
W  2004 roku Verna van Schaik zanurzyła się 
w słynnej jaskini Boesmansgat (RPA) na głębokość 
221 metrów, ustanawiając niepobity do dzisiaj ko-
biecy rekord głębokości w  nurkowaniu na obiegu 
otwartym. Jest jedną z dwóch kobiet wśród 3,5 mi-
liarda przedstawicielek płci pięknej na ziemi, które 
przekroczyły głębokość 200 metrów. Ale nie znaj-
dziecie jej nazwiska w Wikipedii. Odpowiedź na py-
tanie, dlaczego tak jest, przynosi „Zanurzona”.

Książki o nurkowaniu zazwyczaj pełne są akcji, 
adrenaliny, dzielnych zdobywców i  szorstkich, mę-
skich przyjaźni. Ta książka jest inna. Verna  próbuje 
zrozumieć motywy, które pchają ludzi do bicia re-
kordów. Otwarcie mówi o relacjach, słabościach, ry-
walizacji i nie zawsze właściwych wyborach. O swo-
jej wyjątkowo trudnej drodze do sukcesu.   Bo gdy 
kobieta spróbowała dostać się do świata zdobywców 
głębin, wszystkie drzwi zostały zamknięte. Opisuje 
też tragiczne nurkowanie Davida Shawa, podczas 
którego była koordynatorem zespołu powierzchniowe-
go. Warto spojrzeć na świat nurkowań technicznych 
z trochę innej perspektywy. Polecam spróbować.
Małgorzata Popienia
Wielki Błękit

Jak głęboko się udowadnia, jakim jest się czło-
wiekiem? „Zanurzona” to elektryzująca opowieść 
o  granicach ludzkich możliwości, pasji graniczącej 
z szaleństwem i poświęceniu. Pełna emocji, bardzo 
osobista książka.
Dawid Zaraziński
Dziennik Turystyczny
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Nurkowania bardzo głębokie, a zwłaszcza rekordowo głębokie są prze-
prowadzane niezmiernie rzadko, a  ich autorzy to głównie „samce alfa” 
o  wyjątkowo upartym usposobieniu, zamiłowaniu do ryzyka i  zdolno-
ściach technicznych na wysokim poziomie.

Tym bardziej sprawiło mi ogromną przyjemność przeczytanie tak do-
brej książki, opisującej bez zbędnego nadęcia historię dojścia Verny, kobiety 
wyjątkowej, do  poziomu iście mistrzowskiego, do tej pory zarezerwowane-
go tylko dla mężczyzn.

Jest wielką sztuką napisać książkę o  tak nudnym sporcie, jakim jest 
nurkowanie, w sposób interesujący i wciągający. Szczerość Verny, a zara-
zem dbałość o szczegóły i detale techniczne, pozwalają czytelnikowi-nurko-
wi wczuć się w atmosferę tamtych, już odległych ekspedycji.

Ja sam przestałem nurkować tak głęboko na obiegu otwartym ponad 12 
lat temu. Głównie z tego powodu, że nie widziałem w takich nurkowaniach 
przyszłości i szans na bezpieczne i skuteczne metody eksploracji głębokich 
jaskiń. Tym bardziej podziwiam Vernę za jej konsekwentną drogę i wy-
trwanie, za skompletowanie dobrego zespołu, za nieustępliwość w pokony-
waniu słabości, za niezałamywanie się porażkami, aż osiągnęła zamierzo-
ny plan i bezpiecznie powróciła z 221 metrów.

Krzysztof Starnawski

Krzysztof Starnawski (ur. 1968) – płetwonurek, speleolog, taternik. Rekordzista 
świata w nurkowaniu głębokim na obiegu zamkniętym.

* * *

Nurkowanie jaskiniowe jest bez wątpienia jednym z  najniebezpiecz-
niejszych sportów. Większość ludzi przeraża sama myśl o wejściu do suchej 
jaskini, a nurkowanie w zalanej jaskini uznaliby za urzeczywistnienie ich 
najgorszych koszmarów. Wielu cenionych na świecie nurków jaskiniowych, 
takich jak Sheck Exley czy Dave Shaw, zginęło na przestrzeni lat podczas 
prób ustanawiania kolejnych rekordów w głębokich nurkowaniach jaski-
niowych. Ten podniecający sport porywa tylko prawdziwych odkrywców. 
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Chociaż metody szkolenia i  wyposażenie nurków jaskiniowych są syste-
matycznie udoskonalane, statystyki śmiertelności utrzymują się na bardzo 
wysokim poziomie. Według danych organizacji DAN (Divers Alert Net-
work), między rokiem 1969 a 2007 zginęło 368 amerykańskich nurków ja-
skiniowych. W innych regionach świata statystyki wyglądają podobnie.

Wśród nurków jaskiniowych istnieje elitarna grupa schodząca na głę-
bokości przekraczające 200 metrów. Przekroczenie tej bariery wymaga 
nadzwyczajnego wyszkolenia, doświadczenia, umiejętności, sprawności fi-
zycznej, a przede wszystkim stalowych nerwów. W przypadku tak głębokich 
nurkowań prawdopodobieństwo śmierci może sięgać nawet 67 procent.

Verna van Schaik jest jedną z  zaledwie dwóch kobiet, które zanur-
kowały na głębokość przekraczającą 200 metrów i uszły z tego z życiem. 
W nurkowaniu jaskiniowym jest jedyną kobietą schodzącą na głębokości 
przekraczające 200 metrów. Do Verny należy obecny rekord odnotowany 
w Księdze rekordów Guinnessa: w 2004 roku w znajdującej się w RPA ja-
skini Boesmansgat udało jej się zejść na głębokość 221 metrów. Jest bez 
wątpienia królową głębokiego nurkowania jaskiniowego i niewielu nurków 
w większym niż ona stopniu przysłużyło się tej dyscyplinie sportu.

Pierwszym uznanym na świecie rekordem w głębokim nurkowaniu ja-
skiniowym było zejście na 120 metrów dokonane w 1988 roku przez Ame-
rykankę Mary Ellen Eckhoff (żonę Shecka Exleya), w meksykańskiej jaskini 
Nacimiento del Rio Mante. Rekord Mary Ellen został pobity przez Ann Kri-
stovich, również Amerykankę, której w 1993 roku udało się zanurkować na 
głębokość 169 metrów w meksykańskiej jaskini Zacatón.

Rekord najgłębszego nurkowania w jaskini morskiej należy do Włoszki 
Claudii Serpieri, która w 2000 roku zanurkowała w Morzu Śródziemnym 
na głębokość 211 metrów. Nie wszystkie próby bicia rekordów w nurkowa-
niu głębokim kończą się sukcesem. Ostatnia próba podjęta w maju 2010 
roku przez Szwajcarkę Brigitte Lenoir zakończyła się jej tragiczną śmiercią 
na głębokości 147 metrów podczas powrotu z głębokości 200 metrów w ja-
skini Blue Hole w egipskim Dahabie. Ubezpieczający ją na dużej głębokości 
Pascal Bernabé nie zdołał jej ocalić.

Na przestrzeni lat Verna uczestniczyła w wielu wyprawach nurkowych 
jako ceniony nurek wspierający innych na dużych głębokościach. W 1999 
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roku w systemie jaskiń Guinas w Namibii zeszła na głębokość 117 metrów. 
Wtedy właśnie połknęła bakcyla nurkowania głębokiego i  nigdy już nie 
spojrzała wstecz ‒ aż do tej chwili.

W  nurkowaniu głębokim cienka linia dzieli życie od śmierci. Verna 
cierpliwie przeszła długą drogę, zdobywając wiedzę, umiejętności i  do-
świadczenie warunkujące przetrwanie na dużych głębokościach. Jestem 
dumny, że mogłem brać udział w jej projektach.

Nuno Gomes

Nuno Gomes (ur. 1951) – rekordzista świata w nurkowaniu w wodach otwartych 
(318,25 m) i jaskini (282,6 m), inżynier.

* * *

Na rynku wydawniczym ukazuje się niewiele książek dotyczących nur-
kowania głębokiego, a zwłaszcza poruszających temat nurkowania poniżej 
200 metrów. Tutaj, co ciekawsze, pisze o tym kobieta, która ustanowiła re-
kord świata w głębokim nurkowaniu kobiet.

Oczywiście wcześniej wiedziałem o  osiągnięciach nurkowych Verny 
van Schaik, jednak były to przeważnie suche informacje medialne, a dzięki 
tej książce można poznać ją jako nurka i jako człowieka. Ta kolejność nie 
jest tu przypadkowa, bo z jej opowieści jasno wynika, że przez długi okres 
nurkowanie było głównym celem jej życia, a zasadniczo tego okresu doty-
czy książka.

Verna van Schaik ciekawie i celnie opisuje możliwości szkolenia i nurko-
wania w klubach nurkowych. Ja sam zaczynałem nurkowanie pod koniec lat 
80. W Polsce w owym czasie, pomimo innego ustroju politycznego, nurkowa-
nie również opierało się na działalności klubowej. Może nie mieliśmy nurków 
formatu Nuno Gomesa, ale mistrzowie płetwy są przecież wszędzie.

Wiem, że w świecie głębokiego nurkowania kobiety są w sytuacji dużo 
trudniejszej niż mężczyźni. Problemem jest już sam fakt zaakceptowania 
kobiety w świecie kojarzonym głównie z mężczyznami. Drugą kwestią są 
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mniejsze możliwości kobiet, mam tu na myśli siłę fizyczną. Wraz z głębo-
kością rośnie liczba i wielkość chociażby samych butli. Sam nie należę do 
ortodoksów twierdzących, że głębokie nurkowanie to tylko domena męż-
czyzn. Przez kilka lat pomagałem w treningach i przygotowaniach do nur-
kowania obecnej rekordzistce Polski Anecie Kudrze-Domańskiej. Byłem też 
nurkiem wspomagającym podczas jej najgłębszego nurkowania, widzia-
łem, ile poświęciła czasu i włożyła pracy w nurkowanie głębokie i z jakimi 
trudnościami się borykała. Stąd mój wielki podziw i szacunek dla Verny za 
to, co osiągnęła, zwłaszcza że dokonała tego w okresie, kiedy nurkowanie 
głębokie w żaden sposób nie kojarzyło się z kobietami.

