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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



Nuras.info 3/2014

11

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 -



Nuras.info 3/2014

14

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



31

ECN-SYSTEMY NURKOWE EMILIA KUROWSKA wystêpujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług w imieniu i na rzecz
Santander Consumer Bank S. A., wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy na zakup towarów i usług oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści

wymienionych dokumentów. O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl

http://www.santanderconsumer.pl
http://www.santanderconsumer.pl
http://www.santanderconsumer.pl
http://www.atomicaquatics.pl


Nuras.info 3/2014

32

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
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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 lutego odbył kolejny Extre-
mall, czyli zawody w ekstremalnym
nurkowaniu na zatrzymanym oddechu
pod lodem. Była to już szósta edy-
cja tej imprezy, śmiało można więc
powiedzieć, że Extremall na stałe
wpisał się w kalendarz zajęć polskich
freediverów.

Tym razem ponownie spotkaliśmy się
w Olsztynie, gdzie już trzeci raz z rzędu go-
ścił nas Akademicki Klub Płetwonurków
Skorpena. Jak zwykle u skorpeniarzy atmos-
fera była niezapomniana, a orga- nizacyjnie
wszystko przygotowane było perfekcyjnie.
Rzeczą, która mnie zawsze najbardziej za-
stanawia jest to, że i tym razem, mimo moc-
no dodatnich temperatur, na Jeziorze Korto-
wskim skorpeniarze zagwarantowali bli-
sko 30 centymetrów lodu. Jak oni to robią?

Tegoroczny Extremall rozpoczął się nie-
co odmiennie niż jego dwa poprzednie wy-

dania – mianowicie zabrakło inaugurują-
cego imprezę, piątkowego wykładu. Jednak
w zamian Skorpena przygotowała inną, re-

welacyjną atrakcję – wieczorne, a właści-
wie nocne, treningowe nurkowania w prze-
ręblu oświetlonym sztucznym światłem.

Extremall 2014
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Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę.
Na środku jeziora radośnie pobrzękiwał ge-
nerator zasilający reflektory, ku którym
od strony brzegu, z dużą ostrożnością (było
ślisko jak cholera!), podążał sznureczek za-
interesowanych. Do przerębla ustawiła się
długa kolejka freediverów. Wśród nich chy-

ba najbardziej zadowolony takim obrotem
sprawy byłem ja. Mimo że brałem udział
w prawie wszystkich dotychczasowych
Extremallach, to ani razu nie ponurkowa-
łem sobie, bo zawsze przypadała mi rola sę-
dziego. Tym razem, w piątkowy, wolny
od sędziowskich obowiązków wieczór mo-

głem wreszcie pourzędować sobie pod lo-
dem, co dało mi mnóstwo radości.

Niestety, nie wszyscy mogą powiedzieć
to samo o sobie. Dwóch uwieczniających
nasze zmagania fotoreporterów nie zacho-
wało wystarczającej ostrożności i wylądo-
wało w bocznej odnodze przerębla. Oni
sami chyba zanadto nie ucierpieli, bo zmo-
czywszy się tylko do pasa, natychmiast wy-
skoczyli na powierzchnię, jednak
przy okazji kontakt z wodą zaliczył ich dro-
gocenny sprzęt.

Na drugi dzień, od godziny 11, rozpo-
częły się nurkowania konkursowe. Wszyst-
ko przebiegało sprawnie i bez zakłóceń, ale
było też kilka ciekawych wydarzeń. Wśród
nich odnotowałbym pewne niezwykle inte-
resujące i pouczające doświadczenie, jakie
było udziałem Piotrka Andrzejczyka. Rzecz
w tym, że ma on zwyczaj nurkować nie
w normalnej masce z powietrzem w środ-
ku, ale w pozbawionej noska maseczce,
którą zalewa wodą. Wprawdzie w związku
z tym niewiele widzi, ale pozwala mu to za-
łożyć na nos zacisk i wyrównywać ciśnie-
nie bez użycia rąk, nie mówiąc
o oszczędzaniu powietrza, którego nie mu-
si wdmuchiwać do maski. Do zalewania



Nuras.info 3/2014

50

maseczki latem używa wody z jeziora, któ-
ra ma z reguły około 20 stopni. W zimie
woda oczywiście jest bez porównania
chłodniejsza, dlatego by uniknąć szoku ter-
micznego, rok temu Piotrek przyniósł w bu-
telce trochę cieplejszej wody, którą będąc
już w przeręblu wlał do maseczki przed jej
założeniem. Tym razem jednak nie zabrał
butelki, nie pozostawało więc mu nic inne-
go, jak zaczerpnąć wody prosto z jeziora.
Ta oczywiście była zimna jak diabli. Po za-
łożeniu maseczki na twarz efekt był pioru-
nujący – nagle, na kilkadziesiąt sekund
przed Official Top, ze zdumieniem zoba-
czyłem, że dzieją się przedziwne rzeczy.
Piotrek, zamiast relaksować się i spokojnie
przygotowywać do nurkowania, zdarł
z twarzy maseczkę i nerwowo zaczął wo-
łać do zgromadzonych wokół nurków i in-
nych gapiów: „Ludzie, dajcie mi normalną
maskę!”. W ogólnym zamieszaniu, jakie
wywołała ta zaskakująca prośba, Jacek Po-
lak przyszedł Piotrkowi z pomocą
i po chwili, ze znacznym opóźnieniem (ale
jednak mieszczącym się w regulaminowych
przepisach), ten ostatni wystartował z ma-
ską Jacka na twarzy. Mimo całego tego za-
mieszania mającego miejsce tuż

przed startem, a więc w najmniej odpo-
wiednim momencie, i mimo że pod wodą
okazało się, że w pośpiechu założona ma-
ska przepuszcza wodę, Piotrek osiągnął
czas bliski trzech minut. Było to jednak
za mało, by myśleć o zwycięstwie.

Wtedy jeszcze nie miałem pojęcia, co
było przyczyną przedziwnego zachowania

Piotrka. Dopiero jego wyjaśnienia udzielo-
ne po wynurzeniu otworzyły mi oczy. Spra-
wa okazała się bardzo prosta. Wszyscy
doskonale wiemy, że odruch nurkowy,
a zwłaszcza bradykardia, tj. zwolnienie ryt-
mu serca, jest bardzo potęgowany przez za-
nurzenie twarzy w zimnej wodzie.
Znajdujące się w okolicach oczu receptory
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wywołują silny spadek tętna, co rejestruje
się w badaniach naukowych nad fizjologią
bezdechu. Jednak w tych badaniach najczę-
ściej używa się wody o temperaturze 10-12
stopni. Tymczasem woda w jeziorze ponad
wszelką wątpliwość miała temperaturę zde-
cydowanie niższą, pewnie niewiele powy-
żej zera. Dlatego efekt bradykardii okazał
się diabelnie mocny. Po zanurzeniu twarzy

w lodowatej wodzie Piotrek poczuł, że
za chwilę jego serce wręcz się zatrzyma
i straci przytomność, dlatego w trybie pil-
nym musiał zerwać maseczkę z twarzy
i prosić o maskę normalną.

Kolejny ciekawy fakt mający miejsce
na moim stanowisku startowym, to wpadka

jednego z głównych kandydatów do zwy-
cięstwa – Roberta Cetlera. Ceti popełnił do-
kładnie taki sam błąd jak Mateusz Malina
dwa lata temu – opadł do spoczywającego
na kilkunastu metrach talerzyka i … zapo-
mniał o bożym świecie. Siedziało mu się
tam tak dobrze, że nie kontrolował upływa-
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jącego czasu, a zgodnie z regulaminem, je-
śli zawodnik nie powróci na powierzchnię
po trzech minutach od startu, to ze wzglę-
dów bezpieczeństwa sędzia ma obowiązek
zarządzić jego wyciągnięcie na powierzch-
nię. Tak też się stało i choć Ceti nie był ani
trochę niedotleniony i mógł kontynuować
bezdech pewnie jeszcze przez dobrą minu-
tę, co być może dałoby mu pierwsze miej-
sce, to … obejrzał czerwoną kartkę, która
oznaczała dyskwalifikację.

W tej sytuacji zanosiło się na to, że zwy-

cięzcy należy szukać wśród dwójki Adrian
Kwiatkowski (zawsze mocny) i Michał Osa-
da (zeszłoroczny zwycięzca). Tymczasem
w czasie startu Adriana doszło do korespon-
dencyjnego pojedynku z nurkującym
na moim stanowisku Filipem Mikołajcza-
kiem. Ten ostatni nieoczekiwanie wytrzy-
mał pod wodą o 6 sekund dłużej od
Adriana i z wynikiem 3: 30 objął prowadze-
nie w stawce. Jednak nie nacieszył się pozy-
cją lidera zbyt długo, bo zaraz po nim
miejsce w przeręblu zajął zeszłoroczny

triumfator – Michał Osada. Dwanaście mie-
sięcy temu Michał zachował się jak rasowy,
precyzyjnie kalkulujący zawodnik, startując
jako ostatni, wykonał nurkowanie trwające
o kilka sekund dłużej niż najlepszy do tej
pory wynik. Pozostał w bezdechu dokład-
nie tyle, by odnieść końcowy sukces, a jed-
nocześnie na tyle krótko, by nie ryzykować
niedotlenienia. Tym razem postąpił tak sa-
mo – wytrzymał trzy minuty i trzydzieści
trzy sekundy, czyli o 3 sekundy więcej niż
dotychczasowy lider klasyfikacji – Filip Mi-
kołajczak. Wydawało się, że nikt już nie bę-
dzie w stanie mu zagrozić, bo wśród
pozostałych zawodników nie było nikogo,
kto o tak długi czas mógłby się pokusić. By-
ła wprawdzie wśród nich jeszcze Emilia
Biała, zeszłoroczna zwyciężczyni w klasy-
fikacji kobiet, ale … przecież była to „tyl-
ko” kobieta. Jakież więc było zaskoczenie
wszystkich, którzy pozostali jeszcze
przy przeręblach, gdy Emilia po powrocie
na powierzchnię wcale nie zamierzała wy-
nurzyć dróg oddechowych. Wręcz odwrot-
nie, w pewnym momencie puściła linę,
pozwoliła rękom na to, by swobodnie opa-
dły w toni i tak rozluźniona trwała, trwała
i trwała w bezdechu, aż do wyniku 3: 47,
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którym zdobyła bezapelacyjne pierwsze
miejsce, pozostawiając w pobitym polu nie
tylko dziewczyny, ale i wszystkich facetów!
Warto zauważyć podobieństwo tej sytuacji
do wyników statyki na zeszłorocznych Ba-
senowych Mistrzostwach Świata, gdzie Na-
talia Molchanowa też dołożyła mężczy-
znom. Czy z Emilii wyrośnie przyszła Nata-
lia? Kto wie…

W tym momencie zakończyła się oficjal-
na część zawodów, ale nie oznaczało to
końca nurkowań. Podobnie jak w zeszłym
roku, troje śmiałków podjęło się prawdzi-
wie ekstremalnego wyzwania, a więc nur-
kowania bez pianki, w samym tylko
kostiumie, masce i kapturze. Bez obawy
można powiedzieć, że poziom sportowy tej
konkurencji poszedł mocno do przodu. Rok

temu tylko jeden zawodnik zdołał dotrzeć
do talerzyka. Tym razem udało się to całej
trójce, a czas osiągnięty przez zwycięzcę
– Marka Cieślę – był dłuższy o dobre 20 se-
kund niż w zeszłym roku. Jako drugi z suk-
cesem startował Tomek Sypień, jednak dla
mnie największym wydarzeniem był udany
udział pierwszej w krótkiej historii Extre-
malnego Extermalla kobiety – Hani Sikacz,
która jak jej rywale (czy też towarzysze)
osiągnęła talerzyk, a czas jej nurkowania
przekroczył zeszłoroczne dokonanie Mar-
ka, obecnego i ówczesnego triumfatora.
Haniu, brawo!

Podsumowując można powiedzieć, że
tegoroczny Extremall stał pod znakiem
dziewczyn, które nie tylko dokopały mę-
żczyznom w głównej konkurencji, ale po-
kazały też, że i w najbardziej ekstremalnej
odmianie nurkowania podlodowego w ni-
czym facetom nie ustępują.

Kończąc tę relację nie mogę odmówić
sobie tradycyjnych już podziękowań dla ca-
łej ekipy AKP Skorpena. Jak zwykle przyję-
liście nas po królewsku. Serdecznie
dziękujemy!

Tomasz Nitka

fot.: Dorota Łeweć
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Na nasze potrzeby możemy przyjąć,
że hipotermia to niebezpieczne wy-
chłodzenie, które jest skutkiem dzia-
łania zimnego powietrza lub wody
na organizm nurka, nawet chronione-
go skafandrem. Wychłodzenie spowo-
dowane jest zbyt szybkim ochła-
dzaniem organizmu w stosunku do
jego zdolności wytwarzania ciepła.
Woda przewodzi ciepło znacznie le-
piej i ochładza organizm 25 razy
szybciej niż powietrze.

