Olympus Tough TG-2
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dzienne ujrzał Olympus Stylus Tough TG-
-2.

Kilka miesięcy dzielące premiery oby-
dwu modeli to zdecydowanie zbyt mało
czasu, aby wprowadzić w aparacie jakieś
rewolucyjne zmiany. Z drugiej strony, kon-
struktorzy i księgowi mogli dojść do wnio-

sku, że wcale nie są one potrzebne, skoro
TG-1 nawet pod koniec 2012 roku wciąż
zbierał bardzo pochlebne opinie, czego do-
wodem był nasz test.

Spójrzmy więc, czym TG-2 różni się
od swojego starszego brata. Pierwsze, co
rzuca się w oczy, to inny kolor obudowy.

Przednia ścianka straciła swoją szarą bar-
wę. Kupujący mogą teraz wybierać między
czarną lub czerwoną wersją kolorystyczną.
Do nas trafił egzemplarz w kolorze czarnym
i trzeba przyznać, że prezentuje się on
o wiele ładniej od swojego poprzednika.
Kolejną, dość istotną, zmianą jest wzmoc-
nienie uszczelnień obudowy. Choć korpus
jest dokładnie ten sam, co w starszym mo-
delu, to teraz z aparatem możemy bez pro-
blemów nurkować na głębokości 15
metrów. Zbliżamy się więc do limitu 18 me-
trów, czyli głębokości, na jaką mogą maksy-
malnie schodzić nurkowie z podstawowymi
uprawnieniami OWD (Open Water Diver).
Oprócz tego aparat posiada teraz możli-
wość rejestracji filmów z prędkością 120
i 240 kl/s w rozdzielczościach odpowied-
nio 640×480 i 320×240 pikseli. To w zasa-
dzie kończy listę zmian, jakie możemy
wyczytać ze specyfikacji.

Budowa i jakość wykonania
Pod względem jakości wykonania Olym-

pus wypada najsłabiej spośród testowanych
tu trzech modeli. Do jego budowy zastoso-
wano głównie plastikowe elementy, które
nie sprawiają wrażenia solidności. Podob-
nie jak w przypadku starszego modelu, nie
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możemy mieć zastrzeżeń do ich spasowa-
nia, bowiem korpus jest dość zwarty i nic
w nim nie skrzypi.

Układ przycisków w TG-2 nie zmienił się
w stosunku do starszego modelu. Na górnej
ściance znajdziemy włącznik i spust mi-

gawki, a na tylnej, na prawo od ekra-
nu LCD, umieszczono (idąc od góry):

» dźwignię zmiany ogniskowej;
» przycisk uruchamiający tryb wideo,
» koło wyboru trybów pozwalające usta-

wić następujące opcje:

– Tryb automatyczny iAUTO,
– Tryb automatyczny P,
– Tryb ustawień własnych C1,
– Tryb ustawień własnych C2,
– Filtry artystyczne MAGIC,
– Tryb priorytetu przysłony A,
– Tryb sceny SNC,
– Tryb Supermakro;
» przycisk uruchamiający tryb podglądu

zdjęć;
» wybierak kierunkowy, pozwalający też

na zmianę informacji wyświetlanych na
ekranie, usuwanie zdjęć i szybki dostęp
do ustawień lampy błyskowej;

» przycisk OK do zatwierdzania wybo-
rów;

» przycisk MENU.
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Choć tylna ścianka wygląda tak samo jak
w TG-1, to możemy dostrzec tu niewielkie
zmiany. Przede wszystkim zmieniły się
opcje dostępne na kole nastaw, dzięki cze-
mu bardziej zaawansowani użytkownicy
mogą cieszyć się trybem priorytetu przysło-
ny. Dodatkowo zrezygnowano z umiesz-
czenia na kole trybów zdjęć nocnych
i obiektów znajdujących się w ruchu, a do-
dano za to tryb Supermakro. Na uwagę za-
sługuje też prawy przycisk kierunkowy,
który pozwala teraz na szybki dostęp
do ustawień lampy błyskowej. Jest to zmia-
na zdecydowanie na plus, tym bardziej że
przydaje się on również pod wodą, gdzie
po ustawieniu trybu zdjęć podwodnych,
aparat wymusza błysk i często musimy wy-
łączać lampę błyskową.