Verna ciekawie i z wieloma szczegółami opisuje przygotowania i przebieg 
swoich głębokich nurkowań. Do tej pory wykonałem kilka zanurzeń poniżej 
200 metrów i nie zgadzam się z niektórymi pomysłami Verny dotyczącymi 
zabezpieczenia nurkowania. Tak jak ona sama wspomina w książce, każdy 
powinien samodzielnie dojść do tego, w jaki sposób chce bić rekord. Dotyczy 
to zarówno przygotowania nurkowania, jak i dekompresji. Autorka porusza 
też temat emocji, wątpliwości i myśli, które jej towarzyszyły w czasie przygo-
towań i samego nurkowania. Stara się również odpowiedzieć na pytanie, po 
co podjęła tak ryzykowną próbę. Wątpliwości i emocje to nieodłączny ele-
ment nurkowania głębokiego, toteż każdy, kto rozważa podjęcie takiego nur-
kowania, powinien zapoznać się z jej przemyśleniami. Powody, dla których 
nurkujemy, są bardzo indywidualne i nie należy ich uogólniać. Ja uważam, 
że najważniejsza jest pasja i chęć realizacji marzeń.

Verna w swojej książce porusza też temat osobisty. Przedstawia wpływ, 
jaki na nurkowanie mają relacje w rodzinie i w zespole. Uważam, że jest to 
bardzo ważny element, często pomijany w publikacjach. W 2011 r. miałem 
podobną do opisanej przez Vernę sytuację rodzinną, dlatego zdaję sobie 
sprawę, jak bardzo negatywny wpływ na podejmowane pod wodą decyzje 
mogą mieć kłopoty w rodzinie.

Większość z  nas, nurków, wie, co się wydarzyło 8 stycznia 2005 r. 
w  Boes mansgat. Dzięki książce Verny mamy możliwość zapoznania się 
z  relacją naocznego świadka tego zdarzenia. Autorka opisuje pojawienie 
się pomysłu wydobycia ciała Deona Dreyera przez Dave’a Shawa, relacjo-
nuje również, jak kierowała grupą powierzchniową podczas jego nurko-
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wania. Możemy też poznać opinię Verny na temat powodów, dla których 
Dave Shaw zdecydował się po raz dla niego ostatni zejść pod powierzchnię. 

Książkę Verny van Schaik gorąco polecam wszystkim nurkom, nie tylko 
tym, którzy myślą o głębokim  nurkowaniu. Szczególnie polecam ją nurku-
jącym kobietom.

Pozostałym czytelnikom natomiast książka oferuje możliwość zapo-
znania się z mało znaną dziedziną sportu, jakim jest nurkowanie głębokie.

Dariusz Wilamowski

Dariusz „Miodzio” Wilamowski (ur. 1967) – rekordzista Polski w nurkowaniu głę-
bokim, z siedmioma nurkowaniami poniżej 200 metrów, w tym jednym na 264 
metry. Jedyny w światowej dziesiątce nurków technicznych, który większość re-
kordowych zanurzeń wykonał w zimnej wodzie.
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„est 8 stycznia 2005 roku. Przedsięwzięcie, któremu do tej pory 
towarzyszyły entuzjazm i optymizm, przerodziło się w najgor-
szy koszmar. Dave Shaw już nie wróci, a jego partner Don Shir-
ley zaginął. Jako osoba odpowiedzialna za kierowanie zespołem 

nurków zabezpieczających, niespodziewanie znalazłam się w  centrum 
uwagi. To do mnie należy podjęcie najważniejszych decyzji. Zamiast się 
nudzić i przez cały dzień czekać na powrót nurków, muszę wykorzystać 
zdobytą wiedzę o nurkowaniu i biciu światowych rekordów głębokości, 
aby zwiększyć szanse przeżycia Dona Shirleya”.

Jak dotąd więcej ludzi wylądowało na Księżycu, niż nurkowało na 
głębokość przekraczającą 250 metrów. W przypadku takich wyczynów 
nie ma miejsca na pomyłkę, a czas na naprawienie ewentualnego błędu 
jest niebywale krótki. Jeśli chodzi o nurkowanie z akwalungiem, podob-
ne sytuacje są rozstrzygające – można nie tylko sprawdzić, jak dobrym 
jest się nurkiem, lecz także jakim się jest człowiekiem. Tego dnia mieli-
śmy dokonać jednego z najgłośniejszych wyczynów w historii nurkowa-
nia głębokiego. Dave Shaw postanowił wydobyć na powierzchnię ciało 
człowieka zaginionego przed dziesięcioma laty. Pomysł ten miał zabrać 
Dave’a na głębokość 272 metrów i kosztować go życie. W przypadku jego 
partnera Dona Shirleya (który usiłował mu pomóc, przez co sam znalazł 
się w krytycznym położeniu) cena nie była aż tak wysoka – skończyło się 
na problemach z równowagą i pamięcią krótką. Oto, co było potrzebne, 
by o nurkowaniu głębokim usłyszał cały świat – śmierć jednego człowie-
ka, który nie wierzył w ograniczenia.

Jak to się stało, że wzięłam udział w tej ekspedycji? Nie każdy może 
zajmować się nurkowaniem głębokim, a załapać się na taką wyprawę, 
jaką zaplanował Dave, było wyjątkowo trudno. Należało nie tylko do-
wieść swoich umiejętności jako nurek, ale też znaleźć wspólny język 
z takim specem jak on. Dołączyłam do jego ekipy, ponieważ bardzo do-
brze wiedziałam, czym jest nurkowanie głębokie (oficjalnie obecnie je-
stem najgłębiej nurkującą kobietą na świecie). Stałam się częścią zespo-
łu, ponieważ potrzebowali osoby, która będzie czekać na powierzchni, 
by podjąć odpowiednie decyzje, jeśli coś pójdzie nie tak. Byłam ich ko-
łem ratunkowym.
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Podobnie jak Dave, jestem typem odkrywcy. Delektuję się sposobno-
ścią odwiedzania nowych miejsc i robienia rzeczy, których nie robił nikt 
do tej pory. Oboje wierzyliśmy, że granice naszych możliwości (które są 
raczej płynne niż stałe) zależą od tego, jakich dokonujemy wyborów. Ci 
z nas, którzy zapragną poznać owe granice, nie powinni bać się śmierci, 
lecz zaakceptować ją. Tak samo jak Dave postanowiłam zająć się nurko-
waniem, mimo że mogłam przypłacić to życiem. Wydawało mi się, że 
wiem, z czym wiąże się bicie rekordów, nie zdawałam sobie jednak spra-
wy z wszelkich tego konsekwencji. Kiedy nurkuję, zarówno następstwa 
moich czynów, jak i to, w jaki sposób wpłyną one na bliskich mi ludzi, 
wydaje się dość odległe. 

Tamtego pamiętnego dnia miałam poznać nurkowanie głębokie od 
nieznanej mi jeszcze strony. Po raz pierwszy, po prawie dziesięciu latach 
intensywnego oddawania się swojej pasji, zadałam sobie pytanie, czy rze-
czywiście warto umierać tylko dlatego, że zapragnęło się dotrzeć głębiej 
od innych. Co więcej, zaczęłam się zastanawiać, dlaczego ryzyko utraty 
życia sprawia, że nurkowanie głębokie wydaje się tak atrakcyjne. 

Znalazłam się w grupie kobiet i mężczyzn gotowych rzucić wyzwanie 
nie tylko własnym ograniczeniom, lecz także regułom, jakie rządzą świa-
tem. Łączy nas niewiele poza naszą pasją. Czy jesteśmy prawdziwymi od-
krywcami? Co sprawia, że nurek decyduje się zaryzykować własne życie? 
Dlaczego tak desperacko pragniemy dotrzeć na jak największą głębokość?

Czy łączy nas wszystkich wada nie do usunięcia? 







Rozdział 1

WYŁĄCZNIE 
DLA NAJLEPSZYCH
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Myliczenie tych, którzy odważyli się zająć nurkowaniem 
głębokim, nie jest trudne – to niewielka, wyselekcjo-
nowana grupa kobiet i  mężczyzn, którym niestrasz-
ne to wyzwanie. Nurkowanie głębokie to zresztą dość 

nowa dziedzina, która stała się popularna w  drugiej połowie lat 80., 
kiedy Sheck Exley postanowił sprawdzić, jak głęboko jest w stanie za-
nurkować człowiek.

Sheck kojarzy się ludziom przede wszystkim z nurkowaniem w zala-
nych jaskiniach. Uważany jest za pioniera zarówno nurkowania głębokie-
go, jak i jaskiniowego. Dołączył też do licznego grona nurków, którzy za-
płacili najwyższą cenę za zaistnienie w gronie najlepszych – Sheck zginął 
na głębokości przekraczającej 280 metrów, kiedy to usiłował dotrzeć na 
dno studni krasowej Zacatón w Meksyku. Jego partner Jim Bowden prze-
żył, ustanawiając (na krótko) nowy rekord świata – 281 metrów. 

Kolejną osobą związaną z  nurkowaniem głębokim jest Nuno Go-
mes, obecny rekordzista świata, który nie tylko dotarł najgłębiej, ale też 
zszedł najniżej podczas nurkowania jaskiniowego. To niezwykły czło-
wiek, który oprócz tego, że pobił światowe rekordy w nurkowaniu głębo-
kim, zdołał zejść, aż czterokrotnie, na głębokość większą niż 250 metrów. 
W 1994 roku ustanowił nowy rekord, schodząc na głębokość 282 metrów 
w Boesmansgat (trzecia pod względem wielkości zalana wodą jaskinia 
na świecie, położona na terenie RPA). Ten rekord w nurkowaniu jaski-
niowym został pobity dopiero w 2001 roku przez Johna Bennetta, który 
zszedł na głębokość 308 metrów w głębi oceanu, nieopodal Filipin. Nie-
stety Bennett zaginął później podczas nurkowania wrakowego, na niedu-
żej głębokości. Jego ciała nigdy nie odnaleziono. 