W wyniku ogólnego obniżenia tempera-
tury ciała następuje obniżenie efektywności
działania nurka, co zwiększa ryzyko wy-
padku. W ekstremalnym przypadku, bardzo
rzadko występującym podczas nurkowania,
może nastąpić śmierć w następstwie zbyt
niskiej temperatury mózgu i serca.

Podstawowym, wczesnym objawem wy-
chłodzenia są dreszcze. Organizm reaguje
tak, gdy nie jest w stanie utrzymać normal-
nej temperatury ciała (36,6OC) i stara się
wygenerować więcej ciepła przez ruch.
Pierwszym skutkiem wychłodzenia jest
stopniowe osłabienie całego ciała – to sytu-
acja często występująca podczas nurkowa-
nia. Hipotermia wpływa poza tym
na zdolność oceny sytuacji. Poprzez osła-
bienie zdolności do kontrolowania sytuacji
pod wodą może ona uruchomić lawinę
zdarzeń, czyli ciąg niekorzystnych, nastę-
pujących po sobie sytuacji, prowadzący
w sumie do wypadku. Np. wychłodzony
nurek będzie nie dość starannie trzymał ust-
nik automatu oddechowego w ustach – jest
osłabiony oraz nie dostrzega, że to ważne
– więc pociągnie kącikiem ust trochę wody,
tą wodą się zakrztusi, krztusząc się zacznie

oddychać w szarpany, chaotyczny sposób,
prowokując zalodzenie automatu oddecho-
wego itd...

Nawet jednak, gdy do lawiny zdarzeń nie
dojdzie, wychłodzenie postępuje dalej.
W następnej fazie wychłodzenia znikają
dreszcze, a sytuacja zaczyna być poważna
już nawet nie ze względu na zwiększone ry-
zyko popełnienia przez nurka błędu
pod wodą, lecz również z powodu hipoter-
mii jako takiej, ponieważ pojawić się może
zobojętnienie co do własnego losu, dez-
orientacja i znaczne spowolnienie reakcji.
Łatwo przeoczyć moment, kiedy tracimy
orientację. Wtedy musimy liczyć na partne-
rów, którzy zauważą nasze irracjonalne za-
chowania i spowolnioną reakcję. Pomoc
partnerska jest sprawą bezwzględnie klu-
czową, ponieważ ofiara przestaje intereso-
wać się własnym ratunkiem i pomagać

Nurkowanie pod lodem
hipotermia i odmrożenia



Nuras.info 3/2014

55

ratującym. Najpierw tracimy siły w tych
częściach ciała, które są bezpośrednio wy-
stawiane na działanie wody lub zimnego,
mokrego powietrza, np. w rękach. Później
osłabienie przechodzi w zdrętwienie, któ-
remu mogą towarzyszyć skurcze. Bardzo
ważne jest, żeby nikt w żadnym momencie
akcji nie został pozostawiony samemu so-
bie. Najczęściej zdarza się to pod koniec
nurkowania, kiedy już wszyscy wyszli
z wody i zajmują się odnoszeniem sprzętu
do magazynu, a ktoś jeszcze na chwilę np.
przysiądzie na tafli czy na jakiejś ławeczce,
czy na pomoście – i już tam niezauważony
przez partnerów zostanie.

Większość objawów zależy od indywi-
dualnej odporności człowieka i może być
niezależna od temperatury ciała. Ogólnie,
gdy temperatura ciała spada – objawy nasi-
lają się, jednak dla nas nie ma to żadnego
znaczenia, ponieważ na nurkowisku i tak
przecież nigdy nie ma możliwości zmierze-
nia nurkowi temperatury i na tej podstawie
podjęcia decyzji o akcji ratowniczej. Nale-
ży posługiwać się wywiadem, jako najlep-
szym źródłem zdobycia informacji
potrzebnych do tej decyzji. Czy nurek jest
odpowiednio ubrany? Czy ma mokry czy

suchy skafander? Czy dobrze dopasowany?
Czy zjadł gorące śniadanie? Czy długo nur-
kował? Jak długo? Czy przedtem stał długo
na lodzie, czekając na swoją kolej wejścia
do przerębla? Czy był narażony na zimny
wiatr? Zwłaszcza to ostatnie jest ważne
– wiatru nie należy lekceważyć, ponieważ
niska temperatura powietrza w połączeniu
z siłą wiatru bardzo przyczynia się do wy-
chłodzenia organizmu. Na wietrze wystę-
puje tzw. windchill, który polega na przy-
spieszonym parowaniu skóry, co ochładza
organizm. Możemy szybko przemarznąć,
nawet jeśli jesteśmy ciepło ubrani, a na
działanie wiatru wystawione są tylko dło-
nie, ręce czy twarz.

Oczywiście organizator odpowiedzialny
za bezpieczeństwo akcji zadba o właściwe
pomieszczenie, w którym nurkowie będą
mogli w cieple, chronieni przed wiatrem,
oczekiwać na swoją kolejność wejścia
do wody. Zadba on również o to, by nie
wykonywano więcej niż jednego nurkowa-
nia pod lodem dziennie, między innymi
dlatego, że zimą szybko zapada zmierzch
i popołudniowe nurkowanie nie uda się
z powodu ciemności, ale również z powo-
du zwiększonego w takich przypadkach za-

grożenia hipotermią. Kolejne nurkowanie
tego samego dnia będzie się bowiem wią-
zało ze znacznie mniejszą odpornością
na zimno, nawet jeśli nurkowie w przerwie
pomiędzy nurkowaniami nie odczuwali ob-
jawów wychłodzenia.

Wyróżnia się cztery stopnie wychłodze-
nia:

1. Łagodne objawy
Drżenie całego ciała, zimne ręce i stopy,

ból z zimna – nurek wciąż jest w stanie sam
sobie pomóc;

2. Umiarkowane objawy
Takie same jak powyżej oraz niepokój,

utrata poczucia czasu;
3. Ostre objawy
Zmniejszenie lub nawet całkowite usta-

nie dreszczy, wzrastająca sztywność mię-
śni, postępująca utrata świadomości,
niepokój, nienormalne zachowanie, bełkot,
nurek może nie pozwolić sobie pomóc!

4. Krytyczne objawy
Utrata świadomości, stan ogólny może

przypominać śmierć, nikłe lub niewyczu-
walne oddychanie, puls wolny i słaby, lub
w ogóle niewyczuwalny. Zanika reakcja
źrenic na światło, co jest spowodowane
niedotlenieniem mózgu. Skóra jest zimna,
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może przyjąć sino-zielony kolor. Może na-
stąpić śmierć.

Poniższa tabela pokazuje przeciętny,
oczekiwany czas przeżycia w zimnej wo-
dzie, przez co należy rozumieć, że osoby
odporniejsze mogą przetrwać dłużej, słab-
sze nieco krócej. Ma ona oczywiście bar-
dzo przybliżony charakter. Skafandra
suchego w ogóle w niej nie uwzględniono,
ponieważ prawidłowo dobrany suchy ska-
fander praktycznie rozwiązuje problem wy-
chłodzenia – co oczywiście nie oznacza, że
nurek w nim nigdy nie ulegnie wychłodze-
niu! Jeśli ocieplacz jest nieprawidłowo do-
brany, skafander ulegnie rozszczelnieniu,
albo nurek zsika się do skafandra – wychło-
dzenie może postępować nawet bardzo
szybko. Zwłaszcza ta ostatnia ewentualność
jest ważna ze względu na tzw. efekt diure-
zy termoimmersyjnej. Polega on na tym, że
po zanurzeniu nurka w wodzie, do prawe-
go przedsionka serca wpływa ze ściśniętych
ciśnieniem wody naczyń obwodowych
więcej krwi niż zwykle. Organizm rozumie
to w ten sposób, że widocznie pojawiło się
w organizmie więcej wody niż zwykle i na-
leży ją usunąć. Wypocić nie można, bo jest
zimno. Stąd wzmożona diureza, często

trudna do opanowania, i to już nawet
na bardzo niewielkich głębokościach.
Oczywiście nie wolno na siłę wstrzymywać
moczu, należy stosować rozwiązania typu
pielucha i inne, szczegółowo omawiane
podczas kursów nurkowania w skafandrach
suchych.

Postępowanie z wychłodzonym nurkiem
zależy oczywiście od jego stanu i skali wy-
chłodzenia. Przypadek łagodnej hipotermii
wymaga tylko przerwania nurkowania
i przejścia do ogrzewanego pomieszczenia,
które przecież powinno być w pobliżu za-
pewnione. Jeśli go nie ma, można użyć sa-
mochodu z włączonym ogrzewaniem.
Trzeba rozebrać się ze skafandra, wytrzeć,
przebrać w suche ubranie – są to normalne,
zdroworozsądkowe procedury nie wymaga-
jące wielkiej wiedzy. Nurkowi powinien ktoś
pomóc i raczej niewskazane jest pozostawia-
nie go samego. Można podać ciepły płyn

do picia. Kark i pachwiny można obłożyć
rozgrzewającymi okładami, jednak nie gorą-
cymi. Ważne jest, żeby nie ogrzewać nurka
gwałtownie, np. w saunie albo pod gorącym
prysznicem – mogłoby to gwałtownie pogor-
szyć jego stan przez przetoczenie do serca
strumienia zimnej krwi z naczyń obwodo-
wych, co w skrajnym przypadku może spo-
wodować nawet zatrzymanie akcji serca.

W przypadku poważniejszej hipotermii,
a zwłaszcza wtedy, gdy wystąpiła utrata
przytomności, należy zabrać nurka do
ogrzewanego pomieszczenia i wezwać po-
gotowie, lub transportować nurka zgodnie
ze wskazaniami zawartymi w procedurze
drogi ewakuacyjnej, jak przy każdym wy-
padku nurkowym. Ogrzewanie nurka po-
winno być prowadzone pod nadzorem
lekarza.

Odmrożenia są uszkodzeniem tkanek
przez kryształki lodu tworzące się pomię-

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. 
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dzy komórkami, co powoduje rozbicie ko-
mórek. Dochodzi wtedy do zakrzepów
w naczyniach krwionośnych skóry, prowa-
dzących do zakłóceń w krążeniu krwi, a na-
stępnie do obumarcia tkanek. Początkowo
występuje zaczerwienienie, a następnie po-
jawiają się pęcherze podobne do pęcherzy
oparzeniowych. Przy silnych odmrożeniach
tworzą się białe, twarde, zimne miejsca
na skórze, które po rozmrożeniu mogą za-
barwić się na czarno, nabrzmieć lub boleć.
Tkanki powierzchniowe są obumarłe. Ból
i wrażliwość na wahania temperatury mo-
gą występować jeszcze przez wiele lat. Pro-
blem często dotyczy ekipy powierzchnio-
wej (sygnalisty i łapiducha). Nurkowie ci nie
mogą się przecież nigdzie schować pod-
czas akcji, muszą przebywać przez cały
czas na lodzie przy przeręblu, często nara-
żeni są na wiatr itd. Zwłaszcza sygnalista,
trzymający mokrą i oblodzoną linę, musi
uważać na dłonie – jedną z części ciała naj-
częściej narażoną na odmrożenia. Należy
pilnować, żeby rękawiczki czy manszety
suchego skafandra nie były za ciasne, bo
mogłoby to upośledzić krążenie w dłoniach
i sprzyjać ich odmrożeniu. Warto zalecić
sygnaliście stosowanie suchych rękawic, al-

bo chociaż gumowych rękawic zakłada-
nych na zwykłe. Dobrym zwyczajem jest
zdejmowanie przed nurkowaniem podlo-
dowym wszelkich obrączek i pierścionków,
które mogłyby upośledzić krążenie w pal-
cach.

Standardowym sygnałem alarmowym jest
ból, np. dłoni czy uszu. Trzeba rozgrzać bo-
lące miejsca ciepłą (nie gorącą!) wodą lub
ciepłymi, suchymi rękami partnera. Wbrew
obiegowej opinii nie należy nacierać ich
śniegiem. Mogłoby to spowodować pęka-
nie skóry i ewentualne zakażenie. Zagrożo-
ny nurek powinien udać się do ogrze-
wanego pomieszczenia i na razie zrezygno-
wać z nurkowania. Jeśli akurat pełni funk-
cję łapiducha lub sygnalisty, trzeba go
natychmiast zmienić.