Wzorem poprzedniego modelu, na obudo-
wie TG-2 znajdziemy dwie klapki. Pierwsza
z nich kryje uniwersalne złącze USB 2.0 Hi-
-speed/wyjście audio-wideo (NTSC/PAL) oraz
wyjście micro HDMI pełniące również funk-
cję wejścia zasilacza AC (DC-IN). Pod drugą
znajdziemy natomiast akumulator litowo-jo-
nowy LI-50B oraz slot na kartę pamięci typu
SD/SDHC/SDXC. W tym miejscu warto wspo-
mnieć, że aparat obsługuje karty Eye-Fi.

W teście TG-1 narzekaliśmy na niezbyt
dopracowane blokady chroniące klapki
przed przypadkowym otwarciem. Szczerze
mówiąc, mieliśmy nadzieję, że producent

zdecyduje się zastosować w nowym mode-
lu nieco inne rozwiązanie, jednak konstruk-
cja ta pozostała bez zmian i nadal musimy
borykać się z miniaturowymi wskaźnikami
informującymi o niezablokowaniu klapki.

Teraz kilka słów na temat ekranu LCD.
Choć jego parametry nie zmieniły się w sto-
sunku do poprzednika i wydaje się, że jest to
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ta sama konstrukcja, to ekran w TG-2 spra-
wiał nam trochę problemów. Wszystko
za sprawą jego podświetlenia, które było nie-
wystarczające i powodowało, że w silnym
słońcu obraz był praktycznie niewidoczny.
Ustawienie w menu podświetlenia na maksi-
mum trochę zmniejszało ten problem, jed-
nak wciąż daleko było do ideału. Trudno
nam powiedzieć, czy trafił nam się felerny
egzemplarz, czy po prostu TG-2 już tak ma.

Słowa krytyki należą się też pod adresem
szybki chroniącej ekran LCD. Jest ona bar-
dzo miękka, dość łatwo ugina się pod ci-
śnieniem wody i silnie naciska
na powierzchnię wyświetlacza. Poniżej pre-
zentujemy zdjęcie wykonane na niespeł-
na 13 metrach, czyli prawie maksymalnej
głębokości, na jaką możemy zanurzyć się
z TG-2.

Na koniec warto wspomnieć o złączu
statywowym, które umieszczono centralnie
na dolnej ściance, dzięki czemu prawie po-
krywa się ono z osią optyczną obiektywu.

Eksploatacja
Olympus TG-2 był w naszej redakcji bar-

dzo długo. Dzięki temu wykonaliśmy z nim
najwięcej nurkowań. Schodziliśmy z nim
zimą pod lód, zabraliśmy na tydzień

do Egiptu, a potem na kilkanaście dni
na Zanzibar. Na koniec ponurkowaliśmy
z nim jeszcze w jeziorze.

Przez cały ten czas nie obchodziliśmy się
ze sprzętem wyjątkowo ostrożnie, więc nic
dziwnego, że na obudowie aparatu pojawi-
ły się liczne skazy. Najwięcej zastrzeżeń
można mieć do przedniej ścianki, z której
zaczęły odpadać napisy oraz lakier przy lo-
gotypie Olympus. Na szybce chroniącej
ekran LCD także pojawiło się kilka głęb-
szych zarysowań, jednak mimo to okazała

się być ona nieco odporniejsza niż ta zasto-
sowana w Lumiksie FT5.