O Nuno znów zrobiło się głośno w 2005 roku. Tym razem zajął się 
nurkowaniem w oceanie i ustanowił niezwykle trudny do pobicia świa-
towy rekord, schodząc na głębokość 3211 metrów. Jego rekordu z 1996 
roku, 282 metrów w nurkowaniu jaskiniowym, nikt jak dotąd nie pobił – 
nikt nie dotarł głębiej niż Gomes. Bliski tego był Dave Shaw, który zanur-

1 Dokładnie 318,25 m (przyp. tłum.).
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kował z rebreatherem2 na głębokość 272 metrów w Boesmansgat. Jesz-
cze bardziej zadziwiające jest to, że Nuno pozostaje człowiekiem, który 
zszedł na ponad 250 metrów najwięcej razy. Gros nurków decyduje się na 
jeden podobny wyczyn. Biją rekord, a później już nie wracają w to samo 
miejsce. Nuno wrócił nie tylko raz, ale aż trzy razy.

Mówiąc o  najbardziej znaczących nurkach, nie można pominąć 
Davida Shawa, którego niesamowite przygody w  jaskini Boesmans-
gat pozostawiły jego poprzedników daleko w  tyle. Dave zrobił ważny 
krok naprzód. Nie tyle zależało mu na liczbach, ile na dokonaniu cze-
goś nowego. Postanowił nie tylko zejść głęboko, ale też pływać w  głę-
biach, żeby odkryć ich tajemnice. Wątpię, by jakakolwiek osoba na 
otwartym obiegu kiedyś o tym pomyślała. Shaw zginął tragicznie pod-
czas drugiego zanurzenia się na głębokość 272 metrów, kiedy to usi-
łował wydobyć na powierzchnię ciało innego nurka, Deona Dreyera.  
O ironii losu świadczy to, że zanim je znalazł, zdążył pobić rekord. Tam-
to nurkowanie było (i  nadal jest3) światowym rekordem głębokości 
z rebreatherem. 

Do tej pory pisałam o samych mężczyznach. O kobietach zajmują-
cych się nurkowaniem głębokim trudniej jest cokolwiek powiedzieć. 
W  końcu są tylko cztery kobiety, które ustanowiły rekordy w  nurko-
waniu. W latach 80. i 90. specjalizujące się w nurkowaniu jaskiniowym 
Amerykanki Mary Ellen Eckhoff i Ann Kristovich dotarły odpowiednio 
na 120 i 167 metrów. Dopiero w 2001 roku Włoszka Claudia Serpieri ze-
szła na głębokość 211 metrów w Morzu Śródziemnym, ustanawiając tym 
samym nowy światowy rekord w nurkowaniu głębokim kobiet.

Sama w 2001 roku ustanowiłam nowy rekord w nurkowaniu jaskinio-
wym, osiągnąwszy głębokość 186 metrów w  Boesmansgat. Biorąc pod 
uwagę wysokość, na jakiej znajduje się ta studnia krasowa, osiągnięta 
głębokość była tożsama z 220 metrami w morzu, ale by zaistnieć w księ-

2 Urządzenie oddechowe o obiegu zamkniętym, w którym mieszanka oddechowa jest wie-
lokrotnie wykorzystywana przez nurka (przyp. tłum.).
3 Nowy rekord w  nurkowaniu na obiegu zamkniętym został ustanowiony w  2011 roku 
przez Krzysztofa Starnawskiego, który dotarł na głębokość 283 m w  wodach otwartych 
(przyp. tłum.).
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dze Guinnessa, zdecydowałam, że spróbuję jeszcze raz, i zanurkowałam 
ponownie w 2004 roku, kiedy to pobiłam mój własny rekord, a zarazem 
rekord świata w nurkowaniu kobiet, docierając na głębokość 221 metrów.

Nurkowanie na głębokości poniżej 200 metrów może wydawać się 
niegroźne. Obecnie większość nurków technicznych jest w stanie zejść  
na 100–150 metrów. Dopiero gdy człowiek postanowi dotrzeć najgłębiej 
ze wszystkich, jego szanse na powodzenie wydają się maleć.

Z pięciu mężczyzn i czterech kobiet próbujących pobić rekord4 wszyst-
kie cztery kobiety nadal żyją, ale z mężczyzn przeżyło tylko dwóch – Jim 
Bowden i Nuno Gomes.

Czym właściwie jest nurkowanie głębokie? Wedle organizacji nur-
kowych to każde zejście na głębokość większą niż 40 metrów. Przy tej 
głębokości nurkowanie ze zwykłym powietrzem (tym, którym oddycha 
każdy z nas) staje się kłopotliwe, gdyż obecny w nim azot działa na czło-
wieka jak narkotyk (nurek czuje się tak, jakby wypił za dużo alkoholu). 
Stan ten nazywany jest narkozą azotową. Co więcej, na głębokości 80 me-
trów tlen obecny w powietrzu staje się wręcz śmiercionośny – jest go po 
prostu za dużo. Aby uniknąć narkozy azotowej oraz śmiertelnej dawki 
tlenu, nurkowie wykorzystują specjalną mieszankę gazów, z dodanym do 
powietrza helem.

Fakt, iż nurkowanie na głębokość większą niż 100 metrów z powie-
trzem nie jest bezpieczne, spowolnił ludzkie wysiłki, by dotrzeć jak naj-
głębiej. Pierwszy człowiek, który we wczesnych latach 90. zszedł na 200 
metrów, miał tak silne objawy choroby dekompresyjnej, że nigdy nie od-
zyskał pełni sił. Dziś, dzięki doświadczeniom wielu nurków, wiemy już 
o wiele więcej na temat tego, jak ludzkie ciało zachowuje się na takiej głę-
bokości. Jesteśmy świadomi ewentualnych komplikacji oraz orientujemy 
się, jak należy postępować, gdy się pojawią. Najgorszym problemem jest 

4 Do października 2012 potwierdzone zostały 53 nurkowania poniżej 200 m z wykorzy-
staniem sportowego akwalungu. Łącznie poniżej tej głębokości zeszło 31 nurków, z czego 
dwóch przekroczyło oficjalnie granicę 300 m. Verna van Schaik jest obok Claudii Serpieri 
jedną z dwóch kobiet, które zanurkowały poniżej 200 m (przyp. red.).
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jednak to, że nigdy nie wiadomo, czy w danym przypadku nurkowania 
głębokiego choroba dekompresyjna (DCS)5 w ogóle wystąpi.

Choroba dekompresyjna to jedyne ryzyko, którego żaden nurek nie jest 
w stanie do końca uniknąć. Może ona mieć wiele objawów, od przeszywają-
cego bólu stawów do rozległego udaru mózgu, paraliżu czy nawet śmierci. 
Choroba pojawia się, jeśli po nurkowaniu na dużej głębokości wynurzymy 
się zbyt szybko. Mówiąc w skrócie, polega ona na tym, że w organizmie two-
rzą się pęcherzyki gazu, które mają negatywny wpływ na ludzkie ciało. Dys-
ponujemy tabelami, które mówią nam, kiedy i ile razy należy zatrzymać się 
przy wynurzaniu, aby nie dopuścić do wytworzenia się bąbelków w tkan-
kach, tabele te to jednak tylko zbiór matematycznych danych, a ludzkie ciało 
jest po prostu zbyt złożone, by przewidzieć wszelkie jego reakcje. Określana 
w tabelach seria przystanków dekompresyjnych to tak zwany profil dekom-
presyjny. Niestety, stosowanie się do jego wytycznych nie gwarantuje, że nie 
grozi nam DCS. Podczas nurkowania nigdy nie wiemy na sto procent, czy 
dekompresja przebiega prawidłowo, i nie mamy takiej pewności nawet po 
wynurzeniu się (u niektórych nurków objawy choroby dekompresyjnej wy-
stępują po trzech czy nawet dwunastu godzinach po wyjściu z wody).

Choroba dekompresyjna to nieodłączna część nurkowania głębokie-
go, z którą kiedyś miał lub będzie miał do czynienia każdy nurek technicz-
ny. Pytanie nie brzmi: czy? lecz: kiedy? Żaden człowiek, który pozostawał 
pod wodą przez długi czas, a przede wszystkim nikt, kto zanurkował na 
głębokość ponad 200 metrów, nie uniknął bolesnych konsekwencji.

Nie oszukujmy się, nurkowanie głębokie jest niebezpieczne. Z  tego 
powodu firmy oferujące ubezpieczenia na życie nie chcą ubezpieczać 
nurków technicznych. Trzy z pięciu osób, którym udało się zejść na wię-
cej niż 250 metrów, nie żyje, przy czym byli wśród nich nie tylko śmiał-
kowie, którzy działali na granicy rozsądku6.

5 Zwana też chorobą ciśnieniową lub dawniej kesonową (Decompression sickness, DCS), 
występuje w przypadkach zbyt szybkiego spadku ciśnienia zewnętrznego, czego wynikiem 
jest tworzenie się w tkankach pęcherzyków gazowych zbyt dużych, by uległy samoist-
nemu rozpuszczeniu (przyp. red.).
6 Do października 2012 r. dziewięciu nurków pokonało granicę 250 m w nurkowaniu sportowym 
z akwalungiem. Trzej z nich, John Bennett, Sheck Exley i Dave Shaw, nie żyją (przyp. red.).
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Co może się wydarzyć, kiedy człowiek nurkuje tak głęboko, próbując 
sięgnąć po niemożliwe?

Pamiętam, jak siedziałam, bezsilna, na skraju Boesmansgat z Nuno 
Gomesem, zawiniętym w  folię termiczną i białym jak śnieg. Był kom-
pletnie wyczerpany po zejściu na głębokość 230 metrów. Tymczasem po 
kolejnym nurkowaniu wyszedł z wody pełen energii, ale za to głuchy jak 
pień z powodu uszkodzenia ucha wewnętrznego (był to jeden z pierw-
szych zanotowanych przypadków kontrdyfuzji7). 

Byłam przy śmierci nurka technicznego, Erny Smith, która zanurzyła 
się jedynie na 50 metrów, aby potrenować przed nurkowaniem głębo-
kim w oceanie. Pamiętam, jak najbliżsi przyjaciele Deona Dreyera szuka-
li jego ciała – niestety bezskutecznie. Widziałam rozpacz na twarzy prze-
wodnika nurkowego, słyszałam ludzi, którzy próbowali pogodzić się ze 
śmiercią członka zespołu i przyjaciela.