Z odmrożeniem związane jest zjawisko
utraty czucia w silnie przechłodzonej koń-
czynie. Miałem kiedyś takie zdarzenie
pod lodem, kiedy inflator mojej kamizelki
uległ zalodzeniu i zaczął stale pompować
kamizelkę, która przycisnęła mnie do tafli
lodu. Próbowałem odpiąć przewód LP, lecz
nie mogłem tego zrobić dłonią w grubej rę-
kawicy. Przyszedł mi do głowy pomysł, że-
by zdjąć rękawicę i niewiele myśląc,

zrobiłem to. Natychmiast straciłem czucie
w dłoni i nie mogąc już nic zrobić, pokaza-
łem to partnerowi, który chwycił mnie i po-
ciągnął do przerębla. W tym czasie
praktycznie nie mogłem się już poruszać,
ponieważ napompowany worek kamizelki
przyciskał mnie do lodu, zaś po zdjęciu rę-
kawicy strumień wody, który wpadł do roz-
szczelnionego rękawa, po prostu mnie

http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
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sparaliżował. Bez wątpienia zawdzięczam
partnerowi życie. Nie jest to jednak nic
szczególnego. W końcu w tym, co robimy
partnerstwo jest oczywiste i wśród starych
nurów nie ma nikogo, kto by nie uratował
komuś życia i swojego komuś nie zawdzię-
czał, często wiele razy.

Są to sprawy wśród nurków zwykłe
i po klubach nawet się o tym za wiele nie
mówi, choć może szkoda. Istotne jest za to
tempo zjawiska utraty czucia w schłodzo-
nej dłoni – to się stało natychmiast po ścią-
gnięciu rękawicy, nie minęła nawet jedna
sekunda, nie było żadnej możliwości, żeby
zdążyć zrobić tą dłonią cokolwiek. Sprawa
daje do myślenia w kontekście ewentualne-
go reagowania na sytuacje awaryjne, zwią-
zane z rozszczelnie- niem suchego sprzętu,
np. rękawic czy skafandra – oczywiście nic
pod wodą nie należy robić w pośpiechu,
jednak nie ma również wtedy czasu do stra-
cenia.

Tomasz Strugalski

Artykuł jest fragmentem z książki Tomasza Stru-

galskiego, pt.: „Nurkowanie pod lodem – podręcz-

nik nurka + 4 filmy z wykładów na 2 płytach 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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Symbolizuje życie, płodność
i oczyszczenie. W wielu religiach za-
nurzenie w niej podkreśla odrodzenie
i uniewinnienie (np. chrzest). W kul-
turowej symbolice jest jednym z ży-
wiołów: czterech w kulturze
europejskiej, pięciu w tradycji chiń-
skiej, pięciu w tradycji japońskiej,
trzech w tradycji celtyckiej.

Woda, związek chemiczny o wzorze
H2O, jest na Ziemi bardzo rozpowszechnio-
ny. Występuje głównie w oceanach, które
pokrywają ponad 70% powierzchni globu,
ale także w rzekach, jeziorach i w postaci
stałej w lodowcach. Związana z wodą le-
genda głosi, że Archimedes pewnego razu
w czasie kąpieli w wannie poczuł, jak
w miarę zanurzania się w wodzie, ciężar je-
go ciała się zmniejsza. Oszołomiony swo-
im odkryciem, wyskoczył z wanny
z okrzykiem Eureka! (Heureka, gr.
– „znalazłem”). Te specyficzne właściwości

wody określone starą wersją prawa Archi-
medesa – Ciało zanurzone w cieczy traci
pozornie na ciężarze tyle, ile waży ciecz
wyparta przez to ciało – sprawiają, że za-
nurzając się w niej, stajemy się niemal „nie-
ważcy”. Woda daje poczucie lekkości
i swobody, oderwania od trudów dnia.
W mitologii greckiej Charon przewoził ło-
dzią duszę zmarłego do Hadesu, gdzie pijąc
wodę ze źródła Lete zapominała (dusza)
o minionej egzystencji. Bywa też uważa-
na za medium ułatwiające przejście z jed-
nego świata do drugiego. Swobodne
poruszanie się w toni wodnej daje poczu-
cie niezależności i przeniesienia właśnie
do innej rzeczywistości. Ma to szczególne
znaczenie dla osób spędzających więk-
szość swojego życia na wózkach inwalidz-
kich, a także posiadających inne ograni-
czenia fizyczne. Te kulturowe, ale przede
wszystkim fizyczne właściwości powodują,
że nurkowanie jest doskonałą formą aktyw-
ności dla osób niepełnosprawnych. Nurko-

wanie pomaga odkryć nieznane dotąd mo-
żliwości ruchowe własnego ciała, uwierzyć
we własne siły i przekro-czyć barierę fizycz-
nej niepełnosprawności. Zanurzenie w pod-
wodnym świecie dla niektórych może być
momentem przełomowym, a dla wielu pa-
sją na całe życie. Dodatkowo nurkowanie,
jako specyficzna forma aktywności,
w znacznym stopniu pełni funkcje rehabili-
tacyjne i integracyjne. Uczestniczenie
w szkoleniach i wyjazdach nurkowych po-
maga powrócić do normalnego funkcjono-
wania w społeczeństwie. Miejsca, w któ-
rych organizowane są kursy i wyprawy nur-
kowe są wybierane i przygotowywane
pod kątem osób niepełnosprawnych, ale za-
zwyczaj są to znane ośrodki nurkowe, gdzie

Zero grawitacji
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odbywają się równolegle inne szkolenia
i programy nurkowe. Jest to wspaniała oka-
zja do integracji ze środowiskiem nurko-
wym. Uprawianie nurkowania pokazuje
niepełnosprawnemu nurkowi i wszystkim
obserwatorom, że robi on coś ważnego,
trudnego i skomplikowanego, daje poczu-

cie wartości i pomaga w ukształtowaniu się
pozytywnego stosunku do życia i do wła-
snych możliwości. Przebywanie w grupie,
wspólne działanie, wzajemna za siebie od-
powiedzialność powoduje wyjście niepeł-
nosprawnej jednostki z izolacji, otwarcie się
na kontakty z drugim człowiekiem, z ota-

czającym niepełnosprawną ruchowo osobę
światem. Nurkowanie rekreacyjne mogą
uprawiać osoby o różnym stopniu sprawno-
ści, a fizyczne ograniczenia nie mają więk-
szego wpływu na radość i satysfakcję
związaną z uprawianiem tego niezwykłego
sportu. Pod wodą porozumiewamy się taki-
mi samymi znakami, używamy takiego sa-
mego sprzętu i przestrzegamy tych samych
zasad bezpiecznego nurkowania. Pod wodą
jesteśmy tacy sami. Umiejętność nurkowa-
nia, poza satysfakcją, jest też okazją do po-
twierdzenia tego w swoim środowisku
i na zewnątrz, poprzez posiadanie stosow-
nego certyfikatu i dyplomu. Oczywiście
sposób nauczania nurkowania i treningu
musi uwzględniać specyfikę środowiska
wodnego i zagrożeń z tego wynikających,
jak również rodzaj niepełnosprawności. Or-
ganizacją szkoleń nurkowych, tak w Polsce,
jak i na świecie, zajmują się organizacje
i stowarzyszenia nurkowe. Do najwięk-
szych należą: SSI, NAUI, PADI, CMAS. Pro-
gramy nauczania i treningu jednak
w większości nie uwzględniają ograniczeń
i specyfiki uprawiania nurkowania przez
osoby niepełnosprawne. Dlatego między in-
nymi NAUI posiada własny, specyficzny
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sposób szkolenia, tak jak założone w 1981
roku przez Jima Gatacre z Kalifornii stowa-
rzyszenie HSA. Skrót ten pochodzi z angiel-
skiego Handicapped Scuba Association
– Stowarzyszenie Nurków Niepełnospraw-
nych. Obecnie jest to jedna z największych
na świecie organizacji nurkowych szkolą-
cych osoby niepełnosprawne. Statutowo
jest organizacją „non profit”. Wszystkie
szkolenia w ramach HSA w Polsce odbywa-
ją się według przygotowanego przez nich
systemu. Opracowane przez HSA programy
szkoleniowe nurkowania rekreacyjnego
i szkolenia instruktorskie są uznawane
na całym świecie. W związku z tym certy-
fikaty nurkowe uzyskiwane na tych kursach
są respektowane w bazach nurkowych,
choć niestety ograniczeniem jest odpowied-
nie przystosowanie tych miejsc. Szkolenie
w systemie HSA obejmuje kurs na stopień
podstawowy (Open Water Scuba Diver),
a także na stopień zaawansowany (Advan-
ced Open Water Scuba Diver). Programy
tych kursów są bardzo zbliżone do analo-
gicznych w innych organizacjach nurko-
wych. Różnica polega na tym, że
przyznając stopień podstawowy HSA, in-
struktor określa tzw. poziom (A, B lub C),

który mówi o stopniu samodzielności nur-
ka oraz zdolności do przyjścia partnerowi
z pomocą. Jest to bardzo istotna wskazów-
ka dla osób planujących i nadzorujących
nurkowanie. W zależności od nadanego
poziomu, osoba może schodzić pod wodę
w grupie z jedną lub z dwoma osobami
sprawnymi, które także muszą posiadać ści-
śle określone uprawnienia nurkowe. Ponad-
to w ramach systemu HSA przeprowadzane
są szkolenia dla sprawnych nurków pragną-

cych nurkować z osobami niepełnospraw-
nym (stopień Dive Buddy). Dzięki tak prze-
myślanemu systemowi szkoła HSA uchodzi
za wyjątkowo bezpieczną. Warto podkre-
ślić, iż do dnia dzisiejszego na świecie nie
zdarzył się ani jeden wypadek nurkowy
z udziałem osoby niepełnosprawnej.
W kursach nurkowych mogą brać udział
osoby z urazami rdzenia kręgowego, a ta-
kże osoby z porażeniem mózgowym, nie-
widome, po amputacjach nóg lub rąk
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i z innymi dysfunkcjami fizycznymi. Podsta-
wowym wymogiem stawianym przed oso-
bą pragnącą nurkować jest umiejętność
pływania. Instruktorzy zwracają przede
wszystkim uwagę na brak lęku przed wodą.
Drugim istotnym elementem jest ogól-
na sprawność i samodzielność życiowa.
W Polsce, jak dotychczas, większość
uczestników tych kursów to para i tetraple-
gicy (o bardzo różnym stopniu sprawności),
a także osoby z porażeniem mózgowym.
Natomiast medyczne przeciwwskazania
do nurkowania są podobne, co w przypad-
ku osób sprawnych – chodzi przede wszyst-
kim o choroby serca i układu oddechowego
oraz zaburzenia psychiczne. Każda osoba
nurkująca powinna posiadać aktualne ba-
dania wykonane przez uprawnionego
do badań nurkowych lekarza. W Polsce
w roku 2003 jedna osoba niewidoma ukoń-
czyła kurs podstawowy. Bardzo ważne jest,
by instruktorzy podejmujący się takich
szkoleń byli właściwie przygotowani. Kan-
dydat na instruktora musi być doświadczo-
nym instruktorem uznanej federacji
nurkowej, mającym dużą praktykę w nur-
kowaniu i w szkoleniach w różnych warun-
kach. W Polsce jest obecnie ponad 30

instruktorów przeszkolonych do nurkowa-
nia z osobami niepełnosprawnymi. Oni to
właśnie „obcinają” niedostrzegalne, sple-
cione z obyczaju, ignorancji lub strachu
więzy, by oswobodzone ciało ruszyło
do swobodniejszego, pełniejszego ruchu.
„Nie ma” grawitacji, szybujemy w toni

wodnej. Czyż jest coś wspanialszego
od swobody i niezależności. A fakt, że mo-
żna spojrzeć w oczy wodnemu stworzeniu
czy swobodnie poruszać się, jest jednym
z najwspanialszych uczuć.

Zebrał RMH

Wrocław, 2006/2014

http://www.mdt.wroclaw.pl
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Ostatniego dnia stycznia 2014 ro-
ku wyruszyliśmy na łączoną słowac-
ko- czesko- polską wyprawę zimową
do Kosowa, do eksplorowanych przez
nas od lat jaskiń Gryka e Madhe
i Radavc. Celem słowacko- czeskiej
ekipy z SSS (Slovenská Speleolo-
gická Spoločnosť), pod kierownic-
twem Jana Smolla i Martina Sluki,
było wywspinanie komina na końcu
jaskini Gryka e Madhe oraz dalsza
eksploracja suchych partii jaskini Ra-
davc.

Ekipa nurkowa pod moim kierownic-
twem, w skład której wchodzili Łukasz Ko-
rek „Kori” i Michał Wanczewski „Wania”,
miała za zadanie działanie w jaskini Gryka
e Madhe – rozpoznanie sytuacji w Syfonie
Końcowym, dalsza eksploracja partii pono-
rowych przy Wielkim Syfonie, zimowa in-
spekcja Syfonu Wstępnego, a także próba
odnalezienia podwodnego połączenia po-
między Wstępniakiem i Wielkim Syfonem.

Dla Koriego celem było odbycie pierw-
szych nurkowań w syfonach znajdujących
się w głębi jaskini i pomoc w dalszych eks-
ploracjach.