Czyszczenie aparatu z pyłu i osadów so-
li, które pojawią się na nim, jeżeli nie prze-
płuczemy go po wyjściu z morza, nie
należy do najłatwiejszych. Na korpusie
znajdziemy bowiem sporo zakamarków.
Największy problem związany jest ze zdej-
mowanym pierścieniem otaczającym
obiektyw. Znajduje się pod nim bagnet po-
zwalający zamocować adapter do akceso-
riów takich jak filtry czy konwertery,
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a wpływająca tam woda po wyparowaniu
potrafi pozostawić sporo soli, która jest bar-
dzo trudna do usunięcia.

Mieliśmy również problemy z samym
pierścieniem, który okazał się zbyt luźny
i zgubił się podczas jednego z nurkowań.
Na szczęście w opakowaniu handlowym
znajdował się drugi, wykończony w kolo-
rze czarnym.

Funkcje dodatkowe
Lista funkcji dodatkowych, w jakie wy-

posażono TG-2, jest niemal identyczna jak
w starszym modelu – zabrakło jedynie trybu
zdjęć 3D. Mamy więc tu znakomity i do-
kładny głębokościomierz i wysokościo-
mierz. Podczas nurkowania nie tylko
podaje on bardzo precyzyjnie, na jakiej głę-
bokości aktualnie się znajdujemy, ale zapi-
suje te dane do EXIF-a, a także ostrzega nas,
gdy zanurkujemy zbyt głęboko, co może
grozić uszkodzeniem aparatu.

Nie zabrakło też barometru i kompasu,
a także latarki, którą możemy aktywować
poprzez dłuższe przyciśnięcie guzika INFO.

W aparacie znajdziemy też odbiornik GPS,
który pozwala na geotagowanie zdjęć, a ta-
kże rejestrowanie przebytej trasy, którą może-
my potem wyświetlić, np. w Google Maps.
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Niestety do pamięci TG-2 nie wgrano
map, przez co zdani jesteśmy na wyświe-
tlanie jedynie informacji o nazwie miejsca,
w którym aktualnie się znajdujemy.

Testowany Olympus oferuje również tryb
HDR, który pozwala na wykonywanie zdjęć
o zwiększonej dynamice tonalnej. Działa
on bardzo prosto i bazuje na szybkiej serii
kilku zdjęć zrobionych przy różnych para-

metrach ekspozycji. Cały proces ogranicza
się jedynie do wciśnięcia spustu migawki
i odczekania kilku sekund, których oprogra-
mowanie aparatu potrzebuje na złożenie fi-

nalnego zdjęcia. Uzyskane w ten sposób
efekty są zadowalające, co ilustruje poni-
ższy przykład.

Szkoda tylko, że ich rozdzielczość jest
ograniczona do 2.7 Mpix.

Niestety konstruktorzy Olympusa nie
zdecydowali się na zastosowanie w apara-
cie ulepszonego trybu zdjęć panoramicz-
nych i nadal musimy bazować na nieco
archaicznym sposobie wykonywania szero-
kich ujęć. Po wykonaniu pierwszego kadru
i przesunięciu aparatu np. w prawo, na wy-
świetlaczu zaznaczany jest punkt, do które-
go musimy wyrównać obraz. Problem
polega na tym, że często punkt ten „ucie-
ka”, uniemożliwiając poprawne złożenie
zdjęcia wynikowego. W rezultacie musimy
się nieźle natrudzić, aby uzyskać zadowala-
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jący efekt, a w niektórych przypadkach apa-
rat nie jest w stanie poprawnie złożyć pa-
noramy. Na domiar złego, proces składania
zajmuje ponad pół minuty.

Na koniec warto wspomnieć o szerokiej
gamie dodatkowych akcesoriów, jakie pro-
ducent oferuje do TG-2. Znajdziemy wśród
nich nie tylko obudowę pozwalającą nur-

kować z aparatem na głębokości 45 me-
trów, ale również wszelkiego rodzaju kon-
wertery, czy pasek neoprenowy.