Przepełniona smutkiem, siedziałam w  wypełnionym po brzegi ko-
ściele, kiedy to społeczność nurków razem z przyjaciółmi i rodziną Den-
nisa Hardinga żegnała zmarłego. Harding, który stał się kolejną ofiarą 
nurkowania głębokiego, zginął na głębokości 100 metrów podczas wy-
prawy w poszukiwaniu latimerii8. 

Pamiętam, jak mój najbliższy przyjaciel Joseph Emmanuel zapo-
mniał, kim jest, z powodu zaburzeń pracy mózgu (do dziś twierdzi, że 
to była tylko silna migrena). Byłam przy śmierci Dave’a  Shawa, który 
usiłował wyciągnąć odnalezione na głębokości 272 metrów ciało Deona 
Dreyera. Próbowałam pomóc Donowi Shirleyowi (partnerowi nurkowe-
mu Dave’a  i  jednemu z  najbardziej doświadczonych nurków technicz-
nych w RPA), który doznał poważnego uszkodzenia ucha wewnętrznego.

Pięciu mężczyzn, cztery kobiety i  jedyne, czego należy dokonać, to 
zanurkować głębiej niż najlepszy z nich – 321 metrów w przypadku męż-
czyzn, 221 metrów w przypadku kobiet. Wówczas twoje nazwisko znaj-

7 Właśc. Kontrdyfuzja Izobaryczna (Isobaric Counterdiffusion, ICD), zespół procesów 
zachodzących podczas zmiany gazów w trakcie wynurzania, a także w przypadku kiedy 
gaz dekompresyjny ma większą zawartość procentową azotu niż gaz denny czy podróżny 
(przyp. red.).
8 Rząd ryb mięśniopłetwych (przyp. tłum.).
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dzie się obok naszych. Wystarczy chcieć. Wystarczy być gotowym na za-
płacenie najwyższej ceny.

Ile bylibyście gotowi zaryzykować, by ustanowić nowy światowy re-
kord? Utratę słuchu? Pamięci? Rodziny? Partnera? Życia?

A co, jeśli to wszystko sprowadza się tylko do tego, by wasze nazwisko 
znalazło się w księdze rekordów? Jaką cenę bylibyście gotowi zapłacić, by 
was zaakceptowano, obdarzono szacunkiem... pokochano?







C z ę ś ć  I I
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Blaczego nurkujemy? Kim jesteśmy? Co nami kieruje? Pytania 
te prześladują mnie tak samo, jak widok ciała Dave’a w dniu, 
w którym wyciągnięto je z Boesmansgat. Nikt nie wiedział, 
jakie były jego pobudki, zresztą sukces w nurkowaniu głębo-

kim nie zależy od umiejętności analizowania zachowań. Jeśli chciałam 
poznać odpowiedzi, musiałam znaleźć je sama, a to wiązało się z jednym 
– ze zrozumieniem, dlaczego pragnęłam pobić rekord. Dlaczego zdecy-
dowałam się zaryzykować życie dla tytułu rekordzistki?

Nurkowaniem zajęłam się w 1989 roku, podczas studiów na Uniwer-
sytecie Witwatersrand (w Johannesburgu, w RPA). W tamtych czasach 
nurkowanie, a zwłaszcza nurkowanie głębokie, wyglądało zupełnie ina-
czej. Obecnie (między innymi dzięki takim ludziom jak Nuno czy Sheck) 
specjalistyczny sprzęt można kupić w większości sklepów. Poza tym ist-
nieje wiele szkół nurkowania, w  których można zdobyć odpowiednie 
certyfikaty (nurkowanie głębokie, nurkowanie jaskiniowe, nurkowanie 
dekompresyjne – do wyboru, do koloru). Nurkowanie głębokie jest do-
stępne prawie dla każdego, stosunkowo bezpieczne i, w większości przy-
padków, można go z pewnością spróbować więcej niż jeden raz.

Świat nurkowania rekreacyjnego również wyglądał zupełnie inaczej 
(nie było szkół nurkowania PADI prawie na każdej ulicy). Dzisiejsi miło-
śnicy nurkowania mają możliwość wyboru instruktora i bez trudu mogą 
zapisać się na kurs, zaczynając od zdobycia podstawowego stopnia nur-
kowego Open Water9. 

Moja kariera nurka zaczęła się, gdy sport ten był jeszcze w powija-
kach. We wczesnych latach 90. każdy, kto pragnął nurkować, musiał za-
pisać się do klubu lub jednej z dwóch czy trzech istniejących szkół. Skoro 
tych ostatnich nie było tak wiele jak dzisiaj, nurkowie skupiali się w klu-
bach, które w większości były organizacjami typu non profit. Ich człon-
kowie mogli korzystać ze sprzętu i trenować razem, przy czym celem klu-
bów nie było zarabianie pieniędzy, lecz wspieranie nurków. 

Ta idea klubów, które sprawowały całkowitą kontrolę nad należącymi 
do nich nurkami, jest istotna dla zrozumienia reguł, z jakimi miałam do 

9 Pierwszy stopień nurkowy w federacji PADI (przyp. red.).
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czynienia. We wczesnych latach 90. zdobycie certyfikatu było dużo trud-
niejsze niż dziś. Na dobrą sprawę dostępne były tylko dwa certyfikaty, co 
wydaje się wręcz niewyobrażalne w porównaniu z ofertą licznych kur-
sów, jaką mamy teraz. 

W tamtych czasach więcej kursów nie było potrzebnych, gdyż kom-
petencje sprawdzano inaczej niż w drodze zdobywania kolejnych certy-
fikatów. Bardziej doświadczeni nurkowie byli odpowiedzialni za kształ-
cenie początkujących. To, ile dana osoba wiedziała czy jak dobrym była 
nurkiem, nie było aż tak istotne dla otrzymania certyfikatu, gdyż wszyst-
ko zależało od nauczycieli.

Typowy klub przypominał miniaturową dyktaturę, gdzie całą grupą 
nurków zarządzała jedna, czasem dwie osoby. Ludzie ci, określani żar-
tobliwie przez niektórych jako Boskie Płetwy10, osiągnęli swoją rangę 
w klubie dzięki kolejnym nurkowaniom, a zapewne również i umiejęt-
nościom. Stali na szczycie drabiny, samodzielnie decydując o działalno-
ści klubu. 

 W tym właśnie świecie ścisłych (a zarazem niepisanych) reguł uczy-
łam się nurkowania z akwalungiem. Ten nieformalny kodeks obowiązy-
wał zwłaszcza w przypadku nurkowania głębokiego i jaskiniowego. Nie 
istniały szkoły nurkowania technicznego, więc jedynym wyjściem było 
zdobywanie umiejętności i szkolenie się w klubie (nurkowanie technicz-
ne polega na zanurzeniu się na głębokość większą niż 30 metrów, nazy-
wamy tak też nurkowanie bez normalnego powietrza oraz każde nurko-
wanie w jaskini czy we wraku).

Los członków klubu zależał całkowicie od dobrej woli Boskich Płetw 
oraz ich kółka wzajemnej adoracji. Jeśli chciało się nurkować, przeciwsta-
wienie się temu stanowi rzeczy nie wydawało się rozsądne. Trzeba było 
się podporządkować. Skąd inaczej wytrzasnąłbyś niezbędny sprzęt? Jak 
poznałbyś nurków zabezpieczających? A przede wszystkim, nie zdobyw-
szy doświadczenia w klubie, skąd wziąłbyś informacje o tym, jak nurko-
wać bezpiecznie?

10 Scuba Gods (przyp. tłum.).
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Wybrałam Wits Underwater Club, z którego wywodził się Nuno Go-
mes, przyszły rekordzista świata. Zdrobniale określany przez członków 
jako WUC, klub ten umożliwił nurkowanie biednej studentce, a dzięki 
Nuno znajdowało się w nim również wąskie grono aktywnie działających 
nurków technicznych. 

Jako początkująca nie zwracałam większej uwagi na kolegów z gru-
py technicznej. Moją pasją było morze. Miałam być biologiem morskim 
i chciałam wiedzieć wszystko o życiu w głębi mórz i oceanów. Stworze-
nia, które mnie interesowały, żyły gdzieś daleko od brzegu i aby do nich 
dotrzeć, musiałam znaleźć się pod wodą. Nauka nurkowania była dla 
mnie po prostu środkiem prowadzącym do ważniejszego celu i zdecy-
dowanie nie miałam zamiaru nurkować głęboko, nie mówiąc już o pene-
tracji studni krasowych. W moich oczach Nuno i jego zespół wykazywali 
wszelkie oznaki szaleństwa.

Dla członków klubu WUC obecność Nuno, jednego z  najlepszych 
nurków na świecie (i oczywiście w RPA), była powodem do dumy. Mia-
łam okazję obserwować jego dążenie do pobicia światowego rekordu. 
Pragnął stać się najgłębiej nurkującym człowiekiem na świecie, ale nie 
chodziło tu tylko o ambicję. To była czysta rywalizacja. Wspomniany już 
Sheck Exley rozpoczął swoje ekspedycje, podczas których każdego roku 
docierał na coraz większą głębokość. Tego samego zawzięcie, i tuż pod 
moim nosem, starał się dokonać Nuno.

Z początku była to dla mnie tylko przygoda, której mogłam się spo-
kojnie przyglądać. Kierowała mną wyłącznie ciekawość. Znalazłam się 
w klubie, by nurkować, i to tak często i intensywnie, jak tylko było moż-
liwe. Musiałam poprzestać na lądowych zbiornikach wodnych, ponieważ 
nurkowanie w morzu było po prostu za drogie. Starałam się więc brać 
udział w każdej klubowej wyprawie do łatwiej dostępnych (i  tańszych) 
niż morze czy ocean miejsc, w szczególności do Wondergat.