Akcję rozpoczęliśmy następnego dnia
po przybyciu. Z pomocą Słowaków prze-
transportowaliśmy sprzęt speleonurkowy

przez całą jaskinię, ok. 3 km korytarzy, cza-
sem wąskich, czasem obszernych, błotni-
stych i suchych, ale niemal nigdy płaskich,
w potocznym rozumieniu tego słowa. Ma-
lowniczo położony, na końcu partii zwa-
nych Pecovskie Kupele, Syfon Końcowy ma
charakter ponorowy. Cały czas sączy się

Zimowy wypad GNJ do Kosowa
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do niego woda spływająca z Pecovskich
Kupeli i niknie w nieznanym. Dno jeziorka
syfonalnego wypełnia gruba warstwa gliny
i mułu naniesionych przez wolno płynącą
wodę. Jak relacjonował Jan Smoll, lata te-
mu nurkował tu słowacki nurek, jednak
wszedł do wody nieostrożnie i eksplorował
techniką „na macanego”. Słowacy po rela-
cji „macanta” przypuszczali, że syfon jest
przegrodzony formą skalną i idzie poziomo
na głębokości 2 metrów. Kiedy indziej pró-
bowali za pomocą pompy opróżnić go
z wody, jednak bezskutecznie. Obejrzaw-
szy syfon z zewnątrz, zacząłem się przygo-
towywać do nurkowania. Następnie bardzo
ostrożnie wszedłem do wody. Delikatnie
płynąc żabką bez płetw, dotarłem do miej-
sca zanurzenia i rozwijając linkę z koło-
wrotka rozpocząłem zanurzenie. Woda
była krystalicznie czysta, jednak momental-
nie mąciła się. Skąd ten mąt, skoro nie do-
tykam dna, pomyślałem. Spojrzałem w górę
i wszystko stało się jasne – ściany i strop sy-
fonu oblepione są grubą warstwą żwiru
i piachu, które sypią się pod wpływem ude-
rzających w nie bąbli. Popłynąłem szybciej
w głąb, tak by wyprzedzić mąt i nie tracić
widoczności. Osiągnąłem 5 m głębokości,

syfon szedł dalej jednostajnie w dół pod ką-
tem 45-50 stopni. Poza własnym oddechem
słyszałem tylko stukanie kamyków sypią-
cych się na kask. W pewnym momencie do-
tknąłem ściany… ręka miękko zagłębiła się
w nią, odrywając bryłę zlepionego żwiru.
Strop jest bardzo niestabilny, grozi odcię-
ciem nurka w przypadku zawalenia. Zdecy-
dowałem zatem przerwać nurkowanie

i wracając zwijałem poręczówkę bez żad-
nej widoczności. Po wynurzeniu na po-
wierzchnię chwilę odpoczywałem, by
za moment zanurzyć się ponownie, tym ra-
zem z płetwami, by zobaczyć, jak szybko
syfon czyści się z podniesionego osadu. Ko-
lejne nurkowanie odbyłem w znacznie gor-
szej widoczności, przyjrzałem się ścianom
i stropowi, potwierdzając wcześniejsze ob-

przygotowanie do nurkowania w Syfonie Końcowym
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serwacje. Trzeba tu wrócić, ale ze sprzętem
„ciężkim” i wybrać metodami górniczymi
ten niestabilny osad. Po zakończeniu akcji
nurkowej retransportowaliśmy sprzęt
w stronę otworu i pozostawiliśmy go
przy partiach ponorowych Wielkiego Syfo-
nu, by tu czekał na następną akcję. Słowa-
cy pozostali i wspinali się dalej w kominie
nieopodal. Wróciliśmy do bazę po akcji

trwającej 9 h. W bazie zastaliśmy gospoda-
rza wraz z sąsiadem, który wychował się
w Manchesterze. Jednym z jego ulubionych
powiedzonek było „fuckin” Polacks man”,
co szybko przeniknęło do zbioru naszych
wyprawowych haseł. Po powrocie Słowa-
ków dowiedzieliśmy się, że w kominie na-
tknęli się na syfon i nazwali go „Honzo vo
zajebiście”, z czego bardzo się uśmialiśmy.

Następnego dnia wróciliśmy do Gryki
i wykonaliśmy akcję eksploracyjną w par-
tiach ponorowych. Prąd był dość silny, ale
nurkowałem tu bez obaw, wiedząc z po-
przednich akcji, czego się spodziewać.
Przenurkowałem z prądem znane sobie
wcześniej ciasne syfony 1 i 2, oddzielone
jeziorkami, poprawiłem pozrywane siłą wo-
dy oporęczowanie i dotarłem do syfonu 3.
Woda lała się w niego wartkim strumie-
niem. Przywiązanie poręczówki trwało
chwilę, ale lepiej zrobić to w taki sposób,
by nurkując w nieznane mieć pewność, że
nie spadnie. Następnie zanurzyłem się i nie-
mal w pionie zszedłem ciasnym i ostrym
korytarzykiem do nieco obszerniejszej salki,
gdzie mogłem się odwrócić. Głębokość by-
ła niewielka, maksymalnie 3 m. Dalej znaj-
dował się wymyty przez wodę, gładki
korytarz. Co prawda niezbyt obszerny, ale
spokojnie mogłem się tam zmieścić. Zasta-
bilizowałem poręczówkę i popłynąłem
w nieznane, najpierw poziomo, następnie
łagodnie ku powierzchni. Po wynurzeniu,
rozwinąwszy ok. 15 m linki, przeszedłem
kilka metrów wartko płynącym strumie-
niem, który kończył się wodospadem wyso-
kim na jakieś 5-6 m. To zakończyło akcję,

autor w jeziorku syfonalnym 600m od otworu
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gdyż nie sposób było nim bezpiecznie zejść
bez asekuracji. Na następnej akcji trzeba
będzie zamocować linę, zjechać na dół
i płynąć dalej z prądem wody. Wróciłem tą
samą drogą, kartując nowo odkryte partie
i podziwiając piękno tej części jaskini.

Po zakończeniu akcji w butlach pozosta-
ło jeszcze na tyle gazu, że przenieśliśmy

sprzęt do syfonów eksplorowanych w 2010
roku, by Kori mógł wykonać swoje pierw-
sze nurkowania w syfonach w głębi jaskini
(od otworu dzieliło nas ok. pół kilometra su-
chych korytarzy jaskini). Poręczówki zacho-
wały się, przynajmniej tyle widać było
w jeziorku dzięki krystalicznie przejrzystej
wodzie i oświetleniu Ammonite System. Po-
magając Koriemu w przygotowaniach do

nurkowania, przypominałem sobie, jak kil-
ka lat temu nurkowałem tu w nieznane.
Dzięki temu teraz mogłem dokładnie opi-
sać mu, gdzie i czego może się spodziewać.
Wszak to jest zwykle zadanie eksploratora
– ułatwiać działanie innym. Kori zanurzył
się i nie było go jakiś czas. Po powrocie
w kilku słowach opisał nurkowania w
dwóch syfonach, nazwanych onegdaj prze-

autor przed nurkowaniem w Partiach FPM Kori przygotowuje się do nurkowania
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ze mnie Kolanko i Warszawski, i zanurzył
się w drugiej odnodze jeziorka, zwanej Sy-
fon Żyleta, gdzie częściowo poprawił ze-
rwane przez wiosenne roztopy oporę-
czowanie. Nie był zbyt wylewny w sło-
wach, ale powiedział, że „było zajefajnie”.
To zakończyło akcję, zabraliśmy butle do
nabicia i po 7 godzinach akcji wyszliśmy
na powierzchnię.

Kolejnego dnia udaliśmy się do lokalnej
jednostki straży pożarnej celem nabicia bu-
tli. Przy okazji zawiązaliśmy nowe znajo-
mości z dowództwem straży pożarnej
miasta Peja i porozumieliśmy się w sprawie
wspólnych działań w przyszłości. Następ-
nie zwiedziliśmy miasto i piękny monastyr.
Tym razem obeszło się bez skandalu i mo-
gliśmy obejrzeć wnętrza świątyni.

Po dniu wypoczynku, z nowymi siłami
wróciliśmy do Gryki. Pomagała nam trójka
polskich policjantów z jednostki specjalnej
polskiej policji przebywających tu na misji
EULex-u. Jeden z nich, Maciek Ziółkowski,
jest moim starym przyjacielem i grotołazem,
dla pozostałych dwóch Maćków wypad

po nurkowaniu w syfonie wywierzyskowym
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do jaskini był przygodą i treningiem. Celem
tej akcji było poznanie partii za wodospa-
dem. Nurkowaliśmy we dwóch: Kori i ja.
Dla Koriego było to pierwsze nurkowanie
w ponorze, zatem część swej uwagi prze-
znaczyłem na czuwanie nad nim. Nurko-
wałem z workiem wypełnionym liną

niezbędną do zjechania wodospadu, spi-
townicą, młotkiem, plakietkami i innymi ga-
dżetami, bez których zamocowanie liny,
zjazd, a następnie wyjście do góry nie były-
by możliwe. Przenurkowaliśmy trzy znane
już syfony i dotarliśmy do wodospadu.
Przed akcją Jan Smoll wspominał o wodo-
spadzie, na który trzeba się wspiąć, bo da-
lej są nieznane partie, może i coś

do nurkowania… Po zestawieniu opisu
z planem zacząłem brać pod uwagę, że
„mój” wodospad może być tym samym,
o którym mówił Jan, ale to trzeba było
sprawdzić. Biłem spita, czyli kotwę do za-
mocowania liny, gdy w tym czasie do wo-
dospadu od dołu dotarł Wania, badający te
partie w czasie naszego nurkowania. Zatem
połączyliśmy i zjazd nie był konieczny. Mo-

Kori przed nurkowaniemautor przygotowuje się do nurkowania w j. Radavc
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że i trochę żal, bo zjazd wodospadem
w sprzęcie nurkowym to fajna zabawa, ale
szkoda było na to czasu. Wróciliśmy
pod prąd przez trzy syfony, przy okazji na-
zwaliśmy te partie „Partiami FPM” – od na-
szego nowego powiedzonka. Dotarliśmy
do punktu wyjścia, a po chwili przerwy ru-

szyliśmy dalej pod prąd, przez dwa małe
wodospady do Syfonu Wstępnego. Chcia-
łem w nim rozpoznać, którędy dopływa
do niego woda z Wielkiego Syfonu. Do-
kładnie zlustrowałem cały syfon, jednak nic
nie znalazłem, żadnego dopływu. Zakoń-
czyliśmy zatem akcję i wynieśliśmy cały
sprzęt na powierzchnię – 9 worów wypeł-
nionych sprzętem speleonurkowym dla 2

osób. Na szczęście Maćki pomagały nam
dzielnie! Po 8 godzinach podziemnej akcji
wyszliśmy na powierzchnię.

Kolejne dwa dni spędziliśmy w jaskini
Radavc. Nurkując tam półtora roku temu,
jako pierwszy nurek w historii tej jaskini
skartowałem większość podwodnych partii.
Nie natrafiłem na nic perspektywicznego.
Słowacy twierdzili jednak, że jest tam obie-

zanurzenie tuż przed wynurzeniem
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cujący syfon, którego ja nie znalazłem
i na pewno stamtąd idzie woda. Zanurko-
wałem i wstępnie go zbadałem – był to mar-
twy ciąg, który bez trudu można odróżnić
od ciągu z aktywnym przepływem. Szuka-
łem dalej czegoś bardziej obiecującego,
jednak bez skutku.

Woda w syfonie bez przepływu, ale sto-
sunkowo przejrzysta, zatem nie sposób by-

ło czegoś przeoczyć. Nie dawało mi jednak
spokoju, jak woda dostaje się do syfonu, za-
tem następnego dnia postanowiłem dokład-
nie wszystko sprawdzić raz jeszcze.
Po eksploracji 1,5 roku temu pozostało kil-
ka znaków zapytania. Podczas tego nurko-
wania rozwiałem wszystkie wątpliwości,
wcisnąłem się we wszystkie szczeliny zna-
ne z poprzedniego razu, likwidując znaki

zapy- tania na planie oraz przenurkowałem
do końca martwy ciąg mający być obiecu-
jącym syfonem, który okazał się finalnie
wąskim korytarzykiem zakończonym ob-
szer- niejszą salką, w którym bardzo się mą-
ciło. Do planów partii podwodnych doło-
żyłem w ten sposób ok. 20 m.

Dokładnie sprawdziłem każdą odnogę
syfonu, nic nie znajdując. Wynurzyłem się
także w partiach suchych za syfonem i prze-
szedłem kawałek w poszukiwaniu śladów
penetracji wody, ale bez rezultatu. Dalej
korytarz idzie w górę, po prostu dalej brak
części wodnej. Tym sposobem ostatecznie
zamknęliśmy temat eksploracji podwod-
nych w tym miejscu. Po mnie nurkował Ko-
ri, dalej ćwicząc nurkowania w syfonie
w głębi jaskini, znajdujących się tym razem

autor po nurkowaniu w j. Radavc

po udanym nurkowaniu
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ok. 200 m od otworu. Każde takie nurkowa-
nie to zdobywanie dużego doświadczenia
w akcjach speleonurkowych.