Użytkowanie pod wodą

Użytkowanie TG-2 pod wodą nie odbie-
ga zbytnio od tego, do czego przyzwyczaił
nas TG-1. Układ przycisków pozostał bo-
wiem niezmieniony, a dodanie na kole na-
staw trybu A może dodatkowo ułatwić
pracę osobom chcącym ręcznie ustawiać
przysłonę pod wodą.
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Nie zmieniono też niezbyt przemyśla-
nych trybów zdjęć podwodnych, na które
narzekamy już od kilku lat. Mamy więc
do dyspozycji:

– tryb SZEROKI KĄT 1, w którym aparat
wymusza błysk lampy błyskowej;

– tryb SZEROKI KĄT 2, który nie pozwa-
la na zmianę ogniskowej;

– tryb MAKRO, który automatycznie
ustawia ogniskową na 140 mm.

Zatem znów musimy posiłkować się do-
stępnymi na kole nastaw trybami C1 i C2,
gdzie możemy zapisać własne ustawienia.
Przed wejściem do wody warto je odpo-
wiednio skonfigurować. Naszym zdaniem
najlepiej jest przypisać sobie tam tryb SZE-
ROKI KĄT 1 z wyłączoną lampą błyskową
i punktowym autofokusem. Dzięki temu
mamy pełną kontrolę nad punktem ustawia-
nia ostrości i nie rejestrujemy na zdjęciu
błysku flesza odbitego od zanieczyszczeń
unoszących się w wodzie. Próbowaliśmy
też skorzystać z trybu P z włączonym ba-
lansem bieli dla zdjęć podwodnych, jednak
aparat zdecydowanie lepiej dobiera para-
metry ekspozycji w trybie SZEROKI KĄT 1.

Zapewne wspomniane różnice w ekspo-
zycji sprawiają, że podczas wykonywania

aparatem zdjęcia na powierzchni, mając
ustawiony tryb zdjęć podwodnych, otrzy-
mana fotografia nie będzie właściwie na-
świetlona. Na szczęście nie można mieć
zastrzeżeń do jej kolorystyki.

Układ menu głównego oraz menu pod-
ręcznego jest identyczny jak w TG-1. Nie
dostrzegliśmy też różnic w informacjach
wyświetlanych na ekranie podczas kadro-
wania, zatem pod tym względem TG-2 nie
różni się od starszego brata.

Nie dostrzegliśmy też większych różnic
w szybkości działania TG-2 w stosunku
do poprzednika. Aparat nadal pracuje
sprawnie, jego autofokus działa znakomi-
cie. Co więcej, poruszanie się po menu

podręcznym wydaje się być nieco łatwiej-
sze, odnieśliśmy wrażenie, iż odbywa się
ono nieco szybciej.

Nikogo nie powinno więc dziwić twier-
dzenie, że użytkowanie TG-2 pod wodą
praktycznie nie różni się od użytkowania
TG-1. Aparaty charakteryzują się identycz-
nymi obudowami i układem przycisków.
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W TG-2 również znajdziemy gumowane
elementy na obudowie, które sprawiają, że
aparat nie wyślizguje się z mokrych dłoni.
Nie zapomniano też o szerokim pasku
na nadgarstek.

Jedyna rzecz, do jakiej możemy mieć za-
strzeżenia, to wspomniany już ekran LCD,
który miał ewidentne problemy z podświe-
tleniem i niezbyt dobrze sprawdzał się
w silnym świetle.

Jakość zdjęć i filmów podwodnych
Do głębokości około 5 metrów aparat

spisuje się idealnie. Wykonane nim fotogra-
fie mają znakomitą kolorystykę i są bogate
w szczegóły. Nie napotkamy większych
problemów fotografując pod światło, bo-
wiem nawet w takich sytuacjach TG-2
świetnie radzi sobie z oddaniem kontra-

stów. Niestety czasem zdarza się, iż zdjęcia
wydają się troszkę za ciemne, ale dzięki te-
mu aparat znakomicie oddaje kolor głębi
morza.