Wondergat to mająca złą sławę studnia krasowa, w której można nie 
tylko nurkować na dużej głębokości, ale też spróbować nurkowania ja-
skiniowego. Dno leja znajduje się na głębokości 35–40 metrów, podczas 
gdy głębokość podwodnej jaskini sięga 60 metrów. Nurkowanie w Won-
dergat jest więc wyjątkowo niebezpiecznym technicznym wyzwaniem, 
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zwłaszcza że w  ścianach znajdują się liczne szczeliny, które – jeśli jest 
się nieuważnym – można pomylić z  wejściem do podwodnej jaskini. 
W Wondergat zginęło już prawie 20 osób – większość z nich z powo-
du dezorientacji w głównej komorze studni krasowej. Istota Wondergat, 
a zarazem też nurkowania technicznego, została zgrabnie podsumowana 
na tablicy, jaką umieścili w zbiorniku policyjni nurkowie, by uczcić pa-
mięć o wielu ludziach, którzy stracili tu życie. 

„Nie żyjesz pełnią życia, dopóki nie znajdziesz się na granicy życia 
i  śmierci. Dla tych, którzy muszą o  nie walczyć, życie ma szczególny 
smak, jakiego nigdy nie poznają ci, którym nic nie grozi”.

W  Wondergat nurkuje się etapami. Można zejść w  różne miejsca, 
a każde nurkowanie cechuje inny stopień trudności. Najtrudniejsze jest 
zejście w głąb podwodnej jaskini, tam gdzie zginęła większość nurków. 
Na głębokości 50 metrów, przy wejściu do jaskini, znajduje się ustawio-
na przez policję tablica. Nurkowanie do tego miejsca już samo w sobie 
jest niebezpieczne, a tablica dodatkowo kusi, by wpłynąć do środka. Naj-
prostszy możliwy wyczyn (niemniej nadal niebezpieczny) to opuszcze-
nie się na kratę, która znajduje się na dnie leja, na głębokości 37 metrów. 
Członkowie naszego klubu mieli wytyczone tak zwane kamienie milowe, 
wyznaczające etapy w ścieżce kariery. Aby pokonać każdy kolejny etap, 
należało spełnić szereg określonych warunków. Najważniejszym osią-
gnięciem było zanurkowanie do kraty na dnie Wondergat bez instruk-
tora. Wymagało ono jednak uzyskania odpowiedniego certyfikatu upo-
ważniającego do zejścia na tę głębokość oraz doświadczenia zdobytego 
podczas kilku podobnych nurkowań. Szczególnie ważnym, uznawanym 
osiągnięciem było (i jest) dotarcie do tablicy policyjnej. Od tego momen-
tu nurek mógł uważać się za prawdziwego członka kręgu wtajemniczo-
nych. Od tej chwili oficjalnie stawał się nurkiem technicznym.

Ponieważ każdy klub był odpowiedzialny za treningi swoich człon-
ków i dopilnowanie, by nie doszło do śmierci żadnego z nich, otrzyma-
nie pozwolenia na coś więcej niż tylko zataczanie kółek na głębokości 20 
metrów nie było łatwe (od kiedy uznałam, że Wondergat to fascynujące 
miejsce dla nurka, pływanie przy ścianach na wciąż tej samej głębokości 
zaledwie 20 metrów wydawało mi się co najmniej nużące). Nudziłam się, 
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ale dzięki nurkowaniu odzyskałam też pewność siebie. Być może, myśla-
łam, nurkowanie głębokie to wcale nie taki zły pomysł? W końcu nie mu-
siałam dotrzeć naprawdę głęboko czy wpłynąć do jaskini – wystarczyło, 
że zanurzę się nieco głębiej niż dotychczas. Chciałam po prostu zobaczyć, 
jak tam jest.

Moim celem stała się tablica policyjna, a kolejnym prowadzącym od 
niej krokiem było dotarcie do kraty na dnie jaskini. Czułam podekscy-
towanie, zwłaszcza że koledzy wracający z nurkowania głębokiego nie-
odmiennie promienieli entuzjazmem. Spodziewałam się więc, że będzie 
to jedno z najlepszych nurkowań w moim życiu. Tymczasem okazało się 
jednym z najgorszych. Zrozumiałam, że nie znoszę głębokości.

Ba, nienawidziłam jej.
Zaczęło się całkiem dobrze. Cała grupa przepłynęła 50 czy więcej 

metrów do metalowego cylindra oznaczającego początek liny opustowej. 
Zaczęliśmy schodzić w dół. Wkrótce znaleźliśmy się w mlecznobiałej wo-
dzie. Przez pewien czas widzieliśmy ściany jaskini, przy których pływały 
liczne rybki, a gdy te zniknęły, w dole zamajaczyła jak gdyby nigdy nic 
metalowa krata. Wylądowaliśmy na niej, by rozejrzeć się dokoła. Widok 
był nieszczególny.

Z kraty nie można zobaczyć za wiele, nawet przy dobrej widoczno-
ści. Dokoła leżą spore głazy, które blokują drogę. Dzięki temu punkt ten 
jest doskonały do trenowania nurkowania głębokiego, gdyż krata jest je-
dynym miejscem, gdzie może wylądować nurek. Od liny opustowej od-
chodziły dwie kolejne liny, których końce tonęły w mroku. Jedna z nich 
prowadziła do tablicy policyjnej, druga do kratki znajdującej się na więk-
szej głębokości. Co jakiś czas mijała nas energicznie jakaś brzana (na co 
zresztą nie zwracałam większej uwagi). Czułam się kompletnie oszoło-
miona, niezdolna do myślenia, nie mówiąc już o podjęciu jakichkolwiek 
działań. Na dodatek było ciemno. Czułam się jak człowiek, który wypił 
za dużo, a po powrocie do domu przez godzinę szuka kontaktu, by włą-
czyć światło. Straciłam kontrolę nad sytuacją i czułam się z tym okropnie. 
Ciemność przeraża mnie nawet na powierzchni, a co dopiero 35 metrów 
pod wodą. Choć dzięki Nuno nurkowanie głębokie wydawało się roman-
tyczne, naraz przestało być moim marzeniem. Postanowiłam dotrwać do 
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momentu, aż zdobędę najwyższy stopień przyznawany płetwonurkom, 
tj. Diver Master’s Certificate11, gdyż dzięki niemu mogłabym nurkować 
w morzu, kiedy zechcę. 

Tymczasem, mimo że czułam się zniechęcona do nurkowania głę-
bokiego, a nurkowanie w  jaskiniach wydawało mi się szczytem głupo-
ty, pokochałam przebywanie pod wodą. Dzięki nurkowaniu odnalazłam 
schronienie przed... no cóż, przed sobą. W moim życiu osobistym pano-
wał zamęt, na co dzień zmagałam się ze stresem i strachem, nie mówiąc 
już o wszelkich próbach sterowania mną przez innych. Nurkowanie wią-
zało się ze spokojem, który dawał mi siłę. Musiałam schodzić pod wodę 
po prostu po to, by pozostać przy zdrowych zmysłach.

To, kim byłam, gdy zaczęłam przygodę z nurkowaniem, jest tak samo 
ważne jak to, kim stałam się dzięki niemu. Jeśli chodzi o życie prywatne, 
doskwierała mi pustka, która miała bezpośredni wpływ na to, że zapra-
gnęłam penetrować podwodny świat. Potrzeba ta kazała mi schodzić co-
raz głębiej, bez względu na strach. Do dziś nie udało mi się jej do końca 
zrozumieć. Mogłabym łatwo przypisać ją mojemu dzieciństwu i rodzi-
com. Wówczas jednak musiałabym odpowiedzieć na pytanie, czy moje 
dzieciństwo rzeczywiście było trudne. Wiem, że odpowiedź nie byłaby 
twierdząca. Jak mogłabym nazwać własną młodość trudną, skoro jest 
tyle dzieci, które w domach doświadczają agresji i przemocy? W porów-
naniu z ich życiem moje było niczym spacer po parku. Po prostu musia-
łam jakoś poradzić sobie z konsekwencjami rozwodu rodziców, a to, że 
nigdy nie udało mi się przejść nad nim do porządku dziennego, wypro-
wadzało mnie z równowagi.

Próbowałam zrozumieć, kim jestem i dlaczego podejmuję takie, a nie 
inne decyzje. Podczas tych starań w końcu zawsze wracałam do czasów 
dzieciństwa i zastanawiałam się, kim bym była, gdybym miała innych ro-
dziców. Łapałam się na kłopotliwej myśli, że być może mój ojciec i matka 
nie byli rodzicami, jakich rzeczywiście potrzebowałam. Jakże łatwo było-

11 Stopień przyznawany przez South African Underwater Union (SAUU), poprzednika 
CMAS w Południowej Afryce.
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by po prostu zrzucić na nich winę. Wówczas nie byłabym odpowiedzial-
na za żaden popełniony przeze mnie błąd.

Nigdy nie udało mi się pogodzić z  zachowaniem ojca, który ciągle 
mnie krytykował i dręczył, nawet gdy dorosłam. Jego zmagania z choro-
bą alkoholową pozostawały tu nie bez znaczenia, podobnie jak skłonność 
do obracania każdego problemu w osobisty dramat. Kochałam tatę, ale 
jednocześnie nie lubiłam go. Najbardziej zapadło mi w pamięć, że mnie 
nie dostrzegał. Tak jakbym nie była córką, jaką sobie wymarzył. Ba, jak-
bym nie była jego córką. Po czterech nieudanych próbach samobójczych 
(w tym jednej w dniu moich urodzin i jednej w sylwestra, kiedy to użył 
rury od mojego odkurzacza) jego serce w końcu nie wytrzymało. Tata 
zmarł w 1998 roku, po serii ciężkich zawałów mięśnia sercowego. Krót-
ka historia.

Opowiadanie o  mamie jest dla mnie trudniejsze. Byłam córką, 
którą chciała mieć już w wieku dziesięciu lat. Łączyła nas silna więź 
i  mimo że nasze relacje nie były proste, mama stanowiła moją linę 
ubezpieczającą. Kochałam ją mocno, przez co trudno było mi się jej 
sprzeciwić czy gniewać się na nią. Starałam pogodzić się z jej rakiem 
piersi, zaakceptować jej wieloletniego partnera. Ona naprawdę mnie 
kochała, i  to bardzo mocno. Po rozwodzie wydawała się szczegól-
nie zagubiona. Potrzebowała pomocy i  wsparcia, by poradzić sobie 
z  nową sytuacją życiową. Kiedy rodzice się rozwiedli, miałam dwa-
naście lat. Nie tylko straciłam ojca w tak zwanym konkursie popular-
ności (ku jego rozpaczy trzymałam z mamą), lecz również musiałam 
zmienić szkołę i znaleźć sobie nowych przyjaciół. Miałam teraz nowy 
dom i, co było niezwykle bolesne, straciliśmy kontakt z resztą rodzi-
ny, która uznała, że katolicyzm i rozwód nie idą w parze, więc wyklu-
czyła nas ze swojego życia.