Po powrocie do bazy, dzięki rejestratorom
zamontowanym w jaskini przez Martina Slu-
kę, wyjaśniła się zagadka, skąd bierze się tam
woda – w pewnych okresach jej poziom
gwałtownie podnosi się o kilkanaście metrów,
przepływa silnym strumieniem wylewając się
do doliny, a po jakimś czasie opada, pozosta-
wiając wodę w syfonie na dnie jaskini.

Podsumowując wyjazd, należy stwier-
dzić, że wszystkie postawione cele zostały
zrealizowane. Listę osiągnięć należy roz-
szerzyć o udane działania w jaskini Radavc,
czego wcześniej nie było w planie. Jak za-
wsze, świetnie się bawiliśmy i wypoczywa-
liśmy, zdobywaliśmy także kolejne ciekawe
doświadczenia i realizowaliśmy się współ-
pracując ze Słowakami i Czechami z SSS.

W wyprawie udział wzięli:
Polska: Dominik Graczyk „Honzo”, Łu-

kasz Korek „Kori”, Michał Wanczewski
„Wania”

Słowacja: Jan Smoll, Gabika Ma-
jerníčková, Palo Herich, Pavel Pokrievka

Czechy: Martin Sluka, Sylvos Votoupal,
Pavel Hovorka

Wyprawę sprzętowo wspierały firmy:
Ammonite System (oświetlenie), Klinika Me-
dyczna IBIS (zabezpieczenie tlenowe),
MLinke Sidemount (sprzęt nurkowy) i Santi
(odzież termoaktywna) za co im dziękuje-
my!

Dominik Graczyk „Honzo”

honzo@o2.pl

fot.: Michał Wanczewski

O autorze:
Autor jest pasjonatem eksploracji podwod-

nych jaskiń, prowadzącym Warsztaty Nurko-
wania Jaskiniowego GNJ, szkolącym nurków
jaskiniowych w systemie francuskim i partner-
skim.

Jest również instruktorem nurkowania NAUI
prowadzącym szkolenia na wszystkich pozio-
mach do divemastera włącznie.
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Czy nie myślałeś o wypromowaniu się na łamach gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się na fo-
tografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz zaist-
nieć w świecie napisz do nas. Twój artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami nie
jest odpłatna. W zamian za to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie,
zamieszczenie Twojego zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do 20 każ-
dego miesiąca pod adresem http://nuras.info/.
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
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Lepka, okleja całe ciało, wdziera
się do umysłu i zniewala, paraliżu-
je. Pochłania, wciąga kompletnie.
Zmienia, wykrzywia rzeczywistość.
Jest przerażająca, straszna, złowro-
ga.

W ciemności świat zaczyna żyć własnym
życiem, wszystko się rusza, chwieje, czyha,
wygina i znika.

Ciemność ma też swoje słabości. Wystar-
czy jedna, najsłabsza latarka, aby ją pokonać.
Ale… kiedy długo nas otacza, uśmierza nasze
lęki, staje się bliska, coraz bliższa. Zaczynamy
funkcjonować normalnie. Działamy.

Żyjemy.
Problem wraca, kiedy na nowo próbuje-

my ją oddalić, wyrwać się od niej, choćby
przy użyciu wspomnianej latarki. Wtedy
na powrót staje się wroga.

Na powierzchni boimy się ciemności, bo
nasza wyobraźnia szepce o obecności hord
bandziorów czających się w każdym zaka-
marku. Albo o duchach…Ale pod wodą?
Czego boimy się pod wodą? Co podpowia-
da nam nasz umysł, co projektuje nasza wy-
obraźnia?

Lęk przed ciemnością jest obecny w na-
szym życiu, jak to mówią jaskiniowcy,
od maleńkości. Jest, można powiedzieć, na-
turalny. O ile nie przybiera patologicznej
formy, zwanej nyktofobią, da się z nim żyć.
W dobie dość niebezpiecznych czasów,
gdzie faktycznie ilość ludzi chcących zro-
bić nam krzywdę jest duża (choćby w no-
men omen przysłowiowej ciemnej uliczce,
czy ciemnej bramie) można powiedzieć, że
jest pożądany, a nawet zbawienny. Spra-
wia, że od miejsc potencjalnie niebezpiecz-
nych trzymamy się z daleka, a przechodząc

przez taki rewir, wyraźnie wzmagamy czuj-
ność. To niejednokrotnie ratuje nam skórę.

Ciemność
czarna, nieprzenikniona, jak smoła
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Wrócę jednak do wody. Co z nią? I co
z nami? Dlaczego tak wiele osób odczuwa
lęk związany z ciemnością pod wodą? Prze-
cież wygląda na to, że jest on zupełnie nie-
uzasadniony. Prawdopodobieństwo napa-
du, kradzieży, gwałtu jest niewielkie. W du-
chy większość z nas też raczej nie wierzy.

Więc dlaczego? Zadając sobie te pytania
będąc pod wodą, bardzo szybko zdamy so-
bie sprawę, że to nie ma sensu. Zrozumie-
my – i co ważniejsze – wgramy do naszej
głowy program obronny. Program, który bę-
dzie nas bronił nie przed ciemnością,
a przed nami samymi.

Zróbmy to, jak tylko zaczniemy odczu-
wać pierwsze objawy związane z lękiem
przed ciemnością. Jak tylko nasz umysł na-
kreśli pierwszy obraz, pierwszy scenariusz.
Stanie się dla nas jasne, że w ciemności nie
ma niczego, czego mielibyśmy powód się
bać. W walce z naszym umysłem ważne
jest zaufanie do naszego ciała i fizyczności.
W sytuacjach zwykłych, naziemnych, kie-
dy mamy zaufanie do naszego ciała, czyli
wierzymy w naszą siłę, w możliwość sku-
tecznego odparcia ewentualnego zamachu
lub ucieczki, jesteśmy sprawni, wytrenowa-
ni, znamy sztuki walki (zaufanie do nasze-
go ciała), posiadamy broń, mocną latarkę
(fizyczność) i umiejętność ich użycia, dużo
łatwiej mierzyć nam się z lękiem przed
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ciemnością. Dużo łatwiej podejmujemy de-
cyzję o poruszaniu się w ciemności. I poru-
szamy się o wiele bardziej komfortowo.

Pod wodą jest dokładnie tak samo. Dlate-
go powinniśmy zbudować i tak naprawdę
każdego dnia budować od nowa dwa filary
– ciało i fizyczność. Te dwa filary spinają

nasz umysł, można powiedzieć, że się on
na nich opiera, stoi, sobie przysiadł...

Gdy są one słabe, niestabilne, cała kon-
strukcja może runąć. Ba, runie na pewno.
Praca nad naszym ciałem oraz praca z na-
szym sprzętem i doprowadzenie działań
do perfekcji, również w sytuacji bez wi-
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doczności (ciemność), są kluczowe. Zwykłe
zawiązanie sznurka w ciemności jest zada-
niem trudnym, często niewykonalnym. Ba-
nalne sięgniecie i skorzystanie z elementu
naszego wyposażenia przestaje być banal-
nym, gdy odbywa się w ciemności. Przej-
ście przez ciasne okienko. Podzielenie się
gazem. Znalezienie drogi. Odczytanie pa-
rametrów nurkowania. I tak dalej…

Zmieńmy to. Trenujmy aż do osiągnięcia
perfekcji – najpierw na powierzchni, potem
pod wodą, ale w świetle dnia, na koniec
w ciemności, lecz w wodzie otwartej.

Gdy osiągniemy w tym wszystkim zało-
żoną perfekcję, okaże się, że gdy tylko po-
czujemy nieprzyjemnie rozchodzący się
po naszym ciele zastrzyk lęku spowodowa-
ny ciemnością (zgaśnięciem światła, nagłą
utratą widoczności…), weźmiemy głębszy
wdech, pomyślimy o tym, że to my jesteśmy
zwycięzcami i tylko uśmiechniemy się lek-
ko na wspomnienie czegoś, czego resztki
właśnie wyparowały…

I wtedy… możemy zacząć myśleć
o wchodzeniu pod strop. O nurkowaniu ja-
skiniowym. O podziemiach elektrowni
w Pruszkowie. O Winnicy i Browarze.
O zapukaniu do krainy wiecznej ciemno-
ści. Tam mieszka Ona, Ciemność, to jest jej
dom i tam jest szczególnie groźna.

Jeśli znajdziemy się tam przedwcześnie,
niezapowiedziani i nieprzygotowani
– prawdopodobnie, prędzej czy później,
czeka nas mroczny, pierwotny i przerażają-
cy strach, rozczarowanie i zniechęcenie
tym rodzajem nurkowania a może i coś
więcej.

Może Królowa tej krainy zażąda, aby zo-
stać u niej na służbie. Na wieki w krainie
ciemności…

Michał Winek
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Jakieś trzy lata temu rozpoczęła się
moja fascynacja nurkowaniem over-
head. Wcześniej pojawiła się cieka-
wość i pierwsze pomysły, żeby
spróbować. Warsztaty jaskiniowe or-
ganizowała wtedy GNJ, ale poległem
już na wymaganiach sprzętowych.
Półtora roku później na Forum Nuras
natknąłem się na zaproszenie na
warsztaty jaskiniowe według szkoły
francuskiej i tak poznałem Majkiego.

Po przeanalizowaniu naszego nurkowe-
go CV, zostaliśmy (Jarek i ja) potencjałem
na nurków jaskiniowych. Te warsztaty wy-
wróciły do góry kołami cały mój dotychcza-
sowy światopogląd nurkowy, konfigurację
sprzętową i bardzo boleśnie zweryfikowały
umiejętności. Od tego czasu snułem się
z Jarkiem po dziurach w ziemi w konfigu-
racji SM 2x4 l, którą pokochałem i ostatecz-
nie (tak mi się wydawało) rozstałem się
z twinem, którego nigdy nie lubiłem.

Po roku spotkaliśmy się w Srebrnej Gó-
rze na warsztatach zaawansowanych, połą-
czonych ze zlotem nurków jaskiniowych.
Słuchając rozmów i opowiadań innych nur-
ków jaskiniowych, zastanawialiśmy się, kie-
dy dojdziemy do robienia takich grubych
nurów. Warsztaty znów obnażyły bezlito-
śnie nasze braki w umiejętnościach, więc
dalej szlifowaliśmy formę, głównie w pod-
ziemiach Dolnego Śląska. Gdy już kolejny
raz zostaliśmy mistrzami świata, zaczął ko-
łatać w naszych głowach temat kursu jaski-

niowego. Temat wydawał się jednak bardzo
odległy, aż pewnego dnia zadzwonił
do mnie Wiesiek. Chciał zapytać, czy mam
jeszcze w sklepie taki zmyślny klucz do au-

Francja, kurs jaskiniowy
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tomatów, ale od słowa do słowa okazało
się, że jedzie na kurs jaskiniowy do Starna-
sia. Długo nie myśląc, zadzwoniłem do Jar-
ka. Stwierdził, że w sumie też byśmy
mogli… Nie przerywając tych szybko pły-
nących myśli, zadzwoniłem do Majkiego.
Zaproponował warunki, które z miejsca
przyjęliśmy! Ja pie…lę, jedziemy do Francji
na kurs jaskiniowy! Oblatani w nowej jaski-
niowej konfiguracji, zadowoleni z siebie, li-
czyliśmy dni do wyjazdu, aż tu przychodzi
mail od Majkiego z wymaganiami sprzęto-
wymi. Czytam i… nie wierzę!!! Strzałki, ko-
łowrotki, inne duperele i TWIN!!! Twin? To
ja dwa i pół roku tarzam się w SM 2x4 (al-
bo 2x8), a teraz ma być twin! No trudno,
niech będzie. I tak kolejny raz wyuczona
konfiguracja stała się historią. Przed wyjaz-
dem spotkaliśmy się jeszcze na Koparkach,
aby zweryfikować naszą konfigurację tech-
niczną i umiejętności. Przyjechaliśmy rano,
skręciliśmy twiny i zadowoleni z faktu goto-
wości do nurkowania czekaliśmy na szefa.
Przyjechał, popatrzył, pokręcił głową i ka-
zał to w cholerę rozkręcić. Na szczęście
w wodzie po raz pierwszy przyzwoicie za-
prezentowaliśmy techniczne skilsy. Zrobili-
śmy dwa nury, zostawiliśmy Majkiemu

kłębek automatów do przeserwisowania
i umówiliśmy się na spotkanie we Francji.