Po przekroczeniu 5 metrów, wraz ze
wzrostem głębokości, nasilają się problemy
z odwzorowaniem barw, bowiem na zdję-

ciach zaczyna być widoczna niebieska do-
minanta. Podobnie jest z doborem parame-
trów ekspozycji – im głębiej nurkujemy,
tym fotografie wydają się coraz ciemniejsze.
W rezultacie fotografując na kilkunastu me-
trach musimy się liczyć z tym, że zdjęcia
będą mocno niedoświetlone.
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W trybie makro TG-2 poradził sobie naj-
lepiej spośród testowanych tu modeli. Po-
zwoli on uzyskać najlepszą skalę odwzo-
rowania, a lampa błyskowa została umiesz-
czona w taki sposób, że nie mamy proble-
mów z właściwym oświetleniem obiektu

znajdującego się zaledwie kilka centyme-
trów przed obiektywem.

Podczas nurkowań w jeziorze Olympus
znów pokazał swoją klasę, bowiem najle-
piej radził sobie z ustawianiem ostrości
przy słabym świetle i w mętnych wodach.
W rezultacie większość zdjęć wykonanych
w tych warunkach jest ostra, a odwzorowa-
nie detali stoi na bardzo wysokim poziomie.
Również kolorystyka zarejestrowanych ob-

Zdjęcie wykonane na głębokości 18 m.

Zdjęcie bez lampy w trybie makro

Zdjęcie z lampą w trybie makro

Zdjęcie podwodnego lustra
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razów jest znakomita i niemal idealnie od-
powiada rzeczywistości.

Jeżeli chodzi o jakość filmów podwod-
nych, to niestety Olympus musi ustąpić
pierwszeństwa konkurentom. O ile na ma-
łych głębokościach nie można mieć za-
strzeżeń do kolorystyki, to niestety już od 8
metra zaczyna pojawiać się niebieska do-
minanta, która nasila się wraz ze wzrostem
głębokości. Poza tym filmy kręcone na kil-
kunastu metrach pod powierzchnią są dość
ciemne i do tego dochodzą liczne proble-
my z autofokusem. Gubi się on podczas
zmiany ogniskowej, a czasem zdarza się, iż
już podczas uruchomienia nagrywania ob-
raz jest nieostry, a aparat nie potrafi właści-
wie przeogniskować obiektywu.

Jakby tego było mało, mamy też spore za-
strzeżenia do odwzorowania szczegółów
na filmach. Są one pozbawione detali,
a przyczyna tkwi prawdopodobnie w zasto-
sowanym kodeku i dość mocnej kompresji.

Podsumowanie
Jak zawsze, zaczniemy od wypunktowa-

nia zalet i wad.
Zalety:
– wodoszczelność do 15 m;
– odporność na nacisk 100 kg;

– szybki i celny autofokus w trybie zdję-
ciowym;

– rewelacyjna kolorystyka zdjęć podwod-
nych wykonywanych na małych głęboko-
ściach;

– świetne odwzorowanie detali na zdję-
ciach podwodnych;

– znakomita jakość i kolorystyka zdjęć
wykonywanych w zielonych wodach;

– tryb HDR;
– współpraca z kartami Eye-Fi;
– wbudowany głębokościomierz/wyso-

kościomierz;
– wbudowany kompas i latarka;
– wbudowany odbiornik GPS;
– geotagowanie zdjęć podwodnych;
– łatwość i szybkość obsługi pod wodą;
– znakomity tryb makro;
– lampa błyskowa użyteczna w trybie

makro;
– bogaty wybór opcjonalnych akceso-

riów podwodnych.
Wady:
– zdjęcia i filmy na większych głęboko-

ściach z silną niebieską dominantą;
– niedoświetlone zdjęcia i filmy rejestro-

wane na większych głębokościach;
– nieużyteczne niektóre tryby podwodne;

– problemy z autofokusem w trybie wi-
deo;

– słabe odwzorowanie detali na filmach
podwodnych;

– zbyt miękka szybka chroniąca
ekran LCD;

– wyświetlacz mało czytelny w silnym
świetle;

– mało użyteczny tryb zdjęć panoramicz-
nych.