Po rozwodzie rodziców wszystko legło w gruzach. Mój brat (młod-
szy ode mnie o 364 dni) wziął stronę ojca i z nierozłącznego rodzeń-
stwa staliśmy się zaciekłymi wrogami. Problemy z rodzicami i trage-
dia, jaką był ich rozwód, sprawiły, że coraz bardziej czułam, że czegoś 
mi brakuje. W domu nie było rodziny. Tymczasem świat nurkowania 
miał pewną cechę wzorcowej rodziny – był bezpieczny.
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Cierpiałam na zaburzenia emocjonalne, ale dzięki nurkowaniu mo-
głam jako tako funkcjonować. Czułam paraliżujący strach, nie radziłam 
sobie z uczuciami, brakowało mi pewności siebie. Trudno jest mi o tym 
pisać. Wiem, że nie takich słów spodziewaliście się po osobie, która pobi-
ła rekord świata. Czasem mam ochotę udawać, że to nie byłam wcale ja! 

Z drugiej strony, może gdybym była  innym człowiekiem, nie zain-
teresowałabym się nurkowaniem głębokim. Nie lubię opowiadać o tym, 
jaka byłam, mając dwadzieścia kilka lat (cóż... to takie typowe stwier-
dzenie dla trzydziestokilkulatków). Z drugiej strony, mimo że nie radzi-
łam sobie z „prawdziwym” światem, pod wodą zapominałam o wszelkich 
rozterkach. Byłam sama i czułam się z tym dobrze. Pod wodą było moje 
schronienie – panował tu spokój, a ja miałam wszystko pod kontrolą. Co 
więcej, nurkowanie szło mi nieźle i wydawało mi się, że w końcu znala-
złam coś, w czym mogę się zatracić.

Moja pasja pochłonęła mnie całkowicie, wypełniając lukę, której ist-
nienia nie byłam do końca świadoma. Zadecydowałam, że zostanę in-
struktorem, w przekonaniu, że dzięki temu stanę się lepszym nurkiem. 
W końcu by uczyć innych nurkowania, trzeba być w tym naprawdę do-
brym. Kiedy nabrałam pewności siebie jako płetwonurek, zaczęłam szu-
kać nowych miejsc do eksploracji. Oczywistą i jedyną możliwością wyda-
wała się penetracja głębin. Znów miałam ochotę sprawdzić, jak by to było 
dotrzeć do tablicy policyjnej. Głębia przestała mnie onieśmielać. A ciem-
ność? Zrobiła się całkiem kusząca.

Kiedy postanowiłam nurkować głębiej niż dotychczas, napotkałam 
pierwszą przeszkodę. Okazało się, że nie mogę. Nie żeby brakowało mi 
umiejętności, certyfikatu czy treningów. Po prostu nie otrzymałam na 
to pozwolenia.

Szczególnie dobrze pamiętam jedną wyprawę (udział w  niej byłby 
pierwszą pozycją na długiej liście osiągnięć niezbędnych, by zostać do-
puszczonym do nurkowania na głębokość tablicy policyjnej). Cierpli-
wie robiłam wszystko, co było trzeba, aby wziąć udział w tej eskapadzie. 
Uczestniczyłam nawet w  większej liczbie nurkowań, niż wymagał tego 
Nuno, więc spodziewałam się, że zostanę zakwalifikowana do zespołu. 
Tak się jednak nie stało. Byłam wstrząśnięta! Po prostu nie mogłam tego 
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pojąć. Zwłaszcza wiedząc, że jeden z nurków, którzy zostali zakwalifiko-
wani, ani nie miał odpowiedniego certyfikatu, ani też nie wykonał wcze-
śniej wymaganej liczby nurkowań. Nie było żadnej konkretnej przyczyny, 
dla której nie mogłabym zanurkować głębiej niż dotychczas, dlatego tak 
trudno było mi to zrozumieć. Nie brakowało mi żadnego niezbędnego 
certyfikatu ani nie miałam, na przykład, objawów choroby dekompresyj-
nej przy nurkowaniu na głębokość 50 metrów.

Wydawało się, że moje umiejętności i doświadczenie nie mają tu nic 
do rzeczy (każdy, w tym Nuno, mówił mi, że jestem świetnym płetwo-
nurkiem, lepszym od wielu mężczyzn z zespołu). Nie zabrano mnie na 
to nurkowanie jedynie dlatego, że byłam kobietą. Czułam się oszoło-
miona i zraniona. Wątpię, by Nuno pamiętał to wydarzenie, ale tamto 
nurkowanie wywarło duży wpływ na wiele następnych. To był dla mnie 
prawdziwy dramat i długo musiałam przekonywać samą siebie (wręcz 
bezczelnie porównując się z  każdym z  nurków, którzy wzięli udział 
w tamtej wyprawie), że wykluczenie mnie wówczas nie miało żadnego 
sensownego uzasadnienia.

Jeśli którekolwiek z nurkowań można było nazwać decydującym, to 
przede wszystkim to. Wiedziałam, że jestem w czymś dobra, a tymcza-
sem ci na górze zabronili mi do tego dostępu... nie mogłam nie podjąć 
takiego wyzwania. Od tej chwili dążyłam do tego, by zdobyć doświadcze-
nie, które pozwoli mi konkurować z mężczyznami. Moim celem nie było 
pobicie światowego rekordu (nie byłam aż tak pewna siebie), lecz dosta-
nie się do zespołu Nuno.

To miało sens. Musiałam tego dokonać, jeśli chciałam udowodnić, że 
jestem tak samo dobra jak inni (a byłam). W końcu to on był rekordzistą 
w nurkowaniu głębokim na terenie Afryki i drugim na liście, jeśli chodzi-
ło o światowy rekord. Nurkowie z jego ekipy musieli być najlepsi, zwłasz-
cza że zakwalifikowanie się do niej graniczyło z cudem. Zdecydowanie 
to był doborowy zespół. Tak naprawdę to wówczas rozpoczęły się moje 
starania, by stać się najgłębiej nurkującą kobietą świata. Od teraz moim 
celem było znalezienie się w zespole Nuno. 





Rozdział 1

W ZESPOLE
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To, co zaczęło się jako zamiłowanie do morza, przerodziło się 
w coś bardziej osobistego. Nurkowanie, czy raczej dopaso-
wanie się do świata nurków, stało się wyzwaniem. Nie będąc 
tego do końca świadoma, uznałam, że będę sobą tylko wtedy, 

jeśli dostanę się do zespołu nurków zabezpieczających Nuno. Pragnie-
nie to było jednak czymś więcej niż ambicją. Nuno i Sheck zajmowali się 
tym, co reszta świata uznawała za niesłychanie ryzykowne. Co więcej, 
szło im całkiem nieźle. Nuno nie przejmował się opinią publiczną i wyty-
czonymi regułami, zmieniając to, co powszechnie znane, w coś zupełnie 
nowego. Oto prawdziwy bohater, jeden z tych, o których można przeczy-
tać w książkach. Nawet gdybym nie czerpała przyjemności z nurkowa-
nia, chciałabym znaleźć się w jego zespole z nadzieją, że zdołam nieco 
przesiąknąć jego bohaterstwem. Bohaterom nie brakuje odwagi, pewno-
ści siebie ani siły. Wiedzą, jak postępować. Żyją według własnych reguł, 
a ponadto, w przeciwieństwie do większości z nas, unikają nieprzyjem-
ności ze strony innych ludzi.

Zazdrościłam bohaterom i odkrywcom ich siły, ale sama nie czułam 
się jednym z nich. Co najwyżej wyobrażałam sobie, że zostanę nurkiem 
zabezpieczającym. Bohaterowie pozostają z  reguły w  centrum zainte-
resowania opinii publicznej, a  myśl o  byciu rozpoznawalną przerażała 
mnie. Nie chciałam czuć przymusu usprawiedliwiania się. Zdecydowa-
nie nie miałam ochoty znosić krytyki czy osądów, które towarzyszą życiu 
celebryty. Pragnęłam być częścią większej całości – należeć do zespołu 
i działać na jego rzecz.

Wiedzieć, czego się chce, to jedno, a osiągnąć – to drugie. To był świat 
Nuno, on tu rządził. Jeśli chciałam się w nim znaleźć, musiałam się jakoś 
wkręcić. Problemem było, że Nuno nie zabierał kobiet na swoje wyprawy. 
Nigdy! Trzymał się też sztywnej reguły: „Żadnych żon czy dziewczyn”. 
Powody były zrozumiałe – obawiał się, że małżonki czy partnerki nur-
ków mogą dać się ponieść emocjom i negatywnie wpłynąć na atmosferę, 
co odwróciłoby uwagę ich mężów czy chłopaków i tym samym zagroziło 
ich życiu. A zatem – żadnych kobiet przy nurkowaniu głębokim. Jedy-
nym wyjątkiem była żona Nuno, Liz, która wiedziała, jak się dostosować. 
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Najwyraźniej ostatecznie przyjęłam dobrą strategię, gdyż po miesią-
cach cierpliwego oczekiwania, kiedy to ani razu nie wyłamałam się, bio-
rąc udział w wyprawach klubu WUC, zostałam zaproszona do udziału 
w kolejnym nurkowaniu Nuno. Nawet ci członkowie zespołu Nuno, któ-
rzy stali po mojej stronie, zdziwili się. Dostałam szansę i nie zamierzałam 
tego schrzanić. Zdobycie zaproszenia świadczyło bowiem o pokonaniu 
zaledwie pierwszej z  całej serii przeszkód. Wcześniej było wiele takich 
osób, które zabrano tylko na jedną wyprawę. Nie chciałam stać się jedną 
z nich – nie po wszystkich wysiłkach poczynionych w tej sprawie.