Do Francji ruszyliśmy standardowo spod
stolarni Jarka, która jest zarazem naszym
punktem startowym na większość wyjaz-
dów. Bus, po przerobieniu na wersję kem-
pingową, na kolejnych kilka dni stał się

naszym domem, magazynem sprzętu i pro-
wiantu. Ruszyliśmy w drogę do miejscowo-
ści Gramat, gdzie mieliśmy się spotkać
z Majkim, Margitą i współtowarzyszami
niedoli. Droga minęła nam dość szybko,
przejechaliśmy Polskę, Niemcy i dopiero
gdzieś we Francji zatrzymaliśmy się na noc-
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leg. Samochody „kempingowe” mają tę za-
letę, że można się zatrzymać na noc
w praktycznie dowolnym miejscu. Zatrzy-
maliśmy się więc na jakimś parkingu, zje-
dliśmy kolację i poszliśmy spać. Rano
mieliśmy do przejechania około 450 km.
Zleciało bardzo szybko, kilka godzin póź-
niej byliśmy już w Gramat. No dobra, ale
co dalej? Jak to co, szukamy ekipy X-Divers,
są na jakimś kempingu. Ok, ale na którym?
Ile tu może być kempingów? Mamy czas,
więc poszukamy. Na początek odnaleźli-
śmy Wi-Fi, by namierzyć okoliczne kem-
pingi. Zwiedziliśmy bezskutecznie trzy
i wtedy zadzwonił telefon. Jesteśmy u An-
dre Grimal, powiedział Majki, a więc ruszy-
liśmy na spotkanie. Wcześniej kontakt
telefoniczny nie był możliwy, bo ekipa po-
jechała na wycieczkę w miejsce, gdzie nie
działają komórki. Na miejscu byli nasi
współkursanci Robert i Waldek oraz nurko-
wie już jaskiniowi z poprzedniego „turnu-
su”, na których patrzyliśmy z zazdrością
i podziwem. Dość szybko poszliśmy spać,
bo na rano zarządzona była zbiórka i wy-
jazd pod pierwszą jaskinię. Od tego czasu
poziom emocji, zmęczenia, stresu, ekscyta-
cji rósł w postępie geometrycznym, czego

zupełnie nie byliśmy świadomi. Na popo-
łudnia, po nurkowaniach, w ramach roz-
rywki przywieźliśmy stół do tenisa
stołowego w celu rozegrania Mistrzostw Eu-
ropy Nurków Jaskiniowych. I tu pojawił się
pierwszy sygnał ostrzegawczy (jeszcze nie-
zauważony), że to nie będą takie lekkie
wczasy. Brzmiał mniej więcej tak:

– Wam się wydaje, że będziecie mieli
czas sobie w ping ponga pograć? – zapytał
Majki.

Uznaliśmy, że straszy. Nie straszył.
Pierwszy dzień kursu – jaskinia Caboy

(instruktor pomaga)

Zanim zainteresowałem się nurkowa-
niem jaskiniowym, zupełnie inaczej wy-
obrażałem sobie jaskinie. Eksplorowana
w młodości jaskinia Raj w niczym nie przy-
pominała tego, co nas czekało w najbli-
ższym czasie. Maciek – nurek już jaski-
niowy, z poprzedniego turnusu – określił to,
jako lot na księżyc. Nie mylił się. Zanim

jednak weszliśmy do wody, musieliśmy wy-
kazać się umiejętnością poręczowania,
więc zostaliśmy wysłani w pobliskie… krza-
ki. Oczywiście całą wiedzę i umiejętności
poręczowania za pomocą gumek mogliśmy
sobie wsadzić. Teraz będziemy poręczo-
wać po amerykańsku.

Po przygotowaniu miejsca do suszenia
prania – szefostwo siedziało tu już 10 dni,
więc podejrzewamy, że nasze ćwiczenie
miało drugie dno – nadszedł czas na omó-
wienie nurkowania. Na kursach Majkiego
zawsze jest coś ekstra. W związku z tym, że
jaskinie francuskie to podziemne rzeki, nie
zawsze łatwo je znaleźć. Na zdjęciu pre-
zentacja ćwiczenia z poszukiwania wody
za pomocą różdżki. Szef pokręcił, pokręcił
i woda się znalazła. My patrzyliśmy z nie-
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dowierzaniem, Jarek fotografował przyrodę,
a Majki cieszył się z wykonanej sztuczki.
Dość tych sztuczek, czas do wody. Zostali-
śmy podzieleni na dwa zespoły i ruszyliśmy
w nieznane.

Gdzieś w dnie tego jeziorka jest wejście
do jaskini Caboy. Pierwsze nurkowania
trwały 30 minut, głębokość około 20 me-
trów. Przed nurkowaniem jaskinia ostrzegła
nas przed nonszalancją. Niedokładnie

sprawdzona latarka oczywiście nie zadzia-
łała! Z nurkowania pamiętam jedynie tyle,
że szybko robiło się głęboko, spąg opadał
pod sporym kątem, a na początku była nie-
duża restrykcja.

W przerwie Majki ocenił nasze poczyna-
nia, udzielił wskazówek, jak nie dać się za-

bić i zarządził drugie nurkowanie. To nie
zawsze są miłe dla ucha oceny, jednak
w przypadku nurkowań jaski- niowych mo-
gą w przyszłości ocalić życie.

Przyjęliśmy je z pokorą i zrozumieniem.
Majki dodał nam też otuchy słowami:

– Dziś wam jeszcze pomagam, jutro
przestanę, a później zacznę wręcz prze-
szkadzać.

Jak powiedział, tak zrobił. Drugie nurko-
wanie było dalsze i głębsze. Osiągnęliśmy
po około 30 metrów z czasem 30 minut.
Dzięki czujności instruktora przeżyliśmy
pierwszy dzień. Wydawało się, że gumki
już się nie przydadzą, ale jak się okazuje,
warto je mieć, aby np. zastabilizować pisto-
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let na stacji benzynowej. Bo jak bez tego
(pistolety nie miały blokad) wlać sto litrów
paliwa?

Późnym wieczorem wróciliśmy na kem-
ping u Andre i poszliśmy spać. Następnego
dnia rano czekała nowa jaskinia i nowe wy-
zwania.

Drugi dzień kursu – jaskinia Fontaine Sa-
int Georges

Od drugiego dnia kursu nurkowaliśmy
w zespole trzyosobowym – Robert, Jarek
i ja. Waldek zdecydował się na wersję light,

czyli kurs cavern. Roberta poznaliśmy
w Srebrnej Górze. To bardzo doświadczony
nurek TMX, który stał się prawdziwym fila-
rem naszego zespołu. Z nurkowania znów
niewiele pamiętam, mogę jedynie napisać,
że zrobiliśmy tam dwa trzydziesto-czter-
dziestominutowe nurkowania z głęboko-
ścią 30 m. Z profilu nurkowania wynika, że
wpłynęliśmy na 150 metrów w głąb jaskini.

Wejście do St. Georges również ukryte
jest w jeziorku wejściowym. I gdyby nie wi-
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dok ginących przy ścianie bąbli powietrza,
można by pomyśleć, że to zagubiony nurek
od Jakuzy, udający się na eksplorację kolej-
nej sadzawki. Po dniu pełnym wrażeń, zje-
dzeniu kolacji i nabiciu twinów, w niezwy-
kle ciekawej spreżarkowni Andre Grimala,
został już tylko czas na sen.

Trzeci dzień kursu – jaskinia Emergence
Du Ressel (instruktor już nie jest taki miły…)

Od dnia trzeciego już trochę pamiętam.
Poziom komplikacji jaskiniowej wzrósł,
do konfiguracji doszły butle z gazem depo-
zytowym. Po raz pierwszy spotkaliśmy też
innych nurków. Majki uznał, że można nas
już pokazać ludziom i że nie narobimy ki-

chy, takiej jak pierwszego dnia. Dużo sły-
szałem o „szkole francuskiej”, pod Ressel
mogliśmy zobaczyć to z bliska. Oto twinse-
ty przytroczone do jacketów. Jeden twin
miał nawet obejmy. Do tego większość to-
warzystwa w piankach. Na drugim biegu-
nie my, dążąca do ideału DIR-armia (płetwy
na zdjęciu nie są nasze, my mamy jety ze
sprężynami).
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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


99

ECN-SYSTEMY NURKOWE EMILIA KUROWSKA wystêpujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług w imieniu i na rzecz
Santander Consumer Bank S. A., wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy na zakup towarów i usług oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści

wymienionych dokumentów. O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl

http://www.santanderconsumer.pl
http://www.santanderconsumer.pl
http://www.santanderconsumer.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: technologia Optimal Flow Design
Przepływ powietrza bez kompromisów:

Innowacyjny zawór OFD zmniejsza opory
wdechu i zapewnia lepszą pracę oddecho-
wą w porównaniu z konwencjonalnymi za-

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

worami downstream. W nowej konstrukcji
wpływające powietrze kierowane jest wo-
kół główki grzybka zaworu, nie występują
turbulencje powietrza w okolicy sprężyny,
co w efekcie optymalizuje przepływ powie-
trza.

Idealne w zimnych wodach i trudnych
warunkach:

Konstrukcja całego wnętrza drugiego
stopnia zaprojektowana jest z myślą o nur-
kowania w zimnych wodach.

Wysoki współczynnik przepływu gwa-
rantuje optymalną dostawę powietrza.

Perfekcyjne zastosowanie efektu Ventu-
riego – gwarantowane..

SG50: system wysokiej wydajności
na wszelkie sytuacje

„Nowa linia automatów SG firmy SUBGEAR to najwyższej wydajności sys-
temy o nowoczesnym designie i wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Zastosowa-
nie innowacyjnego zaworu OFD gwarantuje bardzo naturalny oddech – bez
względu na to, w jakich warunkach odbywa się nurkowanie – w tropikal-
nych wodach, czy też pod lodem. Jako inżynierowie jesteśmy zgodni, że li-
nia automatów SG ustanawia nowy standard w technice automatów
SUBGEAR.”
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Bezpieczny, godny zaufania, solidny sys-
tem oddechowy, zapewniający zaawanso-
waną wydajność oddechową w każdych
warunkach. Wyposażony w ekskluzywny,
obrotowy adapter przegubowy przy drugim
stopniu zapewnia niespotykany komfort
podczas zanurzeń w każdym akwenie.

• Sterowany membranowo pierwszy sto-
pień z suchą komorą

• Regulowane opory wdechu
• Praca oddechowa: 0,64 J/l
„Gdy tworzyliśmy SG50, celem naszym

było zaprojektowanie systemu oddechowe-
go, który w znacznym stopniu przyczyni się
do zwiększenia przyjemności i radości czer-
panej podczas nurkowania. Myślę, że nam
się to udało. Dzięki zaworowi downstream
typu Power Flow, oferujemy kompaktowy
system oddechowy zapewniający wyjątko-
wo wysoki, stały i naturalny przepływ po-
wietrza. Membranowy, odciążony pierwszy
stopień z suchą komorą to system godny za-
ufania w każdych warunkach nurkowych.”

Corrado Cominetti, Research & Develop-
ment Manager

SG30: Lekki, solidny i wytrszymały
Ten kompaktowy, sprawdzony system

oddechowy jest idealny dla dużo podróżu-

jących nurków rekreacyjnych, nurkujących
w różnych akwenach. Sterowany membra-
nowo pierwszy stopień idealnie nadaje się
do nurkowań w zimnych wodach – gwaran-
towana najlepsza wydajność.

• Sterowany membranowo, odciążony
pierwszy stopień

• Regulowane opory wdechu
• Praca oddechowa: 0,75 J/l
SG10: doskonała relacja ceny do jakości

Niezastąpiony towarzysz podczas podró-
ży nurkowych. Jest lekki, wytrzymały, god-
ny zaufania i wyjątkowo prosty w użyciu.
Relacja ceny do jakości jest nie do pobicia.
Waga – jedynie 645 gramów.
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• Klasyczny tłokowy pierwszy stopień
• Praca oddechowa: 0.83 J / l
• Dostępny także w wersji Octopusa
Linia automatów SG dostępna jest w au-

toryzowanych sklepach dealerskich SUB-
GEAR.

Proponowane ceny detaliczne (1-wszy
i 2-gi stopień): SG50: 1490,00zł,
SG30: 995,00zł, SG10: 790,00zł

SCUBAPRO jest jednym z wiodących
producentów najwyższej jakości sprzętu
do nurkowania i snorkelingu, zatrudniający
ponad 400 osób w 17 lokalizacjach, znaj-
dujących się w 13 krajach, na 4 kontynen-
tach.

Co najmniej jeden na dwóch zatrudnio-
nych jest nurkiem, a w niektórych krajach
nurkowie stanowią nawet 80% zatrudnio-
nych.

Około 1/3 pracowników jest instruktora-
mi. SCUBAPRO posiada doświadczenie
nurkowe odpowiadające niemal 1500 lat
spędzonych pod wodą. SCUBAPRO należy
do grupy Johnson Outdoors Inc.

Johnson Outdoors Vertriebsgesellschaft
mbH | Johann-Höllfritsch-Str. 47 | 90530
Wendelstein, Germany

scubapro.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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Fragment podręcznika
System z nurkiem prowadzącym

kilka par jest w Polsce (i w ogóle
na naszej szerokości geograficznej)
niedopuszczalny. Błędem jest aseku-
racja formalna zamiast rzeczywistej.

Oto opis wypadku nurkowego przy pio-
nowej ścianie w kamieniołomie w środko-
wych Niemczech.