Olympus TG-1 był zwycięzcą naszego
testu w roku 2012. Aparat wyróżniał się
wieloma ciekawymi funkcjami i świetną ja-
kością zdjęć podwodnych. Niestety w przy-
padku TG-2 wydaje się, że producent
spoczął na laurach, bowiem nie znajduje-
my w nim praktycznie żadnych istotnych
ulepszeń. Wciąż musimy liczyć się ze słabą
kolorystyką zdjęć i filmów na małych głę-
bokościach oraz ich niedoświetleniem,
a jakby tego było mało, widać ewidentną
różnicę w odwzorowaniu detali na filmach
podwodnych w stosunku do konkurentów.
Do tego wszystkiego dochodzi wspomniana
już wpadka z podświetleniem ekranu LCD.
Niezmiernie żałujemy, że producent nie
poszedł o krok dalej i nie zdecydował się
na wyeliminowanie wspomnianych niedo-
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godności. Mimo to musimy przyznać, że
TG-2 to bardzo udana konstrukcja, która
idealnie nadaje się do wykonywania zdjęć
na niewielkich głębokościach oraz w zielo-
nych wodach. Jednak czy pozwoli to na po-
wtórzenie sukcesu poprzedniego modelu?

Przykładowe filmy

Podsumowanie
Pora na podsumowanie wyników nasze-

go testu.
Parametry
W tej kategorii najlepiej wypada Olym-

pus. Aparat oferuje obiektyw o najszerszym
kącie widzenia i znakomitej jasności, użyt-
kownicy mają do dyspozycji bardzo szeroki
zakres czasów migawki oraz 3-calowy
ekran LCD o wysokiej rozdzielczości. Nieco
słabiej wypada Nikon AW110, który traci
punkty przez ciemny obiektyw, jednak zy-
skuje sporo dzięki obudowie wodoszczelnej
do 18 metrów. Ostatnia lokata przypadła tu
Lumiksowi, bowiem wodoszczelność do 13
metrów to zdecydowania za mało, aby po-
walczyć o lepsze miejsce.

Eksploatacja

Ocena w tej kategorii w dużej mierze
zdominowana jest przez usterki, jakie przy-
darzyły się testowanym modelom. Z tego
też powodu najniższa liczba punktów przy-
padła Nikonowi, bowiem opisana wcze-
śniej awaria uniemożliwiła nam wykonanie
wszystkich zdjęć testowych na wyjeździe.
Panasonic także nie może być dumny ze
stabilizacji, która płatała figle, jednak w je-
go przypadku problemy były sporadyczne
i same ustały. Najlepiej wypada tu Olym-
pus, który stracił punkt za niezbyt trwały na-
pis na obudowie oraz pierścień przy obie-
ktywie, który łatwo zgubić.

Funkcje dodatkowe
Najwięcej funkcji dodatkowych oferuje

Panasonic FT5 i dlatego zasłużył on na naj-
wyższą notę w tej kategorii. Znajdziemy
w nim wszystko co potrzeba, począwszy
od głębokościomierza, a na odbiorniku GPS
i interfejsie WiFi kończąc. Nikon i Olympus
wypadają wyraźnie gorzej od Lumiksa. Ofe-
rowany w nich tryb zdjęć panoramicznych
pozostawia wiele do życzenia, a dodatkowo
w TG-2 na próżno szukać interfejsu WiFi.