Rozdział 2

POMOC 
W POBICIU REKORDU
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Był rok 1994, a Nuno po raz pierwszy miał zanurzyć się na głę-
bokość 230 metrów w Boesmansgat. Dla mnie było to pierw-
sze nurkowanie w  tej studni krasowej i  mimo że wcześniej 
tyle o niej słyszałam, zrobiła jednak na mnie wrażenie.

Boesmansgat to trzecia pod względem wielkości wypełniona wodą 
studnia krasowa na świecie, która zlokalizowana pośrodku pozbawionej 
wzniesień półpustyni w  Prowincji Przylądkowej Północnej, wydaje się 
zupełnie nie pasować do otaczającego ją krajobrazu.

W  jednej chwili jedzie się przez busz, uważając na antylopy gnu 
i szpringboki, by już za moment znaleźć się przy niewielkim, niczym nie-
wyróżniającym się pagórku. Wszyscy wyskakują z pojazdów i znikają po-
śród zarośli. Dokoła widać tylko krzewy – żadnego ogromnego zbiornika 
wodnego. Nic. Dopiero po kilku krokach, podążając za znikającymi po-
między krzakami pozostałymi członkami zespołu, można zauważyć, że 
to, co wyglądało na płaski odcinek terenu, jest tak naprawdę ogromnym 
lejem krasowym. Busz ustępuje miejsca skale, a dalej znajduje się strome, 
wysokie urwisko. Sto metrów niżej mieści się sam lej, który wygląda jak 
naprawdę, naprawdę niewielki zbiornik wodny.

Nagle człowiek zdaje sobie sprawę, że cały (dosłownie c a ł y) sprzęt 
do nurkowania trzeba znieść tam głęboko na dół. Co gorsza, do zadań 
nurka zabezpieczającego należy także zniesienie dodatkowego sprzętu, 
który będzie potrzebny Nuno w wodzie, to jest 15 butli, z których każda 
waży 20 kilogramów. Po zabraniu tego wszystkiego na dół okazuje się, że 
codziennie będzie trzeba przydźwigać to z powrotem na górę do napeł-
nienia na kolejny dzień.

Po raz pierwszy w życiu pracowałam tak ciężko. Samo dotarcie do 
zbiornika to dwudziestominutowy wysiłek, polegający między innymi na 
wspinaniu się na skały. Droga w drugą stronę, w większości pod górkę, 
zajmuje co najmniej pół godziny. Wielu ludzi odpadało z wypraw Nuno 
i w zasadzie nie było wiadomo, jak należy postępować, aby stale cieszyć 
się jego względami i pozostać w zespole. Była jednak jedna rzecz, której 
nie życzyłam sobie na pewno – nie chciałam być najsłabszym ogniwem. 
Musiałam popracować nad kondycją fizyczną, a zarazem uważać, by nie 
okazało się, że jestem najsłabsza pod względem emocjonalnym. Musia-
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łam ukryć zmęczenie i frustrację spowodowaną tym, że mimo posia-
dania odpowiedniego certyfikatu nie wolno mi było zejść na głębokość 
większą niż 20 metrów, bo nie mogłam pokazać innym, że coś jest nie 
tak. Tu liczyła się tylko jedna rzecz... by pomóc Nuno dotrzeć na pożąda-
ną głębokość, a później zapewnić mu bezpieczny powrót. Całkiem nieźle 
udało mi się powstrzymać emocje i udawać, że jestem akurat taką osobą, 
jakiej potrzebował zespół.

Nieważne, kto ci towarzyszy, pierwsza wyprawa do Boesmansgat to 
pewne wtajemniczenie, zarówno osobiste, jak i z punktu widzenia człon-
ka zespołu. Jako nurkowie zabezpieczający nie mieliśmy zanurzyć się głę-
boko (to było zadanie Nuno), niemniej my również byliśmy narażeni na 
zarówno fizyczne, jak i emocjonalne efekty uboczne wyprawy, podczas 
której jeden z nas mógł zginąć, usiłując dotrzeć głębiej niż dotychczas. 
Każdy nurek zabezpieczający musi czekać na brzegu na swoją kolej. Cały 
zespół musi współpracować, ponieważ jedynym sposobem, by nurek do-
tarł na dużą głębokość, jest współdziałanie osób, które mogą wziąć od 
niego lub dostarczyć mu różne niezbędne rzeczy (zarówno w wodzie, jak 
i na brzegu). Co najważniejsze, zespół nie może rozpraszać nurka. Ten 
musi mieć pewność, że członkowie ekipy zajmą się przydzielonymi im 
zadaniami, by on mógł skoncentrować się na samym nurkowaniu. Od 
tego zależy jego życie.

Moja pierwsza wyprawa do Boesmansgat miała być decydująca nie 
tylko dla mojej przyszłej kariery nurka, lecz również dla losów Nuno. 
Po raz pierwszy miał zanurzyć się na głębokość większą niż 200 metrów 
i spędzić ponad 12 godzin w wodzie. Jak dotąd Nuno był znany z tego, że 
po nurkowaniu głębokim wychodzi z wody niczym z wanny, nie wyka-
zując żadnych objawów zmęczenia, które z reguły można było zauważyć 
u innych nurków. Przez rok słuchałam o wyczynach Nuno i obserwowa-
łam go. Wiedziałam, jak dobrze znosił nurkowanie głębokie, więc spo-
dziewałam się, że i tym razem będzie podobnie. Sądziliśmy, że po prostu 
wyjdzie z wody, jak gdyby nurkował na głębokość 20, a nie 200 metrów.

Po raz pierwszy pełniłam rolę nurka zabezpieczającego i  mimo że 
moja funkcja wydawała się dość nieciekawa, zauroczyło mnie samo miej-
sce – zakochałam się w Boesmansgat. Moje dotychczasowe nurkowania 
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głębokie wydawały mi się teraz odległe w czasie i nieistotne. Kiedy mi-
nęłam wejście do jaskini i wśliznęłam się do komina, który prowadzi do 
głównej groty, zapragnęłam dotrzeć głębiej. Zamiast tego musiałam cze-
kać na głębokości 30 metrów, w odległości na wyciągnięcie ręki od liny 
opustowej, która prowadziła pod sklepieniem jaskini i kusząco znikała 
w ciemności w miejscu, gdzie zaczynało się czarne serce głównej komory. 
Chciałam zanurzyć się tam, gdzie pozostali, minąć nawis skalny na głę-
bokości 60 metrów i zejść do głównej komory, na głębokość 100 metrów. 
Nagle okazało się, że granice tego, na co się mogę odważyć, przesunęły 
się. Rola mało ważnego nurka zabezpieczającego już mi nie odpowiada-
ła. Chciałam nurkować na serio. Ziarno niezadowolenia zostało zasiane.

Bynajmniej nie miałam za wiele czasu na rozmyślanie o swoich ambi-
cjach. Podczas pięciu dni przygotowań do nurkowania głębokiego Nuno 
przez prawie cały czas byliśmy zajęci. Jeśli nie taszczyłam akurat sprzę-
tu w  jedną czy drugą stronę, siedziałam przy hałaśliwej sprężarce, nie-
mal do nocy w nieskończoność napełniając butle nurkowe. Wreszcie po 
wszelkich przygotowaniach nadszedł wyczekiwany dzień nurkowania. 
Bez oglądania się za siebie Nuno po prostu zniknął pod wodą, a nam po-
zostało czekać.

Po tylu gorączkowych przygotowaniach nagły brak aktywności mnie 
rozstrajał. Tak niestety wyglądała rzeczywistość nurka zabezpieczającego. 
Naszym zadaniem było czekać w pogotowiu. Czy Nuno zdołał dotrzeć na 
zaplanowaną głębokość? Czy znajduje się już w drodze na powierzchnię 
i czy wszystko jest w porządku? Docierało do mnie, co oznacza być nur-
kiem zabezpieczającym – byłam ostatnią osobą mającą się dowiedzieć, 
czy nurek, który miał zejść na dużą głębokość, odniósł sukces. Trzeba 
było czekać, czekać i czekać, przez cały czas zadając sobie pytanie: Czy 
widziałam Nuno po raz ostatni?

Nurek zabezpieczający, który czekał najgłębiej, miał natomiast jako 
pierwszy dowiedzieć się, czy Nuno dotarł tak głęboko, jak zamierzał, oraz 
czy rozpoczął wynurzanie. Wypatrywaliśmy tego momentu przez długie 
i pełne napięcia dwie godziny. Gdy dotarła do nas informacja, że Nuno 
zszedł na głębokość 230 metrów i że jest w drodze na powierzchnię, po-
czuliśmy ulgę.
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Zapowiadał się długi i  zimny dzień. Jako nurek zabezpieczający na 
niedużej głębokości, w ciągu pięciu godzin wykonałam kilka 60-minu-
towych nurkowań, co naprawdę nie było szczególnie porywające. Po 
pierwsze woda nie była za ciepła, a  ja miałam na sobie zwykłą piankę, 
więc w miarę upływu czasu marzłam coraz bardziej. Pod wodą nie mia-
łam żadnych szczególnych zadań do wykonania, a patrzeć też nie było 
na co, poza Nuno, który spał na przystanku dekompresyjnym (istnieje 
niewiele rzeczy nudniejszych niż obserwowanie człowieka śpiącego pod 
wodą). Czekałam, patrzyłam, a  z  każdą chwilą było mi coraz zimniej. 
Kiedy Nuno dotarł w  końcu na głębokość sześciu metrów, poczułam 
prawdziwą ulgę. Przynajmniej nie byliśmy już we wnętrzu jaskini i mo-
gliśmy przyglądać się żabom. W zasadzie jeziorko, na którego dnie znaj-
duje się wejście do jaskini, dostarcza dość spektakularnych podwodnych 
widoków. Można tu podziwiać zielony, pofałdowany dywan upstrzony 
żabami w różnych stadiach rozwoju. Wielogodzinne czekanie na koniec 
dekompresji Nuno, kiedy to można było zająć się jedynie ćwiczeniem 
oddechu oraz pływalności, dłużyło się niemiłosiernie, więc wszyscy byli-
śmy naprawdę zadowoleni, kiedy wreszcie wynurzył się na powierzchnię. 
Liczyliśmy na to, że ten ciężki dzień wkrótce będzie miał się ku końcowi 
i wszyscy zjemy gorący posiłek.