Do nurkowania turystycznego zanurzyła
się grupa złożona z dwóch par prowadzo-
nych przez przewodnika – instruktora VDST
(należąca do CMAS niemiecka federacja
nurkowa, szkoli dosyć przyzwoicie). Plan
zakładał zwiedzenie ścianki, przy jej górnej

krawędzi, na maksymalnej głęboko-
ści 18 m. Po zanurzeniu na przystanek kon-
trolny, grupa popłynęła po stoku w stronę
prawego końca ścianki, a następnie zaczę-
ła płynąć wzdłuż niej, równolegle do brze-
gu. Płetwonurkowie komunikowali się ze
sobą bez żadnych problemów, gdyż wi-
doczność pod wodą była dobra. Na głębo-
kości nurkowania panowało naturalne
oświetlenie, a latarki (były włączone) służy-
ły głównie do oświetlania zagłębień ścian-
ki. W osiemnastej minucie przewodnik,
kontrolując rutynowo zachowanie się dru-
giej pary (Katerina i Martin), zauważył zni-
kającą w toni sylwetkę Kateriny. Zatrzymał
więc pierwszą parę płetwonurków i posta-

nowił zawrócić Katerinę i Martina. Niestety
nie udało mu się ich dogonić i odnaleźć.
Po około minutowym poszukiwaniu wrócił
do pierwszej pary i wypłynął z nią na po-
wierzchnię, zachowując standardową pro-
cedurę wynurzania. W czasie gdy grupa się
wynurzała, ratownik pełniący swoje obo-
wiązki na brzegu zauważył rozdzielenie bą-
bli i zanurzył się do odłączonej pary.
Znalazł Katerinę i Martina na głęboko-
ści 25 m. Martin leżał na dnie, twarzą
do dołu i bez ustnika, a Katerina spoczywa-
ła bezwładnie na jego plecach. Ratownik
wydobył Katerinę. Zanurzył się również nie-
zwłocznie, znajdujący się na powierzchni
wody, przewodnik grupy i po dwóch minu-

Filozofia nurkowania:
o wypadkach nurkowych i systemie
z nurkiem prowadzącym kilka par
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tach wydobył Martina. Ponieważ obydwie
wydobyte osoby nie oddychały, rozpoczęto
na brzegu pełną akcję reanimacyjną. Kate-
rina zaczęła oddychać po około 5 minu-
tach, ale bez odzyskania przytomności.
Była utrzymywana w pozycji bocznej bez-
piecznej z podażą tlenu za pośrednictwem
maski bezzwrotnej. Martin, niestety, pomi-
mo podjętej akcji ratowniczej nie dawał
oznak życia. Po 20 minutach od chwili wy-
dobycia płetwonurków przyjechała karetka.
Lekarz pogotowia ratunkowego, po nieuda-
nych próbach intubacji, stwierdził zgon
Martina. Katerina została przewieziona
na lądowisko i przetransportowana śmi-
głowcem do komory dekompresyjnej, gdzie
trwa walka o jej życie.

Katerina i Martin byli płetwonurkami
podstawowego stopnia z bardzo dużym do-
świadczeniem zdobywanym w wielu rejo-
nach świata. Mają w swoim dorobku
szkolenia specjalistyczne w nurkowaniu ni-
troksowym, w suchych skafandrach
i na wrakach w morzu. Należą do ludzi,
którzy zawsze podchodzą do nurkowania
z szacunkiem i mądrością. Zawsze punktu-
alni, zawsze z aktualnymi badaniami, za-
wsze pełni humoru, chęci nauki i pomocy.

Przyczyna wypadku pozostaje dla nas
wciąż niezrozumiała. Mamy nadzieję, że
do jej wyjaśnienia przyczynią się wyniki ba-
dań medycznych.

Analiza tego zdarzenia pozwala dostrzec
pięć błędów popełnionych przez organiza-
tora.

1. Nieprawidłowa koncepcja: prowadze-
nie kilku par przez jednego „przewodnika”

Pierwszy błąd systemowy, jaki został tu
popełniony, to przeniesienie zwyczajów
przywiezionych z Egiptu na naszą szero-
kość geograficzną. Jest to niestety błąd czę-
sto spotykany. W Egipcie panuje taki
zwyczaj, że jeden przewodnik prowadzi
kilka par nurków płynących za nim „gęsie-
go”, para za parą. W Egipcie praktykuje się
to, żeby obniżyć koszty zatrudnienia kadry
lub udziela się rabatów doświadczonym

płetwonurkom, w zamian za prowadzenie
przez nich mniej doświadczonych partne-
rów. Nawet w warunkach doskonałej przej-
rzystości, jaka panuje w egipskich nurko-
wiskach, jest to karkołomny system asekura-
cji, ponieważ taki przewodnik, który prowa-
dzi kilka par jest i tak zwykle za daleko,
żeby w potrzebie udzielić komukolwiek po-
mocy. Jednak trudno dyskutować z ekono-
mią. Egipscy organizatorzy nurkowań są
na całym świecie znani z lekceważenia ja-
kichkolwiek zasad bezpieczeństwa i cięcia
kosztów za wszelką cenę.

Oczywiście pary złożone z niedoświad-
czonych nurków nie stanowią prawidłowej
asekuracji i taki „tramwaj” prowadzony
przez zaledwie jednego doświadczonego
nurka-przewodnika jest absolutnie niebez-
pieczny. Tak nie wolno konstruować zespo-
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łów nurkowych. Czasem jeszcze ci „lepsi”
egipscy organizatorzy dodają drugiego do-
świadczonego nurka, żeby płynął z tyłu,
za ciągiem par i jak gdyby zamykał cały
„tramwaj”. To też nie jest dobre rozwiąza-
nie, trzeba jednak przyznać, że jest trochę
mniej złe niż takie, gdzie jest tylko jeden
prowadzący, na początku ciągu par.

Tak czy inaczej, nawet taka konfiguracja
osobowa nie nadaje się w naszych wodach
i to nawet tych mających wyjątkowo dobrą
przejrzystość, ponieważ inne niż przejrzy-
stość warunki – np. niska temperatura
zwiększająca ryzyko zalodzenia automatu,
niedostatek światła zwiększający ryzyko
narkozy azotowej i utrudniający asekurację,
możliwość podniesienia mułu z dna i wie-
le innych – sprawiają, że nasze systemy ase-
kuracji muszą być znacznie staranniej
konstruowane niż „egipskie”. Dosłowne
ściąganie tamtejszych rozwiązań jest w eu-

ropejskich akwenach śmiercionośnym błę-
dem.

Każdy zespół – a w naszej szerokości
geograficznej może to być para nurków lub
zespół trzyosobowy – powinien być całko-
wicie samowystarczalną pod wodą forma-
cją, w skład której powinien wchodzić co
najmniej jeden doświadczony nurek, który
prowadzi ten zespół. Nurkowie muszą pły-
nąć obok siebie, nie zaś jeden za drugim,
w takiej odległości od siebie nawzajem, że-
by w każdej chwili mogli udzielić sobie na-
tychmiast pomocy. O asekuracji wzrokowej
i o tym, że musi być ona prowadzona
w sposób ciągły, a nie „co chwilowy”, była
już wielokrotnie mowa.

Na zespoły większe niż trzyosobowe (je-
den prowadzący i dwoje jego partnerów)
można pozwolić w zasadzie jedynie
w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich to
szkoleniowe nurkowanie przy linie opusto-

wej, kiedy to jeden szkoleniowiec może
prowadzić czworo ćwiczących, tworząc
w ten sposób z nimi zespół pięcioosobowy.
Drugi przypadek, w bardzo dobrej przejrzy-
stości, gdy instruktor prowadzi co prawda
dwie pary, ale płynące obok niego, jedna
po lewej, a druga po prawej stronie, nie zaś
za nim. W obu przypadkach wolno to zro-
bić tylko ze sprawdzonymi, starannie wyse-
lekcjonowanymi nurkami. Za ich dobór
musi osobiście odpowiadać prowadzący.

Jeśli nurkowanie jest turystyczne a do
wody ma wejść czworo nurków, należy ze-
stawić z nich dwie pary, uważając przy
tym, żeby były to pary sensownie ułożone!
Na przykład dwie pary złożone z samych
płetwonurków podstawowego stopnia
w ogóle się nie nadają. Koniecznie trzeba
postarać się o jakiegoś doświadczonego
nurka, np. średniego stopnia, który wejdzie
do wody dwa razy, za każdym razem z jed-
ną z tych par i w ten sposób powstaną dwa
zespoły trzyosobowe, które już mają sens.

Nurkowie muszą być w stanie udzielić
sobie pomocy natychmiast, np. podtrzymać
kogoś, kto opada lub przytrzymać kogoś,
kto nieprawidłowo się wynurza, mdleje lub
cokolwiek innego się z nim dzieje. Nie mo-
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żna pozwolić na to, żeby nurkowie musieli
w takiej sytuacji czekać, aż przewodnik,
„kontrolując rutynowo” zachowanie płyną-
cej za nim pary, zatrzyma się i postanowi
zawrócić. On tu nie ma nic „postanawiać”,
tylko ma być obok na wyciągnięcie rę-
ki! I oczywiście nie może mieć pod opieką
dwóch lub więcej par.

Podczas nurkowań przy linie opustowej
nurek prowadzący grupę, albo instruktor
prowadzący zajęcia na kursie, może mieć
pod opieką nawet cztery osoby, jeśli przej-
rzystość wody na to pozwala. Ale nurkowa-
nia przy linie mają przecież w ogóle inną
specyfikę. Jednak również podczas nurko-
wań po stoku, jeśli przejrzystość wody na to
pozwala, mocny prowadzący, mający
pod opieką mocnych nurków, których zna
i których jest pewien, może pozwolić sobie
na prowadzenie czterech osób, jednak nie
płynących z tyłu za nim, lecz obok niego,
po dwoje z każdej strony, w jednej linii, jak
samoloty w szyku – to jeszcze ma sens. Na-
tomiast prowadzenie tramwaju, którego się
nie widzi, dopóki się człowiek nie obejrzy
do tyłu, jest niedopuszczalne.

2. Brak możliwości asekuracji partner-
skiej – para nurków P1 jest nieprawidłowa

Kolejny błąd systemowy, jaki tu popeł-
niono, to konstruowanie par z płetwonur-
ków P1. Pisałem już wiele razy o tym, jak
zła jest taka praktyka. Żaden, nawet najbar-
dziej doświadczony płetwonurek P1 nie
przechodził kursu ratownictwa, więc jego
nawet bardzo duże doświadczenie nie
na wiele się zda w prawdziwej, krytycznej
sytuacji awaryjnej. Mamy w zdarzeniu po-
wyżej doskonałą ilustrację tego, że gdy part-
ner zemdlał, partnerka nie umiała go
wydobyć, choć była ponoć „bardzo do-
świadczona”. Żadne doświadczenie nie za-
stąpi kursu ratownictwa, który w całości
przechodzi się przecież dopiero na pozio-
mie szkolenia P2. Dlatego, moim zdaniem,
dopiero od poziomu P2, zaś w innych fede-
racjach od poziomu divemastera, można
w ogóle mówić o wyszkolonym, samodziel-
nym płetwonurku.

3. Stawianie formalnej asekuracji wyżej
niż realna asekuracja

Poważny błąd systemowy popełniany
przez tego organizatora, u którego zdarzył
się opisany powyżej wypadek polega
na tym, że trwale (czyli systemowo) stawia
on wyżej asekurację formalną niż rzeczywi-
stą. Wszystkie te „metody”: nurek „prze-

wodnik” pod wodą, rutynowe (czyli niby
„profesjonalne”) kontrolowanie przez niego
sytuacji pod wodą, nurek „ratownik”
na brzegu, jego „natychmiastowa” akcja itd.
– wszystko to robi na pozór bardzo dobre
wrażenie. I prawdopodobnie właśnie o zro-
bienie takiego dobrego wrażenia na klien-
tach tu chodzi. Po bliższym przyjrzeniu się
widać, że żadna z zastosowanych metod,
mających rzekomo zwiększać bezpieczeń-
stwo nurkowania, nie ma tak naprawdę sen-
su, niczego nie poprawia i funkcjonuje
tylko jako bezwartościowa atrapa prawdzi-
wego systemu bezpieczeństwa. Nurek
„przewodnik” pod wodą nie ma szans za-
pewnić bezpieczeństwa dwóm parom, któ-
re płyną za nim, bo żeby je zobaczyć, musi
się odwracać, co wyklucza prawidłową,
ciągłą asekurację wzrokową. Nurek „ratow-
nik” na brzegu nie ma szans na „natychmia-
stową” akcję, ponieważ akcja jest na-
tychmiastowa tylko wtedy, gdy ratujący jest
na wyciągnięcie ręki pod wodą, a nie
na brzegu. Oczywiście asekuracja po-
wierzchniowa ma sens, obserwator na brze-
gu lub na łodzi ma sens, ale nie może on
zastępować prawidłowej asekuracji pod
wodą! On jest tylko po to, żeby prowadzić



Nuras.info 3/2014

110

akcję ratunkową na powierzchni, ponieważ
nie ma żadnej realnej szansy na jego wej-
ście pod wodę i odszukanie potrzebującego
pomocy nurka pod wodą w takim czasie,
który pozwoliłby jeszcze na skuteczne
udzielenie mu pomocy. Poszukiwać
pod wodą to można zwłok, a nie ludzi, któ-
rym możemy udzielić pomocy. Nurkowie
po wypadku mają znaleźć się na po-
wierzchni! Po to jest skrupulatna i bliska
asekuracja pod wodą. To, co może zrobić
ratownik z brzegu lub z łodzi, zaczyna się
dopiero na powierzchni.