Użytkowanie pod wodą
Pod wodą najwygodniej korzystało nam

się z Olympusa. Wygodne koło wyboru try-

http://pliki.optyczne.pl/podwodne2013/filmy_w/olympus3.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2013/filmy_w/olympus2.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2013/filmy_w/olympus1.MOV
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bów z możliwością zdefiniowania na nim
własnych zestawów ustawień zdecydowanie
pozwoliło zostawić w tyle konkurentów. Po-
nadto ustawianie ostrości działa w Olympu-
sie najszybciej i najdokładniej. Drugie
miejsce przypadło Panasonicowi, który też
może poszczycić się przyzwoitym AF, jednak
przełączanie trybów nie jest już tak wygodne
jak w Olympusie. Stawkę zamyka Nikon, któ-
rego układ menu nie jest zbyt przyjazny dla
użytkownika, przez co obsługa pod wodą nie
należy do najprzyjemniejszych.

Jakość zdjęć podwodnych
Najbardziej przypadły nam do gustu

zdjęcia podwodne wykonywane Olympu-
sem. Cechuje je znakomite odwzorowanie
szczegółów i bardzo dobra kolorystyka
na małych głębokościach. Na większych
głębokościach do kolorystyki można mieć
już zastrzeżenia i dlatego TG-2 nie zasłużył
na maksymalną liczbę punktów. Drugie
miejsce w tej kategorii przypadło Nikono-
wi, który ma wyraźne problemy z doborem
właściwego balansu bieli, a stawkę zamyka
Panasonic, który stracił punkty za problemy
z kolorystyką w zielonych wodach.

Jakość filmów podwodnych
W przypadku filmów podwodnych sytu-

acja jest odwrotna. Najsłabiej wypada Olym-
pus, u którego zauważyliśmy spore proble-
my z ustawianiem ostrości oraz niski poziom
odwzorowania szczegółów. Nieco lepiej jest
w przypadku Nikona, bowiem AF radzi so-
bie przyzwoicie, a jakość obrazu jest zdecy-
dowanie lepsza. Najlepiej wypada FT5,
bowiem filmy nim rejestrowane wyróżniają
się najlepszą kolorystyką i szczegółowością.

Jakość zdjęć na powierzchni
No i znów odwracamy klasyfikację, bo-

wiem pod względem jakości zdjęć na po-
wierzchni Olympus pozostawia w tyle
konkurentów. Niestety w jego przypadku
możemy mieć trochę zastrzeżeń do artefak-
tów widocznych na niektórych wycinkach
i dlatego aparat nie zasłużył na maksymal-
ną ocenę. W przypadku Nikona i Panasoni-
ca mamy remis, bowiem ten pierwszy lepiej
radzi sobie w teście przeprowadzonym
w studio, a drugi ma przewagę na wycin-
kach z pierwszej scenki testowej.

Jakość filmów na powierzchni
Ponownie możemy pochwalić Panasoni-

ca za jakość wideo. Filmy kręcone tym mo-
delem wyróżniają się najlepszym
odwzorowaniem detali i świetną kolorysty-
ką w świetle dziennym. Niestety w scenie

w słabym oświetleniu mieliśmy trochę za-
strzeżeń do odwzorowania barw i dlatego
nie możemy przyznać tu maksymalnej noty.
Gorzej wypada w tej kategorii Nikon, bo-
wiem szczegółowość filmów nie jest już tak
dobra, jak w przypadku Panasonica, a dodat-
kowo w słabym oświetleniu aparat ma pro-
blemy z doborem parametrów ekspozycji.
Stawkę zamyka Olympus, którego AF w sła-
bym świetle zwyczajnie sobie nie radzi,
a film kręcony za dnia nie zachwyca szcze-
gółami.