Nic z tego! Nuno wynurzył się blady, miał problemy z poruszaniem 
się. Był wykończony, na granicy hipotermii. Tego się nie spodziewali-
śmy. Zbliżała się noc, więc owinęliśmy go w folię termiczną, by zapobiec 
wychłodzeniu, i czekaliśmy. Nikt nie chciał wrócić do obozu i zostawić 
Nuno, dlatego rozłożyliśmy się na skałach. Nie mieliśmy zresztą więk-
szego wyboru. Skoro Nuno nie mógł iść, trzeba by go było umieścić na 
noszach i wspiąć się na wzniesienie. Tylko że Nuno nie jest niepozornym 
mężczyzną. Trzy godziny dziennie na siłowni robią swoje, podobnie jak 
gra w narodowej drużynie hokeja podwodnego. Wyobraźcie sobie Vina 
Diesla z  portugalskim akcentem i  będziecie mieć przed sobą dość do-
kładny obraz Nuno. Nikt nie miał ochoty go nieść (szczerze mówiąc, nie 
wiem, czy dalibyśmy radę), więc czekaliśmy z nadzieją, że dojdzie do sie-
bie na tyle, by pójść o własnych siłach. Dopiero nad ranem rozpoczęliśmy 
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żmudną wspinaczkę w stronę obozu. Potem położyliśmy się spać, zbyt 
wyczerpani i zmarznięci, by w ogóle myśleć o jedzeniu.

Następnego dnia obudziliśmy się zmęczeni. Nikomu nie chciało się 
pakować. Kiedy z mozołem wydostaliśmy się z namiotów, dotarła do 
nas wiadomość, że w nocy Nuno miał objawy choroby dekompresyjnej 
i skarżył się na ból ręki, co oznaczało, że trzeba jak najszybciej zawieźć 
go do komory hiperbarycznej. Dobrą nowiną za to było, że jego zanu-
rzenie się na głębokość 230 metrów okazało się nowym rekordem na te-
renie Afryki. W zasadzie brakowało tylko 20 metrów do wyniku Shecka.  
Oficjalny rekord świata leżał w  zasięgu ręki i  nic nie mogło ostudzić 
naszego zapału.

Stan, w jakim był Nuno po wyjściu z wody, nie przerodził się w nic 
poważnego12. Wyglądało na to, że jego osłabienie spowodowały przede 
wszystkim godziny dekompresji oraz brak jedzenia i picia. Obecnie wy-
daje się oczywiste, że po całym dniu pod wodą, kiedy to ciało wystawione 
jest na działanie wszelkich czynników związanych z głębokością, należy 
jeść i pić, by zachować energię. Jednak te kilka lat temu na całym świe-
cie było tylko dwóch ludzi, którzy usiłowali zanurkować na tę głębokość, 
więc nikt jeszcze nie pomyślał o tym, by uwzględnić w planach nurkowa-
nia nawadnianie organizmu (nie mówiąc już o jedzeniu).

Po udanym nurkowaniu na głębokość 230 metrów Nuno nie zamie-
rzał spocząć na laurach i już po sześciu kolejnych miesiącach zaczął pla-
nować kolejną wyprawę. Zwykle niechętnie zdradzał on komukolwiek, 
na jaką głębokość zamierza się zanurzyć, ale dotarły do mnie pogłoski, 
że myśli o 250 metrach. Modliłam się, by stwierdzono, że w czasie po-
przedniej ekspedycji stanęłam na wysokości zadania, oraz by Nuno za-
brał mnie na kolejną. Moje modlitwy zostały wysłuchane.

Podczas ostatniej wyprawy obudziło się we mnie wyraźne pragnienie 
poznania głębin, więc gdy usłyszałam, że tym razem mój limit zwiększo-
no o 50 metrów, byłam zachwycona. Miałam zamiar zdobyć doświadcze-
nie w nurkowaniu głębokim w ten sam sposób, co inni nurkowie z ze-
społu – poprzez udział w wyprawach Nuno. Każdego roku ekipa nurków 

12 Powrót do nurkowania zajął Gomesowi trzy miesiące (przyp. red.).
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zabezpieczających pomagała Nuno zanurzyć się na coraz większą głębo-
kość. Zarazem każdy z  nurków także mógł zejść niżej niż do tej pory. 
Tym razem miałam zanurzyć się na głębokość 75 metrów. Miało to jesz-
cze zależeć od tego, czy Nuno zanurzy się tak głęboko, jak planował, oraz 
czy nie zużyje całego helu, ale i tak byłam niesamowicie podekscytowana.

W 1994 roku nurkowanie na głębokość 250 metrów było czymś no-
wym w świecie nurków technicznych. Jak dotąd tak głęboko dotarł tylko 
Sheck Exley, więc mieliśmy do dyspozycji niewiele informacji, z których 
moglibyśmy skorzystać przy tworzeniu planu nurkowania. Nuno prze-
robił swoje dotychczasowe plany, opierając się na doświadczeniu zdoby-
tym podczas ostatniej wyprawy (a także na długich dyskusjach z Shec-
kiem i jego ekipą) i uwzględniając czynności mające na celu nawodnienie 
oraz ogrzanie organizmu. To miało zapobiec całkowitemu wyczerpaniu 
fizycznemu po 12 godzinach pod wodą. Każdy z nas był przekonany, że 
Nuno nie tylko uda się dotrzeć na 250 metrów, ale że będzie też czuł 
się świetnie. Prawie mieliśmy rację – Nuno wyszedł z wody uśmiechnię-
ty, pełen energii. Niemniej jednak jednocześnie głuchy jak pień, gdyż na 
głębokości 40 metrów doznał urazu ucha wewnętrznego wskutek choro-
by dekompresyjnej. Cała scena przedstawiała się nieco komicznie. Nuno 
czuł się dobrze, tyle że nie słyszał, a że nie był przyzwyczajony do głucho-
ty, zwracając się do nas, krzyczał, odruchowo zakładając, że my też źle 
słyszymy. Pożegnaliśmy go, po czym został przetransportowany do ko-
mory dekompresyjnej, gdzie miał dojść do siebie – teraz mogliśmy nur-
kować samodzielnie.

Nasz ówczesny sprzęt mógłby dziś wydać się śmieszny. Mój dwubutlo-
wy zestaw (twinset) był połączony za pomocą pasów ściągających (zamiast 
metalowych, fabrycznie mocowanych obejm). Nie istniały wówczas 
skrzydła, płyty i uprzęże do nurkowania technicznego, więc używałam 
zwykłego sportowego jacketu13 (w  moim przypadku chomąta – takich 
BCD już się nie spotyka, więc nie martwcie się, jeśli nie wiecie, o czym 
mówię). Nie było też podstawowego sprzętu, do którego jesteśmy dziś tak 

13 Buoyancy compensation device (BCD) – kamizelka wypornościowa używana w nur-
kowaniu rekreacyjnym.
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przyzwyczajeni (na przykład lamp nurkowych z kanistrami na akumula-
tory). Pamiętam, że sama używałam latarek ręcznych, które przymoco-
wywałam do kasku, by stanowiły moje źródło światła.

Nurkując, kierowaliśmy się zasadą „lepiej za dużo niż za mało” (za-
wsze miej ze sobą zapasowy sprzęt, który może uratować ci życie). Jed-
nakże wiele akcesoriów produkowanych dziś nie było wówczas dostęp-
nych, więc nie mogliśmy korzystać z takich luksusów, jak na przykład 
manifoldy, dzięki którym można w dowolnej chwili pobierać mieszan-
kę gazową z drugiej butli w twinsecie, jeżeli coś stanie się z pierwszą. 
Starym sposobem korzystało się z podwójnych, niezależnych zestawów 
nurkowych, regularnie zmieniając podczas nurkowania automaty, aby 
mieć pewność, że jeśli coś pójdzie nie tak, w obu cylindrach pozostanie 
wystarczająca ilość powietrza. W tamtych czasach nurek pozbawiony 
był przewagi, jaką daje nowoczesny sprzęt, więc jego życie w dużej mie-
rze zależało od doświadczenia oraz umiejętności logicznego myślenia 
pod wodą.

Mając przed sobą perspektywę zanurzenia się na głębokość 75 me-
trów z wystarczającą ilością helu oraz czasu, optymistycznie spoglądałam 
w przyszłość. Jedyną rzeczą, która nieco psuła mój dobry nastrój, była 
dokuczliwa myśl, że zanurzenie się na głębokość 75 metrów może okazać 
się tak samo rozczarowujące jak moje pierwsze nurkowanie na głębokość 
40 metrów. A co, jeśli mi się nie spodoba? Lub gorzej – co, jeśli dopadnie 
mnie choroba dekompresyjna? Koledzy z klubu WUC mogliby mi tego 
nie wybaczyć. Wyszłoby na to, że nie jestem świadoma tego, co właści-
wie robię. Objawy choroby ciśnieniowej z pewnością oznaczałyby koniec 
mojej technicznej kariery.

Z  mieszanką gazów w  jednej butli i  powietrzem w  drugiej razem 
z dwoma innymi nurkami w końcu zeszłam pod sklepienie jaskini, zanu-
rzając się w czarną otchłań, jaką jest Boesmansgat. Niesamowita sprawa; 
schodziłam przy opustówce w  nieprzeniknioną ciemność, widząc, jak 
światło padające od strony jeziorka powoli blednie, aż w końcu w oddali 
majaczyły tylko dwa skrzące się klejnoty, zawieszone w krystalicznie czy-
stej wodzie, które zniknęły, gdy znalazłam się pod sklepieniem jaskini. 
Wokół mnie pozostały tylko mrok i bulgotanie.
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Wyprawie tej zawdzięczałam nie tylko nowy, osobisty rekord głębo-
kości, lecz także silne pragnienie, by dotrzeć jeszcze głębiej. Kochałam 
te wyprawy – kochałam nurkowanie oraz świadomość, że byłam jedyną 
kobietą w  zespole. Moje starania o  to, by móc nurkować coraz głębiej 
oraz by mnie zaakceptowano, zakończyły się sukcesem. Teraz mogłam 
nurkować do woli.