Mam wrażenie, że powyższy organizator
w ogóle nie rozumie, co jest w prawdziwej
sytuacji awaryjnej ważne, a co nieważne.
Plecie on ciekawą i urozmaiconą plecion-
kę pseudoasekuracji, ładnie wyglądającą
w oczach laika lub podczas procesu sądo-
wego, ale zupełnie bezwartościową jako
metoda ochrony przed wypadkiem nurko-
wym. To właśnie nazywam stawianiem ase-
kuracji formalnej wyżej niż realnej.

Faktem jest jednak, że pochwała należy
się obserwatorowi za to, że patrzył na bą-
ble i zareagował skutecznie. Wypadkowi
nie zapobiegł, nurek zginął, ale to że jego
partnerka żyje, to już zasługa obserwatora.

4. Brak nacisku na szkolenie, przyzwo-
lenie na pozostawanie pary doświadczo-
nych nurków na stopniu P1

Kolejny błąd – niestety również błąd sys-
temowy, czyli trwale istniejący wewnątrz
struktury utworzonej przez danego organi-
zatora – to brak nacisku na szkolenie. Jak to
jest możliwe, żeby para doświadczonych
nurków P1, mająca sporo uprawnień dodat-
kowych, na przykład nitroxowych czy wra-
kowych, mogła tak długo pozostawać
na stopniu podstawowym i nie była zachę-
cana do zrobienia wyższych uprawnień,

czyli konkretnie P2? Przecież właśnie kurs
P2 wiąże się z obszernym programem ra-
townictwa, w skład którego wchodzi wydo-
bywanie z toni nieprzytomnego partnera,
czyli dokładnie ta umiejętność, której za-
brakło Katerinie, i której brak być może sa-
ma, zapewne przez zmęczenie i hiper-
wentylację, przypłaciła życiem. Jej nieudol-
ne próby wydobycia partnera (a niby jak
miały być udolne, skoro nie przeszła szko-
lenia) skończyły się jej zmęczeniem, rosną-
cym strachem, hiperwentylacją i utratą
przytomności.

Biegły organizator ma obszerny arsenał
środków, żeby skłaniać nurków do dalszej
nauki i podnoszenia umiejętności. Można
to robić przez ostentacyjne okazywanie sza-
cunku nurkom wyższych stopni w obecno-
ści nurków niższych stopni (oczywiście bez
upokarzania tych ostatnich) i w ten sposób
podkreślanie jak istotna jest hierarchia stop-
ni i jej wpływ na bezpieczeństwo nurkowa-
nia.

Wadą jest też wysoka cena kursów P2.
To niekiedy decydujący element, który spra-
wia, że nurkowie nie chcą się dalej kształ-
cić. Pisałem już o tym, jak ważne jest, żeby
kursy nurkowania były tanie, zaś nurkowa-

http://youtu.be/uY7xfUH09Io
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nia turystyczne drogie – odwrotna struktura
cen jest śmiercionośnym błędem.

5. Próba skierowania rozważań na kwe-
stie medyczne

Ostatnie, sygnalizowane w tekście za-
chowanie organizatora to próba skierowa-
nia rozważań na kwestie medyczne– jest to
oczywiście błąd, bardzo często spotykany,
przejaw rozpoczynającego się w psychice
wyparcia. Wszyscy organizatorzy nurko-
wań, podczas których miał miejsce śmier-
telny wypadek, próbują się tak tłumaczyć.
To nie ich wina, bo zawał, bo atak serca, bo

stan zdrowia, bo coś tam... Jest to oczywi-
ście fundamentalnie błędna ścieżka rozu-
mowania. Dowódca odpowiada za wszy-
stko. Nie ma znaczenia czy akurat był
pod wodą, czy nie, czy wiedział o czymś,
czy nie. Król króluje nawet kiedy śpi. Kapi-
tan Smith odpowiada za zatonięcie Titani-
ca, a to, że spał w momencie zderzenia
z górą lodową, zaś wachtę pełnił pierwszy
oficer, nie ma nic do rzeczy. Jeśli komuś to
nie pasuje, to niech nie będzie dowódcą
– proste! Nikt nikomu nie każe wykonywać
zawodu organizatora nurkowań.

Dokonywane przez organizatorów próby
kierowania rozważań na kwestie medyczne
są dokładnie tak samo typowe, jak dokony-
wane przez nurków próby kierowania roz-
ważań na kwestie sprzętowe – obie te
metody są siebie warte i służą głównie od-
wróceniu uwagi od prawdziwych proble-
mów. Zawał serca jest wygodny jako
„wyjaśnienie”, ponieważ podczas sekcji
zwłok jest bardzo trudny zarówno do wy-
krycia, jak i do wykluczenia. Zwłaszcza gdy
zwłoki zmarłego nie zostały poddane sek-
cji krótko po zgonie, nie można w sposób
pewny stwierdzić na stole sekcyjnym świe-
żo dokonanego zawału mięśnia sercowego.

Aby potwierdzić zawał serca u zmarłej oso-
by, musi ona żyć od chwili wystąpienia za-
wału co najmniej kilka godzin, aby w jej
sercu można było stwierdzić dyskretne ce-
chy martwicy widoczne morfologicznie.
Oczywiście zawał jest możliwy, ale zdarza
się niezmiernie rzadko w porównaniu
do często występujących rozmaitych błę-
dów w organizacji czy technice nurkowa-
nia. Tymczasem zauważyłem, że
za każdym razem, jak ktoś zginie w wodzie,
to organizator na pewno natychmiast zasu-
geruje, że to był zawał, a gdy wystąpi pod-
czas nurkowania sytuacja awaryjna, to
nurek na pewno natychmiast powie, że to
wina sprzętu. Amerykanie mają na takie po-
dejście dobre, choć niegrzeczne określenie.
Mówią mianowicie „bullshit”.

Tomasz Strugalski

Artykuł jest fragmentem najnowszej, bestselle-
rowej już książki Tomasza Strugalskiego, pt.:
„Wszyscy muszą wrócić – filozofia nurkowa-
nia”. Więcej na temat pracy organizatora nur-
kowania możesz się dowiedzieć z filmu: „Szef
szkolenia/organizator nurkowania”
http://youtu.be/uY7xfUH09Io

http://youtu.be/uY7xfUH09Io
http://youtu.be/uY7xfUH09Io
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Zbliżał się zimowy, lutowy week-
end. Większość z nas już od piątku
pomrukiwała z zadowoleniem na sa-
mą myśl – sobota, zaraz za nią nie-
dziela… Znowu wygodny fotel da
oparcie zmęczonym całym tygodniem
pracy plecom, włochaty dywan mięk-
ko ułoży się pod stopami, kocyk
czule otuli całe ciało, zaś lampka wi-
na zadziała jak balsam na skołatane
nerwy.

Czegóż można chcieć więcej, gdy skuty
lodem świat zwolnił, słońce już któryś mie-
siąc z kolei chodzi spać z kurami, by rano
i tak jeszcze podrzemać, albo nawet cał-
kiem zrobić sobie wolne? Z pewnością
przydałby się jeszcze wielki ekran, repertu-
ar bez znaczenia – byle do wody! Miało
być oczywiście – byle do wiosny – ale to
jakby bez różnicy, bo wiosna to czas po-
wrotów bocianów do gniazd, a nurków
do wody właśnie. Nie wypada pominąć

w tym miejscu osobników różnych gatun-
ków, którzy z sobie tylko znanych przy-
czyn, wbrew naturze, postanawiają nie
zmieniać swoich przyzwyczajeń podczas

zimy. Widzieliście może fotografie, na któ-
rych łabędzie przyglądają się nurkom bez-
litośnie prującym lód ciężkim sprzętem, by
choć na chwilę wejść do wody? Właśnie ta-

Podwodna Przygoda 2014
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kie przypadki mam tu na myśli. Większość
jednak traktuje wiosnę jako czas powrotów
z wygodnych foteli lub też ciepłych krajów.
Ale zanim to nastąpi, zanim okaże się, że
trzeba oddać piankę do reklamacji, bo się
skurczyła….

No właśnie, jeden z tych leniwych, prze-
widywalnych, lutowych weekendów co ro-
ku ubarwia nam nasze wielkie nurkowe

święto. Już po raz piąty opuściliśmy wygod-
ne gawry, by spotkać się w Pałacu Kultury
na Podwodnej Przygodzie. A tam… jakże
inaczej, pełno światła, ciepło, kolorowo,
gwarno, tłoczno jak w lipcu w Międzyzdro-
jach. I te uśmiechnięte twarze znane nam
z kursów, szkoleń, Facebooka, warsztatów,
wypraw, plakatów, okładek wydawnictw
nurkowych czy też bliższych lub dalszych

nurkowisk – wszyscy razem! No to będzie
się działo…

Wszak w naturze trudno spotkać w jed-
nym miejscu i czasie jednocześnie mrocz-



Nuras.info 3/2014

114

nych jaskiniowców i fanów barwnej rafy,
miłośników ciężkiego sprzętu i tych, którym
buty do tańca nie są niepotrzebne, zwanych
freediverami.

Wśród całej rzeszy przedstawicieli świa-
ta podwodnych odkrywców daje się rozpo-
znać przechadzające się, jak gdyby nigdy
nic, dostępne dosłownie na wyciągnięcie

ręki, niekwestionowane autorytety posiada-
jące na swoich kontach nie lada wyczyny,
poparte najwyższym stopniem nurkowej
wiedzy tajemnej. Zdarzały się w tłumie ta-
kże legendarne podwodne bestie, których
nikt nigdy nie widział, ale każdy o nich sły-
szał. Atakowały zazwyczaj z ukrycia, by
w końcu wypłynąć między zadziwioną nur-
kową gawiedź w geście pojednania. Czy-

żby każde święta, nawet te nurkowe, miały
swoją magiczną moc? Co prawda obecne
na targach zwierzęta (kot marki maine co-
on) nie przemówiły ludzkim głosem, nie by-
ło też pustego miejsca dla przypadkowego
wędrowca, z tej prostej przyczyny, że jak
co roku było dość ciasno, jednak…

No dobrze, ale gdzie w tym wszystkim
miejsce dla publiczności, gości, którzy
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chcieliby dołączyć do nurkowej braci, za-
pytacie. Odwiedzający targi jak zwykle
przybyli dość licznie. Jednakże, aby laicy
poczuli choć namiastkę powagi, której bra-
ku – piękna lecz surowa – królowa głębin

nie wybacza, tradycyjnie zostali poddani
pierwszemu egzaminowi z nawigacji, zaraz
po oznakowaniu nadgarstka niewidoczną
pieczęcią, upamiętniającą pierwszy krok ku
podwodnej przygodzie…

Poplątany układ stoisk przypominał nie-
co ulubione przez jaskiniowców niespo-
dziewane korytarze i ciasne restrykcje,
za którymi kryła się słusznej wielkości kom-

nata z prawdziwym skarbem – Nurgresem.
Istna kopalnia wiedzy, czyli kongres nurko-
wy – w trakcie którego wybitni przedstawi-
ciele w swoich dziedzinach opowiadali
na temat między innymi nomen omen od-
krywania zalanych wodą dziur, otworów
i wszelkiej maści zakamarków naszej pla-
nety, o chorobach i bezpieczeństwie pod-
czas nurkowania, o niepełno- sprawnych
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miłośnikach głębin, o historii, a także o tym,
jak upolować rybkę, będąc pod wodą – cie-
szył się jak co roku ogromnym zaintereso-
waniem. Swoją drogą szkoda, że nikt nie
wpadł na pomysł przeprowadzenia wstęp-
nego szkolenia z poręczowania w labiryn-
cie barwnych stoisk. Może wtedy, idąc
po sznurku, jeszcze większa liczba zainte-

resowanych mogłaby podziwiać wystawę
fotografii, ukazującą ukryte na dnie zabytki
sprzed 2000 lat.

Podczas gdy nurgresowe wykłady trwały
w najlepsze, w sali seminaryjnej odbywały
się zamknięte spotkania dla dystrybutorów,
tudzież członków jednej z organizacji nur-
kowych, na które wstęp mieli nieliczni.

Część z nich z pewnością miała dylemat
– sala Nurgresu czy sala seminaryjna – i tu,
i tam z pewnością było ciekawie. Gdy dzień
powoli dobiegał końca, aby ukoić nieco
oczy zmęczone bogatym i barwnym wy-
strojem stoisk i wyciszyć się przed zasłużo-
nym odpoczynkiem, na deser zaserwowano
Maraton Filmów Podwodnych – przepięk-
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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-
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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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