Ocena końcowa
Testowanym aparatom postanowiliśmy

przyznać punkty w każdej z powyższych
kategorii, według następującej skali:

Parametry: 0–5 pkt,
Eksploatacja: 0–4 pkt,
Funkcje dodatkowe: 0–3 pkt,
Użytkowanie pod wodą: 0–5 pkt,
Jakość zdjęć podwodnych: 0–10 pkt,
Jakość filmów podwodnych: 0–10 pkt,
Jakość zdjęć na powierzchni: 0–10 pkt,
Jakość filmów na powierzchni: 0–10 pkt.
Zobaczmy więc na następnej stronie

w tabeli, ile aparaty zdobyły punktów,
na 57 możliwych:

No i mamy zwycięzcę. Olympus TG-2,
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podobnie jak jego poprzednik, wygrywa
nasz test wodoszczelnych kompaktów.
Choć aparat w dużej mierze bazuje na roz-
wiązaniach z TG-1, to niewielkie ulepsze-
nia matrycy pozwoliły mu wygrać i w tym
roku. Niestety konkurencja depcze mu
po piętach i bez poprawienia trybu wideo
i pracy ciągłego autofokusu może być cię-
żko powtórzyć ten sukces kolejny raz.
Olympus TG-2 jest najdroższym produktem
z naszego testu, jednak w tym wypadku wy-
datek 1299 zł jest jak najbardziej uzasad-
niony, bowiem kupujący otrzymuje solidny
aparat wykonujący znakomite zdjęcia za-
równo na powierzchni, jak i pod wodą.

Drugie miejsce przypadło produktowi firmy
Panasonic. Nowy Lumix nie ustrzegł się
dość sporej wpadki z kolorystyką zdjęć
podwodnych. Widać, że ciekawie zapowia-
dający się system dostosowywania balansu
bieli w zależności od głębokości wymaga
jeszcze dopracowania, co nie zmienia fak-
tu, że FT5 to produkt bardzo udany. Wyró-
żnia się on znakomitą jakością filmów oraz
bogactwem funkcji dodatkowych i z pew-
nością wart jest 1262 zł, które musimy
za niego zapłacić. Stawkę zamyka Nikon
AW110. Jest to najtańszy z testowanych
przez nas modeli, co z pewnością tłumaczy
niższą ocenę. Aparat przeciętnie radzi so-

bie w trybie wideo oraz foto i to zarówno
na powierzchni, jak i pod wodą. Z pewno-
ścią wart jest uwagi ze względu na swoją
wodoszczelność do 18 metrów.

Na koniec tradycyjnie spróbujemy zna-
leźć odpowiedź na pytanie – „Który aparat
mam kupić?”:

Jeżeli dużo podróżujesz oraz nurkujesz
i zależy ci na znakomitej jakości zdjęć za-
równo podwodnych, jak i tych na po-
wierzchni, to z pewnością powinieneś
wybrać Olympusa TG-2. Aparat nie zawie-
dzie cię podczas wyjazdów i wypraw nur-
kowych, tym bardziej, że można go
rozbudować o liczne akcesoria do fotogra-
fii podwodnej.

Jeżeli dużo podróżujesz, jednak nurkowa-
nie nie jest dla ciebie najważniejsze, to kup
Panasonika FT5. Aparat znakomicie sprawdzi
się podczas wszelkiego rodzaju wyjazdów
i z pewnością nie zawiedziesz się na ofero-
wanej przez niego jakości zdjęć i filmów.

Jeżeli dysponujesz ograniczonym bu-
dżetem i szukasz solidnego aparatu rejestru-
jącego zdjęcia i filmy o przyzwoitej jakości,
to zainteresuj się Nikonem AW110.

Robert Olech

Nikon AW110 Olympus TG-2 Panasonic FT5

Cena (wg Ceneo z dn. 25.09.2013 r.) 1098 zł 1299 zł 1262 zł

Parametry [0–5 pkt] 4 4.5 3

Eksploatacja [0–4 pkt] 1 3 1.5

Funkcje dodatkowe [0–3 pkt] 2 1.5 3

U�ytkowanie pod wod� [0–5 pkt] 3 5 3.5

Jako�� zdj�� podwodnych [0–10 pkt] 7 9 6

Jako�� filmów podwodnych [0–10 pkt] 6 5 8

Jako�� zdj�� na powierzchni [0–10 pkt] 7 9 7

Jako�� filmów na powierzchni [0–10 pkt] 7 6 9

RAZEM [0–57 pkt] 37 43 41
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